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Özden Zehra Sönmez 

MERHABA  
 “Kuşluk vaktine andolsun; Sükuna erdiği 

zaman geceye andolsun ki, Ey Muhammed! 
Rabbin seni ne bıraktı ve ne de sana darıldı. 
Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha 
hayırlıdır. Rabbin şüphesiz sana verecek ve sen 
de hoşnut olacaksın. Seni öksüz bulup da 
barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup doğru yola 
eriştirmedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi 
mi? Öyle ise sakın öksüze kötü muamele etme ve 
sakın bir şey isteyeni azarlama. Yalnız Rabbinin 
nimetini anlat”. Duha Suresi 

 
 Muhterem İLKDER üyeleri... Dört aylık uzun 

bir süreden sonra yeni bir sayı ile yine birlikteyiz. Bu 
süre içerisinde yine bir çok güzel işlere öncülük 
yaptık. Üyelerimizin çocuklarına yönelik başlatmış 
olduğumuz anasınıfı çalışmamızı başarı ile bitirdik. 
Gözbebeğimiz çocuklarımız yıl sonunda velilerine 
öğrendikleri bilgi ve becerilerini güzel bir programla 
sundular. 

 
 Bir hafta gibi kısa bir 

aradan sonra,yine 
üyelerimize yönelik  yaz 
kurslarımızı başlattık. Gezi, 
yüzme gibi spor 
aktivitelerinin yanında, din 
ve ahlak bilgilerini de alan 
yavrularımız altı haftalık 
kurs döneminde doyasıya 
hem eğlendiler hem 
öğrendiler. Bu süre zarfında  
öğrendiklerini de mini bir 
programla büyüklerine 
sunmayı da ihmal etmediler. Programdan elde 

ettikleri geliri de Filistinli çocuklara gönderdiler. Bu 
sayımızı 
ağırlıklı 
olarak 
çocukları
mızın 
yaz 
etkinlikl
erine 
ayırdık. 
İki ayrı 

sayı yerine, bir bültenle hem İLKDER’ in 
etkinliklerini, hem de çocuklarımızın etkinliklerini 
birleştirelim dedik. Yani anneler, ablalar ve 
çocuklarımız el ele verip yaz dönemi bültenimizi 
hazırladık. 

 Bu arada neredeyse bütün çalışmalarımızı ve 
zamanımızı Koruyucu Aile Projesine ayırdık. 
Mazlum Filistin halkının yanında olabilmek için bir 
çok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerimiz dahilinde 
İLKDER olarak Filistin’den  gelen İslam Cemaati 
Başkanı Esam Cudah Bey ve arkadaşlarını ağırladık. 
Bu kardeşlerimiz Filistin Gazze, Cibaliye bölgesinde 
bir kampın sorumluluğunu yürütüyorlar. Evleri, 
barkları İsrail askerleri tarafından işgal edilmiş 
yüzlerce aile ve babaları, anneleri İsrail askerleri 
tarafından şehit edilmiş binlerce yetim, öksüz 
barınıyor bu kampta. . 

  
Esam Cudah ve 

arkadaşları bu çocukların ve 
ailelerin bilgileri ile ilgili 
dosyaları da yanlarına almışlar 
dost ve kardeş ülke dedikleri 
ülkemize gelmişler. Allah (c.c.) 
onların ayaklarını ve yönlerini 
hepimizin derneği olan 
İLKDER’e kadar getirmiş. Ne 
mutlu bizlere. Biz o 
kardeşlerimizi memnun 
edebilmek için geceyi gündüze 
kattık, zamanla yarıştık, itiraf 
ediyorum bir çok da zorluklarla 

karşılaştık. Bu zorluklar bizden bizlerin nefislerinden 
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kaynaklanan mazeretlerden başka bir şey değildi. 
Hazırlıklı olmamamıza rağmen, hemen bir program 
yaptık. Kocatepe Kültür Merkezinde 16 Haziran 
Cuma günü hem kermes, hem de program 
düzenledik. Kardeşlerimizin konuşmaları ve 
Filistin’deki katliamlarla ilgili sinevizyon gösterisi 
salondaki bütün misafirlerle birlikte hepimizi üzdü, 
ağlattı, düşündürdü, yaraladı. Programı 
düzenlemekteki amacımız, Filistin’deki zulmü 
birinci ağızlardan dinlemek ve  

kardeşlerimizin dertlerine derman olmaktı. Çok 
şükür bu programdan 15 bin dolar elde ettik. 
Hemen orada yönetim kurulumuz ve Koruyucu 
Aile Platformu üyeleri ile birlikte şahitlerin 
huzurunda İslam Cemaati Başkanına çocukların 
zaruri ihtiyaçlarının görülmesi, sakat olan 
çocuklara gerekli tıbbi araç ve gereçlerin alınması, 
sorumluluğunu üzerimize aldığımız 100 çocuğun 
ve 10 ailenin bir aylık mutfak masraflarının 
karşılanması amacıyla  teslim ettik. 

Şimdi çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık. 
Çünkü hiç birimizin yarına çıkma garantisi yok. Her 
birimiz bir işle meşgul olmak ve hayırda, hayır 
işlerinde yarışmak zorundayız.  

Savaşı durdurmak için bir şeyler yapıyoruz (?). 
Ama bir türlü savaşları durduramıyoruz. Barışı 
sağlamak için de çok şeyler yapmaya gayret 
ediyoruz, ama bu konuda da hep 
sınıfta kalıyoruz. Bu demek 
değildir ki hiç bir şey 
yapmayacağız. Öylece oturup 
Mehdi’nin gelmesini mi 
bekleyeceğiz? Yeter ki birer fert 
olarak gücümüzü keşfedelim, 
varlığımızın farkında olalım. Ben 
varım mutlaka bir işe, bir çok işe 
yaramalıyım diyelim ve hayır 
işlerinde yarışalım.  

Şimdi İLKDER’in AÇE’ de 50 yetim çocuğu 
ve küçük  bir yetimhanesi var. Şimdi İLKDER’in 
Pakistan’da 50 yetim çocuğu ve 100 kapasiteli 
yapımı devam eden bir yetimhanesi var. Şimdi 
İLKDER çatısı altındaki Koruyucu Aile 
Platformu’nun 100 yetim çocuğu ve 10 kalabalık 
ailesi var. Şimdi İLKDER Irak ve Sudan’daki 
yetimleri de sahiplenmek için çalışmalarını 
hızlandırıyor. Diyeceğim o ki savaşı durdurmaya, 

barışı 
sağlamaya 

gücümüz 
yetmiyorsa, 

bir yetimin o 
küçücük elini 

tutmaya da mı yetmez. 
Hedefimiz; geçen sene o bereketli, bin aydan daha 
hayırlı bir günü de içinde barındıran Ramazan 
ayında başlattığımız bu hayırlı çalışmamızı, yine 
Ramazan ayının, o rahmetin, bereketin, izzetin, 
ikramın, sınırsız olduğu günleri geride kalmadan 
elinden tuttuğumuz yetimlerin sayısını 1000’e 
ulaştırmak inşaallah.  

   Yazımızın başında zikrettiğimiz sureye 
dönecek olursak... Vakitlerimiz çok kıymetli; 
yemine değecek kadar. 

 
Gecelerimiz çok değerli; düşünüp iyi işler 

yapacak kadar. Zamanımız çok uzun; Rabbimizin 
rızasını alacak kadar, ahiretin hepimiz için daha 

hayırlı olduğunu bilecek kadar. 
Muhammed (as.)’a verip hoşnut 
eden yüceler yücesi Allah (c.c.), 
muhakkak ki bize de verecek ve 
biz de sevineceğiz iyi 
niyetimizin, gayretimizin ve 
çabalarımızın karşılığı olarak. 
Öksüzü o gün barındıran 
Allah(c.c) bu gün de 
barındıramaz mı? O gün şaşıranı 
doğru yola ileten Allah (c.c) bu 
gün de şaşıranı doğru yola     

iletemez mi? O gün fakir olanı zenginleştiren Allah 
(c.c) bu gün de fakiri bir anda zengin edemez mi? 
Allah bir yetimi alemlere sultan yapmadı mı? 

Hepimiz biliyoruz ki; yetimin elinden tutan el 
kazançlı olacak. Haydi Bismillah diyelim, hayır 
işlerinde yarışalım. Her birimiz bir yetimin elinden 
tutalım. Mübarek ramazan ayına kadar, bin aydan 
hayırlı kadir gecesine kadar biz niyet edelim ve 
inşaallah bin yetimin elinden tutalım .....   

Kim bilir belki de el ele, gönül gönüle 
verirsek gücümüz kat kat olacak. 
Kolay gelsin. Allah (c.c.) işlerimize vekil olsun. 
Amin.   

ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ 
Selam ve Dua ile
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MEMUR-SEN’den İLKDER 
Başkanına Yılın Kadını Ödülü 

 
Memur-Sen Kadın Kolları tarafından 

organize edilen “Globalleşen Dünyada Kadın 
Sorunları ve Çözüm Stratejileri” adlı panelde 
konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet 
Aksu, kadınların kamu istihdamında sorunlar 
yaşadıklarını belirterek, kadınların daire başkanı, 
şube başkanı olmalarında sorun yaşadıklarını 
söyledi. Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı 
tartışmalarına değinen Aksu, “Adaylar arasında 
hep erkeklerin ismi geçiyor. Niye kadınların ismi 
geçmiyor. Ben buradan yeni cumhurbaşkanımızın 
kadın olmasını öneriyorum. Böylece tartışmalar 
kavgalar daha az olur” diye konuştu. “Kadınları 
reklâm objesi olmanın dışında cumhurbaşkanı 
olarak görmek istiyoruz” diyen Memur-Sen Genel 
Başkanı Dr. Ahmet Aksu şöyle devam etti: 

“Ancak, birileri gelipte kadınlara haklarını 
vermez. Siz haklarınız için mücadele edeceksiniz. 
Siz isterseniz, azmederseniz mutlaka başarırsınız”.  
Sivil toplum örgütlerinde kadınların sayısının 
azlığından yakınan Aksu, STK’larda kadınlarında 
olmasını, milletvekilliğinde ve STK’larda kadın 
kotasının kaldırılmasını, Türkiye’de, kadının 
toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi 
sendikalar içinde de daha çok sayıda ve daha etkin 
bir rolde olmasını istedi. 

Memur-Sen Kadın Kolları tarafından 
organize edilen panele, Memur-Sen’e bağlı sendika 
başkanları ve çok sayıda dinleyici katıldı. Panelde 
Memur-Sen Kadın Kolları tarafından, Tsunami ve 
deprem bölgesi Açe, Pakistan, savaş ülkeleri ve 
Türkiye’deki eğitim ve yardım çalışmalarından 
dolayı İLKDER Başkanı Özden Zehra SÖNMEZ’ 
e  “Yılın Kadını” plaketi verildi. 
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 Saliha Bektaş 
KADIN BULUŞMASI VII.                       

BURSA    “DEĞERLERİMİZ” 
Kadın buluşmalarının yedincisi 28-29-30 
nisan tarihlerinde Bursa Uludağ’da yapıldı. 
Birçok akademisyenin, dernek başkanlarının 
ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıya 
İLKDER’den başkanımız Özden Zehra 

SÖNMEZ, ben ve Şadan GÜVEN katıldık.  
Üç gün boyunca DEĞERLERİMİZ gündeme 

getirildi. Kaybolan değerler, global değerler, bizi biz yapan 
değerler ve yardımlaşma gibi konularda tebliğler sunuldu. 
Atölye çalışmalarıyla katılımcıların zihin jimnastiği 
yapmaları sağlandı. Öne çıkan ve akılda kalan konular 
şunlar oldu:  
“ Tam olarak tanımlanamayan değer, insan davranışlarını 
yöneten, belirleyen ilkelerdir. Her davranış mutlaka bir 
değer tarafından yönlendirilir. Namuslu olmak zorundayız. 
Çünkü namus bir 
değerdir. Değerler   
evrenseldir. Doğruluk ve 
iyilik her yerde geçerli 
değerli bir davranıştır. 
Namus, güzellik, ahlak 
v.s her yerde aynıdır. 
Yalnızca algılanmaları 
farklıdır. Kişiye göre 
doğru değişir. Dindar 
kişiye göre doğru, 
Allah’ın (c.c) emrettiğine 
göre doğru olandır. 
Tesettürü değer olarak 
alırsak, burada, alınan 
eğitimin, dünya görüşünün etkisi vardır. Her insanın 
algılayışı farklıdır. Değerleri bir kalıp olarak algılamıyoruz, 
süzgeçten geçiriyoruz.  

Ahlak; karakter, mizaç, seciye, alışkanlık gibi 
unsurlardan oluşur. İnsan hem yaratılışı ile hem de huyu 
(ahlakı) ile dikkat çeker, değer kazanır. Ahlaki yapı bize 
emanet edilmiştir. Bir insan, yapısındaki bir eksiklikten 
dolayı kınanamaz fakat ahlakını düzeltmediği için 
kınanabilir. İnsan ancak sosyal ilişkileriyle kendini 
kanıtlayabilir. En üstün varlık olarak yaratılan insan bilgi 
ve yaratıcılıkla donatılmıştır. Bunun yanı sıra tabiatında 
yıkıcı kan dökücü bir unsur da vardır. Bunu yenebilmesi 
ahlaklı olmasıyla mümkündür. Ahlak varsa bilgi insanın 
kalitesini yükseltir. Eğer, beşeri arzularının güdümündeki 
insanda ahlaki değerlilik olmasa, onun bilgisi tek başında 
bir işe yaramaz, onu kötülüklerden alıkoymaz. Peygamber 
Efendimizin (s.a.v) “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere 
gönderildim” demesi de  ahlakın önemine dikkatimizi 
çekmektedir. Dinin önemi, ahlaka verilen değerdir. Kişinin 
sadece dinine bağlı olması, (eğer dininin emrettiği şekilde 
yaşamıyorsa) ona değer katmaz. Yalnızca Allah’a (c.c) olan 
bağlılığı, dini ve ahlaki değerlere  olan bağlılığı ona değer 
katar. Allah’a (c.c) bağlanamayan, geleneksel düzeyde 
öğrenilen bir dindarlık insanı terbiye etmez. İnsanı terbiye 
etmede ve kimlik oluşumu üzerinde DİN çok etkilidir.  

(Müslüman kimliği dediğimizde; yalan söylemeyen, 
sözünde duran, her zaman dikkat eden, haram yemeyen, 
yardımsever kişiler akla gelir.) Günümüzde dinin yerine 
egoizm konulmak istenmekte, dini algılayışımızda 
gösterişçilik etkili olmakta, tutarsız bir dindarlık ölçüsü 
toplumu sarmaktadır. Toplumsal değişme, kişilerin 
değişmesiyle olur. Yeni bir ben oluşumu için: 

-Din eğitimi; her seviyede sağlam karakterde 
verilmeli,  ezber yerine ahlakı değerlere önem 
veren bir eğitim olmalı, 
-Ahlaki değerler; günah-sevap şeklinde değil 
vicdana, gönüle değer veren, yaşanan, 
örneklenen bir değer eğitimi  verilmeli, 

-Okul öncesinde etkili bir değer eğitimi verilmeli,  
  - Okullarda STK-Okul Aile Birliği birlikte 
hareket etmeli, 
  -Ana-baba eğitimine, çocuk eğitimi kadar önem 
verilmelidir; Çünkü yetişkin insanların eğitimi ile 

eğitimli toplumlar yetişir.  
   İnsan, değerleri tahakkuk 
etmek için yaratılmıştır. 
   Erdem, ahlaki kuralların 
evrenselleşmiş bir 
tezahürüdür. İnsanın en zor 
sınavı, ahlak alanında 
kendini geliştirmesidir. 
Müslümanın Allah’a (c.c) 
yönelişi askıya almakla 
değil, hemen olmalıdır. 
İnsan eğitiminin en hassas 
yönü ahlaki alandadır. Ben 
tiryakiliğine değil, ben 
idrakliğine erişilmelidir. 

Bunları göz önünde bulunduran, eğitiminde bunlara 
dikkat eden   insanların oluşturduğu toplum, değer 
yargıları açısından donanımlı toplumdur.  

     İncilerin denizin dibinde, çerçöpün suyun yüzünde 
olduğu gibi yüzeysel bilgilerden değil de, derin bilgi (daha 
fazla bilgi , anlamaya kendini geliştirmeye yönelik)  edinen 
insan tevazuu kazanır. Ruh kemale erince insan mutmain 
olur, rahatlar. “  
      Değer kayıplarımızdan biri olan yardımlaşma 
konusunda, İLKDER başkanı Özden Zehra SÖNMEZ 
koruyucu aile projesiyle ilgili bir konuşma yaptı. 
İnsanlarımızın yardımlaşma duyularının hala var olduğunu 
duygusal bir ortamda öğrendik. Bu sadece bizim 
milletimize has bir özellik olduğu gibi, aynı zamanda 
Müslüman olmamızın da gereklerindendir. Batılılaşmayla 
beraber daha çok  tüketen bir toplum olmamız  bu 
olumsuz gelişmelerden yalnızca biridir. Toplumların 
değişmeleri ancak kendilerini değiştirmeleriyle olur. 
Sözlerime bir ayetle son vermek istiyorum. 
       ”Bir toplum kendi özündekini değiştirmezse Allah (c.c) 
o toplumu değiştirmez.”  Bir başka deyişle;  “Bir toplum 
kendi özünü değiştirmeye karar verirse, Allah(c.c) o 
toplumu değiştirir.” 
Özümüzü iyi yönde değiştirmek  temennisiyle... 

   



 

 5

Hadiye KILIÇ  
 
FİLİSTİN... 
BİTMEYEN ACI... 
 

         Yıl 1989, Yer Demet Kültür Merkezi eski 
adıyla Demet Sineması. O dönemlerde büyük 
çaplı toplantı salonu bulmak çok zor yada pahalı. 
Demet Kültür Merkezi kiralandı, ancak 
endişelerimiz var. Konu çok önemli “Filistin”. 
Ama, toplantıyı düzenleyenler kadınlar olduğu 
için acaba salon dolar mı? Programın 
başlamasından saatler önce salon doldu, hatta 
insanlar dışarıda kermes alanını doldurdular. 
Seyircilerde büyük bir coşku hakim. Hepimizin 
başında Tevhid yazılı bantlar, boynumuzda 
Filistin atkıları... Konuşmacıların 
sözleri Tekbir sesleri ile kesiliyor. 
Zaman zaman bir marş sanki prova 
yapılmışçasına hep bir ağızdan 
söyleniyor. “ Mescid-i Aksa’yı 
gördüm düşümde, sanki bir çocuk 
gibi ağlıyordu...” Sözler, 
gözyaşlarına kavuşuyor. Kadınların kucaklarında 
uyuyan bebekler bunca gürültüye rağmen hala 
sessizler. Arada dolaşan kızlarımıza herkes bir 
şeyler veriyor. Kimi parmağındaki yüzüğü, kimi 
bileziğini, kimi de belki eve dönüş parasını... 
Çünkü herkes bir amaç için oradaydı ve herkes 
programın sonunda kendisine söz veriyordu. 
Mescid-i Aksa esaretten kurtulacak, gözyaşı ve 
akan kan dinecek , bir gün mutlaka... 
       Yıl 2006,  İlkder olarak omuzlarımıza 
gerçekten ağır bir yük aldık. Tusunami , deprem 
ve savaş derken yetim kalan bunca çocuk ve 
mağdur ailelere yardım amacı ile “Koruyucu Aile 
Kampanya” sı başlattık. Öncelikle bir yıl sürecek 
olan bu kampanyanın amacı Açe, Pakistan , 
Filistin ve Irak’ta bulunan yetim çocuklara 
yetimhane yaptırmak ve masraflarının 
karşılanması için de koruyucu aileler bulmaktır. 
Açe’deki yetimhanenin yapımı devam ediyor. 
Filistin’de mülteci kamplarında kalan yetim 
çocuk ve aileler için yardımlara daha da hız 
verildi. Filistin Gazze bölgesinde bulunan 
mülteci kamplarında barınmakta olan bir grup 
yetim o bölgenin sorumlusu Gazze İslam Derneği 
Bşk Esam Judah ve arkadaşları nezaretinde 
Filistin’de yaşanan dramı ihtiyaç duyulan sağlık 
ve gıda gibi yardım ve ihtiyaç malzemelerini 

anlatmak üzere ülkemizi ziyarete geldiler. 
Ankara’da bizim de misafirimiz olan gruba 
çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Onların 
ülkelerine dönerken ellerinde hiç olmazsa “-
Bunları da Ankara’daki kardeşlerimizden 
getirdik” diyebilecekleri bir miktar para olsun 
istedik. Bu amaçla Kocatepe Kültür Merkezi’ni 
kiraladık.  
           16 Haziran 2006, Yer Kocatepe Kültür 
Merkezi, artık toplantılarımız daha nezih daha 
güzel salonlarda yapılıyor. Yine aynı endişemiz 
var. Salon acaba dolacak mı? Gelen konuklara 
mahcup olacak mıyız? Çünkü bir hafta gibi kısa 
bir sürede programın içeriği hazırlandı. Afişler 
ve el ilanları ancak yetiştirilebildi. Şöyle bir 89 
yılına geri döndüm . o günün coşkusu, ihlası, 

hırsı, hala içimizde mi acaba?... 
Elhamdülillah arkadaşlarımın 
gözlerinde bunları hala taptaze 
görebildim. Yine Filistin atkılarımız 
boynumuzdaydı ve kalplerimiz onlarla 
birlikte atıyordu. Yıkılan evinin altında 
annesine sarılan Filistinli çocuk 
bizimdi bunu biliyorduk. Açılış 

konuşmalarının ardından Filistin konulu 
sinevizyon gösterildi. O anda sanki yine o marş 
dile geldi. . “ Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde, 
sanki bir çocuk gibi ağlıyordu...”  
Salonda yine aynı hüzün dalgası...Ama bir şeyler 
eksik... Yarabbi! Kalplerimiz katılaştı mı? Alıştık 
mı bunca ölüme, işkenceye. İnsanlar 
duyarsızlaştı mı? İnşallah öyle 
değildir.Filistin’den gelen heyet selamlama 
konuşmalarını yapıyor. Yaşanan acıyı 
dillendiriyorlar, sinevizyonla birleşince sanki 
hepimiz Filistin’deyiz. Programın sonunda bir 
grup çocuk Filistinli  kardeşlerine marşlar 
söylediler. “şeker diye bir kurşun deler 
yüreğimizi...” Umduğumuz maddi hedefe 
ulaşamadık ama inşallah manevi hedefe 
ulaşmışızdır diliyorum. Filistin gündemi yıllar 
geçmesine rağmen hala sıcak. Bir gün bu zulüm 
ve işkence bitecek ümidi ile heyeti aynı günün 
akşamında İstanbul’a yolcu ediyoruz. Bizlerin 
özellikle de Özden Hocamızın yorgunluğu 
gözlerimizden okunuyor ama kalbimiz inşallah 
mutmain, bir şeyler yapabilmiş olmanın 
hafifliğini içimizde hissedebiliyoruz. 
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Emine Özçelik                      
 
İLKDER`İN PİKNİĞİ   
Aynı amaç etrafında çalışmak 
üzere bir araya gelen 

insanların, zaman zaman birbirlerini daha iyi 
tanımaları, kaynaşmaları, dertleşmeleri için de 
çeşitli etkinlikler düzenlemek gerektiğine inanan 
İLKDER, üyelerine ve gönül verenlerine yönelik 
olarak her yıl geleneksel haline getirdiği 
pikniğini bu yıl da 8 Haziran perşembe günü 
Bayındır Barajı Mavi Göl piknik alanında 
gerçekleştirdi. 
 Her zaman olduğu gibi pikniğe katılan 
üyelerimizin orada gönüllerince bir gün 
geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar 
önceden dernekte yapıldı. Sabah erken saatte 
otobüsümüz dernek merkezinden hareket etti. 
Herkes bir arada olmanın ve açık havanın verdiği 
mutlulukla büyük bir coşkuyla kahvaltısını yaptı. 
Kahvaltıdan sonra piknik alanında kimisi ip 
atlayarak kimisi top oynayarak hoşça vakit 
geçirdiler.İlkder üyelerinin çocuklarından oluşan 
çocuk klubümüzdeki çocuklar da görevli 
arkadaşlarımızın nezaretinde oyunlar oynadılar, 
gönüllerince eğlendiler. 
      Daha sonra öğle yemeği hazırlandı, oldukça 
bereketli bir öğle yemeğinin ardından oluşturulan 
sohbet ortamında herkes içinden geldiğince 
konuşma imkanı buldu.Katılımcılarla tek tek 
ilgilenen dernek başkanımız Özden Sönmez'e 
üyelerimiz organizasyondan çok memnun 
kaldıklarını bildirerek daha farklı yerlere de 
geziler düzenlenmesini istediler. 
       Dinlendirici, eğlendirici, motive edici bir 
pikniğin ardından güzel dileklerle daha sonraki 
çalışmalarda da birlikte olma temennileriyle bir 
piknik daha sona erdi. 

                                                                                                                    
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 
İLKDER'in  7. olağan  genel kurul 

toplantısı 4 Mayıs 2006 Perşembe günü dernek 
merkezinde yapıldı.  
   Üyelerin çoğunluğuyla gerçekleştirilen genel 
kurulda açılış konuşmasını yapan Başkan Özden 
SÖNMEZ  bu güne kadar yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. İLKDER'in en son 
faaliyetlerinden biri olan Koruyucu Aile 
Kampanyası'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini 
söyleyerek hedeflerinin 1000 çocuğa koruyucu 
aile bulmak olduğunu belirtti. Bu güne kadar 
birçok hayırlı hizmetlere imza attıklarını söyleyen 
Özden SÖNMEZ Hz. Peygamberin(a.s.) 'Ben 
yetimi koruyup gözetenle cennette şöyle 
beraberim' dediği hadisini hatırlatarak kendisini 
en çok mutmain eden etkinliğin Koruyucu Aile 
Kampanyası olduğunu bildirdi.  
       Daha sonra söz alan dernek üyelerinden 
Kadriye ÖZAYDIN, üyelerin daha aktif bir 
şekilde dernek faaliyetlerine katılmalarını 
isteyerek komisyonların etkili bir şekilde 
çalışması gerektiğinin altını çizdi. 
       Üyemiz Zeliha TOYGAR ise üyeler arası 
dialoğun daha da pekiştirilmesi amacıyla çeşitli 
yerlere geziler düzenlenmesini istedi bunun 
üzerine söz alan Başkan Özden SÖNMEZ, 
ağustos ayı içerisinde kutsal topraklara bir 
yolculuk planladıklarını, gitmek isteyenlerin 
katılabileceğini belirtti. 
    Daha sonra faaliyetlerin daha kapsamlı bir 
şekilde yürütülebilmesi için tüzük değişikliğine 
gidildi.Tahmini bütçenin okunup oylanmasından 
sonra seçimlere geçildi. Başkan Özden SÖNMEZ  
oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. 
   Yapılan duanın ardından dilek ve temenni 
konuşmalarından sonra genel kurul sona erdi.                        
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DOYUMSUZ ÇOCUKLARIMIZ VERMEYİ 
ÖĞRENDİKLERİNDE DOYARLAR... 
 
Çocuk! Çocuklar ... Allah’ın (c.c) biz anne 

babaların eline verdiği minicik elleri, ayakları olan daha 
ne gülmeyi nede hiç bir şeyi bilmeyen masum şey, 
melek, bebek. 

Büyüdükçe yirmidört saat çalışan içinde boş kaset 
olan ve her anı kaydeden canlı kamera. Evet bebeğimiz 
doğruyu da yanlışı da bizden öğreniyor. Yalan söylemesi, 
doğru konuşmanın önemini Allah’ı (c.c.), peygamberi 
bizden öğreniyor. Çocuk büyüdükçe anne babası 
rahatlamayı beklerken tam tersi bir durum ile 
karşılaşıyor. Ve şu acı gerçeği kendi diliyle itiraf ediyor. 
“ Bebekken daha rahatmışız, büyüdükçe sorunlarda 
büyüdü, şimdi baş edemiyoruz.” Tabiiki eğer kendimizi 
düzeltmediysek, bizler yüce efendimizin (s.a.v.)  
buyurduğu (“nefsiniz sizin 
bineğinizdir.” ) nun tersini 
yaptıysak yani biz, 
nefsimizin bineği olduysak 
bilelim ki aynı şeyi 
çocuğumuza da 
yapmışızdır... 

Anne babalar 
genellikle biz uzmanlara, 
çocuklarını bir türlü mutlu 
edememekten ne kadar çok 
alırlarsa çocukları bir o 
kadar oyuncak istediğinden 
bir türlü doymadığından 
şikayet etmektedirler. 
Burada anne baba olarak bizim suçumuz var mı acaba? 
Nasıl davranmalıyız? Hep almalı gözünü doyurmalı mı 
yoksa bazen alıp bazen almamalı mı? Peki bu bazenleri 
nasıl ayarlayacağız? Bu sorularımıza cevabı sizler 
bulacaksınız: nasıl mı? Şöyle: komşularınızla ilişkileriniz 
nasıl? Şöyle söyleyelim: komşunuzun çocuğu değil 
oyuncak yiyecek ekmek bulamıyorsa siz ona yemek 
göndermeden rahat uyuyabilir misiniz? 

Komşu çocuğu sadece yetim değil hem yetim hem 
öksüz kimsesiz kaldıysa ki biz “Bir yetimin başını okşayan 
cennetteki yerini hazırlar.”buyuran bir peygamberin 
ümmetiyiz, siz bu komşu çocuğuna elinizden geleni 
yapmayı düşünmez misiniz?  
 Bu komşu çocuğunun oyuncağı taş, yemeği 
taş, arkadaşı taş, en acısı kendini koruyan silahı taş ise 
yüreğiniz sızlamaz mı? İşte o komşu çocuğu gözünüzün 
önündeyken siz çocuğunuzun elinden tutup evde bir sürü 
kıyafetiniz var iken gidip vitrin bakabilir misiniz?  

 Baktığınız vitrinlerdeki beğendiğiniz 
kıyafetleri dolabınızda ufak değişiklerle aynında 
kıyafetleriniz olduğu halde, alabilir misiniz? 

     Evet eğer komşu çocuklarına rağmen sizler gidip      
kıyafet alabiliyorsanız çocuğunuz da gidip oyuncak 
alır, aldırır. Çünkü o, sizden öğrendi. Bizden öğrendi. 
 Bizler, komşumuz FİLİSTİN’DE çocuklar  
yetim, öksüz, çıplak, aç, evsiz kalmışken 
hayatımıza doyumsuz devam ettik, ediyoruz. 
Yardım etmek söz konusu olduğunda, dolabımızdan 
artık modası geçmiş, hevesimiz kalmamış 
giymediğimiz kıyafetleri çıkarıp vererek yardım 
ettiğimizi sandık, kendimizi kandırdık.  
 Bir gün Allah aşkına söyleyin, bir gün 
mağazaya gidip kıyafet beğenip tam alacakken 
vazgeçip; “hayır bu parayı komşu çocuklarına  
(Filistin çocuklarına) göndereyim” dediniz mi? 

Kısacası o çocuklar için 
kendi ihtiyacınızdan 
vazgeçebildiniz mi? Ya 
da en azından 
erteleyebildiniz mi? 
İnsanoğlunun gözü 
doymaz. Onun gözünü   
ancak toprak doyurur, 
derdi büyüklerimiz. 
Neden? Çünkü biz 
“Ahsen-i takvim” olarak 
yaratılan insan, asıl 
yaradılış gayesinden 
uzaklaşırda dünya 
nimetleri ile oyalanmaya 

başlarsa bu oyalanma ölüme kadar sürer ve bitmez 
de ondan.  
 Çocuklarımıza ne büyük kötülük 
yaptığımızın farkında mıyız? Sadece çok kıyafet 
almakla. Ben sadece tek bir örnek verdim. Daha 
yaptığımız nice yanlışlar var. İnanın eğer biz bir 
kez eskiyi değil, o çocuklar için sevdiğimiz bir 
şeyden vazgeçebilseydik, çocuğumuzun da 
nelerden vazgeçtiğini hayretlerle izlerdik.  
 Unutmayalım ki çocuklar henüz bizim gibi 
günahtan kararmış değiller. Bu nedenle onlar çok 
daha çabuk toparlar ve düzelirler. 
 İnşallah ne komşumuz Filistin çocukları için 
nede kendi çocuklarımız için geç kalmayız, 
kalmamış oluruz. 
 Allah cümlemizi yaradılış gayesine dönen, 
çocuklarını bu gaye üzerine yetiştiren ve ölen 
kullarından etsin. AMİN... 

Çocuk Gelişimi Uzmanı 
Şehnaz ARAS
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 Ayten DEMİR 
 
BİZ GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ 
Yürekler bitmeyen umutlara gebe. 
Yürekler acı çekse de, sevdiklerini 
yitirse de, onların arkasından yas 

tutsa, yaralansa da yine o yaraları kapanıp geleceğe 
cesur, sabırlı, azimli bir yürekle bakabilmekte, öyle 
de olmak zorundayız. Çünkü kalleşlere fırsat 
vermemeliyiz. Meydanı onlara bırakmamalıyız. 

T.V. de haberleri seyrediyorum. Gün 
geçmiyor ki şehit haberi verilmesin. Anaların, 
babaların, evlatların, kardeşlerin, eli kınalı gelinlerin 
yürekleri yanmasın. 

Her şehit haberi aldığımda, her bayraklara 
sarılı tabutları gördüğümde kendi evladım geliyor 
gözümün önüne. Bana değmeyen yılan bin yıl 
yaşasın diye düşünen insanlar unutmayın sizlerin 
evlatları var. 

Vatan, Allah için ölenleri ölüler saymayın 
diyoruz; amma... 

Göz göre göre bir kahpe kurşun için mi 
büyüttük yavrularımızı?  

Ne zaman kimler dur diyecek bu zalimliğe? 
O saygı değer Amerika, Irak’a giderken 

teröristleri temizleyeceğini ve bizi de bu beladan 
kurtaracağını söylemişti. Benim kanaatim onlara 
destek veriyor gibi bir durum var ortada. Eski 
günleri arar olduk. 

Bizler biçare bir ülke değiliz. Bizler Fatihlerin, 
Yavuzların torunlarıyız. Onlar yurdun dört bir 
yanından saldıran düşmanlarla mücadele edip, 
hepsine galip gelip ülkemizi kirli ellerden 
kurtarmışlardı. Bizler bir köşede pusu kurmuş ne 
olduğu belirsiz bir avuç insanla baş gelemiyoruz. 

Artık yeter ölen bizim evlatlarımız. 
Yanan bizim yüreklerimiz. 
Ülkemizi bölmeye, yıkmaya çalışan kafalar 
şunu unutmasınlar; bir değil binlerce şehit 
versek de bu ülkenin bir karış toprağını 
vermeyiz. Yazık sizlere küçük, büyük 
demeden kurşun sıkan namertler, 
unutmayın! Ölüm sizlere de gelecek. Hesap 
gününde ne yüzle çıkacaksınız o masum 
insanların karşısına. 15.07.2006 Sınır ötesi 
paniği ; P.K.K.’nın durmayan kanlı 

eylemleri Mehmetçik’e tek seçenek bıraktı. 
Sınır ötesi operasyon.  Talabani ve Barzani 
telaşlandı. 17.07.2006 Van ve Batman’da 2 
Şehit 18.07.2006 Bakanlar kurulu ve 
dışişleri, tırmanan PKK terörü için eş 
anlamlı << sabrımız taştı>> uyarısını yaptı. 
Irak ile ABD’ye bu son uyarı İsrail gibi 
operasyon yaparız niteliğinde mesajlar 
verildi.19.07.2006 Siirt’in Eruh ilçesinde 7 
er şehit oldu. 
Son altı ayda 80 civarında 1984 yılından bu 
ana PKK teröründe tam 6 bin subay, astsubay, 
uzman çavuş, er ve polisimizi, köy 
korucularını toprağa verdik. Binlercesi de 
sakat kaldı. 
PKK kendi kendine ilan ettiği ateşkesi 
kaldırdığı 1 Ocak 2005 den beri Haziran 2006 
başına kadar geçen 17 ayda 17 polisimiz 
öldürüldü, 484’ü yaralandı. Aynı şekilde şehit 
düşen askerimizin sayısı 146’yı, yaralı asker 
sayısı 495’i buldu. Koruculardan 18’i öldü, 
52’si yaralandı. Sivil halktan ölenlerin sayısı 
634 oldu. Bu sırada öldürülen PKK sayısı 286, 
yaralı olarak ele geçenler 15 olarak saptandı. 
17.07.2006 Ankara’da terör zirvesi yapıldı.                 
Sınır ötesi operasyonu hazırlığı başlatıldı. 
Hadi, ALLAH’tan hayırlısı zararın neresinden 
dönersek kar. 
Artık dur demenin zamanı geldi de geçiyor. 
Anaların gözlerinde yaş, yüreklerinde ateş var. 
Ama başları dimdik. Onlar şehit anaları, onlar 
kalleşçe değil yiğitçe çarpışan Mehmetçiklerin 
anaları. Başları dimdik. Sisli ufuklara dalıyor 
gözleri, evlatlarını görüyorlar orada, yemyeşil 
bir ovada buluşmuşlar, el sallıyorlar, 
gülümsüyorlar, bir şeyler söylüyorlar 
analarına, el sallayarak biz ölmedik, bizler 
burada mutluyuz dercesine boğazında 
düğümleniyor sözler. Hıçkırıklara boğuluyor, 
yorgun vücudu taşımıyor ayaklar. Yüreği 
yansa da, ağlasa da göz yaşlarını yüreklerinin 
en derinliklerine akıtıyorlar. Başlarını 
eğmiyorlar. Çünkü onlar şehit anaları. Çünkü 
onlar vatan, millet için can veren şerefli 
Mehmetçiklerin anaları. 
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FEDAKAR ANNELER   
“Ne olur ölme anne”, “yavrum kurtulsun 

yeter” gibi yüzlercesi bu savaşın içinde. 
Yaşan
an 
çaresiz
likler, 
umuts
uzlukl
ar, 
kayıpl
ar, 
korkul
ar.  
Bir çocuk ağlıyor annesinin başında ne olur 
ölme anne diye. Ellerini yüzüne kapatmış. Anne 
ise o can çekişleri arasında oğluna elini uzatmış 
sevgiyle, çaresizlikle ağlamasını diğer 
kardeşlerinin ona emanet olduğunu anlatmaya 
çalışıyor gücü yettikçe, sesi çıkabildikçe. Diğer 
bir anne yavrusunu ülkeden, savaştan 
kurtarabilmek için mücadeleler sonucunda bir 
arabaya bindiriyor, ondan ayrılmak yüreğini 
dağlasa da içini acıtsa da onun kurtulması adına 
öyle büyük çaba harcıyor ki. Yüzlerce hikaye 
ama hepsi acı, bu savaşın acı gerçekleri. İsrail 
ve yandaşları sivil insanlar, çocuklar, anneler 
demeden yağdırıyor o bombaları kalleşçe. 
Allah’tan tek dileğim bu savaşın bir an evvel 
bitmesi, acıların sona ermesi, yavruların, ana 
babaların ayrılmaması. Ben artık böyle haberleri 
duymak istemiyorum. Dualarım bütün 
Müslüman din kardeşlerimle. 
    Nuray MUTLU 
 
 
 

 Saniye  Samur 
ALLAH’IM RECEP VE 
ŞABAN’I BİZE MÜBAREK 
KIL, BİZİ RAMAZAN’A 
ULAŞTIR 

Cenabı Hak kameri 
aylardan üçüne diğer aylardan daha 

fazla mükafat vermiş ve zaman olarak da 
diğerlerinden üstün tutmuştur. Bunlar halk 
arasında da üç aylar olarak bilinir. 
Peygamberimiz (s.a.v) bu aylar hakkında şöyle  
buyurmuştur: 
-Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve 
Ramazan ümmetimin ayıdır. 

Üç ayların değerini arttıran bir başka özellik ise 
içinde hediye paketi bir ikramiye gibi sunulan 
kandil gecelerinin bu aylar içinde olmasıdır. 
İradeyi güçlendirerek nefsi arzuları durduran 
sabrın eğitimini yaptıran, Allah için zorluklara 
katlanarak eşitlik duygusunu mü’minlerin 
ruhlarına aşılayan, mahrumiyette birleştirdiği 
fertlere toplum istikrarının müşterek ferahla 
sağlanacağının eğitimini veren; vücuda sıhhat 
kazandıran, hayatın yemek, içmek ve zevkten 
ibaret olmadığını duyuran, ruha kemal yollarını 
açan ve insanı melekleştiren ibadetlerin demet 
demet verilmeye çalışılması gerekir. Zira Recep 
ve Şaban aylarının feyzinden bu aylarda 
bulunan Regaib, Miraç ve Berat gecelerinin 
rahmetinden istifade yolunu tutan bu kişi 
Ramazan ayında ise her türlü kötülüklerden 
kendisini uzak tutar. 
Hz. Selman (r.a) anlatıyor: 
Şaban ayının son günlerinde Peygamberimiz 
(s.a.v) bize hitab buyurdu: 
-Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay 
gölgesini üzerinize saldı. Bu ayda bin aydan 
daha hayırlı bir gece “Kadir gecesi” vardır. 
Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecesini 
ibadetle geçirmeyi öğütledi. Allah’ın sevgisine 
ermek için kim bu ayda bir hayır yaparsa 
Ramazan dışında yetmiş hayır yapan kişi gibi 
sevap kazanır. Kim de bu ayda bir farz yaparsa 
bu ayın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap 
kazanır. 
Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükafatı ise cennettir. 
Bu ay yardımlaşma ayıdır. Mü’minlerin 
rızıklarının artacağı aydır. 
Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun 
günahlarının bağışlanmasına ve nefsinin 
cehennemden kurtulmasına sebep olur. Ayrıca 
oruçlunun sevabından bir kısmı eksitilmeksizin 
ona da o mükafattan verilir. 
Büyük alim Bediüzzaman bu aylara şöyle işaret 
etmiştir. 
-Her ibadetin sevabı başka vakitte on ise Receb-
i Şerif’te yüzden, Şaban-ı Muazzama da üç 
yüzden fazladır. Ramazan-ı Şerif’te ise bine 
çıkar. Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i 
Kadir de otuz bine çıkar; diyerek vurgulamıştır.  
Bu aylarda dört şey bolca yapılmalıdır. 

1- Kelime-i Şahadeti bol getirmek 
2- Bol bol tövbe ve istiğfar getirmeli 
3- Allah’tan cennet istemeli 
4- Cehennemden de Allah’a sığınmalıyız. 

                Selam ve dua ile.... 
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UNUTTUK YA RASULULLAH 
Ya Rasulullah 
Nasıl da daldık dünyaya 
Daldık da 
Komşuluğu, iyiliği unuttuk 
Niçin yaratıldığımızı, ibadeti unuttuk. 
Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi 
unuttuk. 
Ya Rasulullah 
Biz, düşünmeyi, tefekkürü, istişareyi 
Sevgiyi, sevmeyi, sevilmeyi 
Biz yolumuzu unuttuk. 
Biz, kitabı, sünneti, sahabeleri, Asrı saadeti 
Biz kendimizi unuttuk. 
Ya Rasulullah 
Biz, mal, mülk, şaşa içerisinde, bolluk içerisinde 
Açları, yoksulları, ihtiyaç sahiplerini unuttuk. 
Biz ölümü unuttuk, sanki ebedi yaşayacakmış 
gibi 
Biz ahireti unuttuk, dünya bizim ebedi 
yurdumuzmuş gibi 
Ya Rasulullah 
Biz utanmayı, ağlamayı, duayı, infakı unuttuk 
Biz birbirimizi unuttuk 
Biz Mü’minler kardeştir şiarını unuttuk 
Biz kimliğimizi unuttuk. 
Ya Rasulullah 
Biz merhameti, karşılıksız vermeyi unuttuk 
Biz sabrı, sebatı, kabri, kabir azabını 
Biz cenneti, cehennemi, sırat köprüsünü unuttuk 
Biz selamı, selam vermeyi unuttuk 
Ya Rasulullah 
Biz özümüzü ve sözümüzü unuttuk 
Biz imtihanda olduğumuzu unuttuk 
Biz sorumluluğumuzu unuttuk 
Biz Allah’ın boyasıyla boyanmayı 
Biz kulluk bilincini, ibadeti, infakı 
Biz dostluğu, komşuluğu, güzellikleri 
Biz yaşamayı unuttuk 
Biz neyi unuttuğumuzu bile unuttuk 
Ya Rasulullah 
Biz doymak nedir bilmeyen, yokluk nedir 
bilmeyen 
Biz sabır nedir, aşk nedir bilmeyen 
Nefisperest, putperest, dolarperest, markperest, 
mideperest insanlar, insancıklar olduk. 
Ya Rasulullah 
Biz Ashabı uhdud olamadık,  
Amma hep cenneti istedik 
Biz İbrahim gibi ateşle sınanmadık,  
Amma hep gül bahçesine talip olduk. 
Biz Musa gibi mücadele etmedik,  

Amma hep elimizde Musa’nın asası olsun 
istedik. 
Biz İsa gibi sınanmadan, ebediliğe talip olduk 
Biz Yusuf gibi sultan olmak istedik,  
Fakat kuyuyu ve zindanı unuttuk 
Ya Rasulullah 
Biz birliği, beraberliği, vahdeti, kardeşliği 
unuttuk da zevkin, şaşanın, sefanın, şanın, 
şöhretin  
peşine düşdük 
Ya Rasulullah 
Biz yavrularımızı, çocuklarımızı, kadınlarımızı, 
kızlarımızı 
Biz teheccüdlerde göz yaşı dökmeyi 
Biz seher vakitlerinde yalvarmayı 
Biz dualarımızda Mü’minleri, Müslümanları, 
mazlumları unuttuk 
Biz namazı, orucu, zekatı, İslam kardeşliğini 
Biz topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılmayı 
unuttuk 
Ya Rasulullah 
Biz kuluz kusurluyuz...Biz beşeriz şaşarız 
Bütün kusurlarımızla, hatalarımızla birlikte 
Rabbimize yöneliyoruz 
Ve biz örnek olarak gösterilen peygamberlerin 
dediği gibi yalvarıyoruz 
Ey Rabbimiz! Biz yenik düşdük bize yardım et 
Ey Rabbimiz! Bilmediğimiz şeyi senden 
istemekten sana sığınırız. 
Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan ziyana 
uğrayanlardan oluruz 
Ey Rabbimiz! Bu şehri güzel kıl, bizi ve 
oğullarımızı puta tapmaktan uzak kıl 
Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi ve açığa 
vurduğumuzu hep bilirsin. 
Ne yerde, ne gökte hiçbir şey Allah’a izli 
kalmaz. 
Rabbimiz duayı işitendir. 
Rabbimiz bizi ve zürriyetimizin bir kısmını 
namazı kılan yap. 
Rabbimiz dualarımızı kabul buyur. 
Rabbimiz hesabın çabuk görüleceği gün bizi, 
anamızı, babamızı ve Mü’minleri bağışla. 
Alemlerin Rabbi Allah bizim dostumuzdur. 
Bizi yaratan ve bize yol gösteren odur. 
Bize yediren ve içiren odur. 
Hastalandığımız zaman bize şifa veren odur 
Bizi öldürecek, sonra diriltecek olan odur. 
Ceza günü hatalarımızı bağışlayacağını  
umduğumuz da odur. 
Rabbimiz bize hüküm ver, bizi salihler arasına 
kat. 
Sonra gelenler arasında bize,  
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bir doğruluk dili nasip et. 
Bizi nimeti bol cennetlerinin varislerinden kıl. 
Babalarımızı da (geçmişlerimizi) bağışla. 
O gün ki ; ne mal ne de oğullar fayda vermez. 
Ancak Allah’a sağlam ve temiz bir kalp getiren 
(fayda görür) 
Ey kalpleri çeviren bizim kalbimizi senin 
dininde sabit kıl. 
Rabbimiz sen bize mülkten bir nasip verdin ve 
bize (olayların) yorumunu öğrettin. Ey göklerin 
ve yerin yaratıcısı, dünyada da, ahirette de bizim 
Rabbimiz sensin. Bizi Müslüman olarak öldür 
ve bizi iyiler arasına kat. 
Ey Rabbimiz! Başımıza bir musibet geldi sana 
sığındık, sen merhametlilerin en 
merhametlisisin. 
Ey Rabbimiz! Bizi affet, bize bizden sonra hiç 
kimseye nasip olmayan bir mülk ver. Çünkü 
senin o çok lütfeden sen. 
Ey Rabbimiz! Senden başka tanrı yoktur. Sen 
yücesin.  
Doğrusu biz nefsimize zulmettik. 
Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve 
bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. 
Özden SÖNMEZ 
 
 
İNSANLIK  NEDİR? 
Ne idi bahaneniz, havadan, sudan şeyler 
Kadın, çocuk demeden kurşun sıkan namertler 
İnsan hakları diye nara atan hainler  
Söyle sizce insanlık, insan hakları nedir? 
Korumasız insanı öldürmek şeref midir? 
 
Dün Bosna, Çeçen, Irak; bugün  Filistin, Lübnan 
Kimi evladım diyor, kimi kardeşim, anam... 
Dinmiyor gözde yaşlar, 
yüreklerde hep hazan. 
Soruyorum ey dünya, 
sizce insanlık nedir? 
Korumasız bebeği 
öldürmek şeref midir? 
 
BM, Çavuş Amerika, 
alemin efendisi  
Bu savaş değil, 
soykırımın kendisi. 
İnsan hakları diye uyuturlar herkesi. 
Soruyorum ey dünya, sizce insanlık nedir? 
Korumasız insanı öldürmek şeref midir? 
    Ayten Demir 
 
 
 

SOYKIRIMIN ADI SAVAŞ 
Benim adım Filistin, Saray Bosna, Kosova... 
Bir adımda toprağına can veren bütün dünya... 
Senin adın savaş mı, soykırım desek şuna! 
Tek taraflı oyun bu kurallar senden yana 
Bana bak, ben oynarsam, bir vatanın uğruna, 
Diyet alırım senden, can alırım her cana... 
 
Nasıl bir oyundur bu,nasıl bir oyunbazlık? 
Söylesene,ben görmedim,neresinde insanlık? 
Başa gelse dersin ki sen;”çirkeflik bu, yobazlık!...” 
Senin yaptığın politika, senin yaptığın kurnazlık. 
Baktın ki ben susuyorum sen sandın ki azınlık. 
Fırtına öncesi sessizlik bu, patlamam ise anlık... 
 
Kan kokusu her yerde,can korkusu gözlerde 
Yeni doğmuş bir bebek ve emziği de yerlerde. 
Ana evladın ararken, kahpe bir el değer de, 
Hiç mi Allah korkusu yok, vicdan yok mu sizlerde? 
Kimin köpeği olmuşsan yaptıkların gizler de, 
Seni de elbet bitirir, şerefsizlik var serde... 
 
Bağır,çağır,feryat,figan veriyorlar son nefesi. 
Kıyamet kopuyor uyan, dünya duymaz mı bu sesi? 
Akan kanla biten her gün, akacağın tam ertesi. 
Tüyler diken diken olmuş, korku sarıyor herkesi 
Bu dünyada tadamamış, öte tarafta hevesi. 
İman ile çıkıp gitsin, açılsın şu can kafesi. 
   Firdevs Ülkü Çanga 
 
 

TEPEMDE  PİSLİĞİ  
AMERİKANIN       
Saçlarımı okşadı ölüm   
Toz,toprak,yağ,tank... 
Korkulu bağırışlar                           

Filistin,bahtsız 
çocuklar... 
Ben Filistin,ben savaşkan çocuğu!           F. 
Ülkü Çanga 
Oyuncaklarla oynamadım doyasıya... 
Ben Filistin,elindeki makineli çocuğu!  
Oyuncak tankları İsrail’in,ezdi 
düşlerimi,çocukluğumu  
Ben Filistinli anneyim!sarıldım toprağa 
Doğurmaz olsaydım oğlumu savaşta... 

Ben Filistinli çocuk,adım veda   
Daha doyamadan veda ettim hayata... 
Koşuyordum özgürlüğe,takıldı       
ayağım,düştüm. 
Tepemde pisliği Amerikanın..... 
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O ŞİMDİ MELEK 
Ne suçum vardı ki benim,ne yapmıştım ki sana? 
Top,tabanca,tüfek değil,bebek verseydin bana... 
Öpseydin yanağımdan,okşasaydın başımı. 
Zehir etmeseydin bana bir lokmacık aşımı... 
 
Ben hiç bayram görmedim,bayramlığım olmadı. 
Bayramları görmeye de ömrüm vefa bulmadı. 
Memleketim diyeceğim bir toprağım kalmadı. 
Ölüm bana yakışır mı,yakışmaz mı sormadı... 
 
Gözlerimi henüz açtım,beni hepten kör ettin, 
Renkleri bilmezken ben,karanlığı öğrettin. 
Daha baharımda beni,kışın koynuna ittin. 
Bir benimle yetinmedin,bir nesli katlettin..., 
 
Neden gözünü kinle,kızıl kanla boyarsın? 
Bir milleti katlettin,sen ne zaman doyarsın? 
Ölen senin çocuğun olsa,söyle sen ne yaparsın? 
İplerin bırakılınca,sende beni anlarsın... 
 
Benim dedem bu toprağı al kanıyla sulamış! 
Kolay kaybetmek olmaz,kolay kazanılmamış... 
Her vatan milleti için değerliymiş,kutsalmış... 
Nenem dedi; sana  verirsek,kemikleri 
sızlarmış..... 
       F.Ülkü Çanga 
 
KANSERLİ ÇOCUKLARA DESTEK 
15 Ağustos Salı günü Onkoloji Hastanesi’ndeki 
kanserli çocuklar için bir piknik düzenledi.bizde 
İKDER olarak ordaydık.Piknik yerimiz  Mavi 
göl’dü.3-16 yaş arası otuz civarındaki kanserli 
çocuğumuzun birazda olsa yüzlerini 
güldürebilmek için 
yanlarındaydık. 
Hepsi birbirinden 
güzel ama gerçekten 
çok acılar çeken 
çocuklarımızı birazda olsa mutlu edebilmek için 
onlarla sohbet ettik, oyunlar oynadık, yeri geldi 
şarkılar söyledik ve bir gün de olsa kendimizi 
onların yerine koyup, duygularını paylaşmaya 
çalıştık.Çam sakızı çoban armağanı yanımızda 
götürdüğümüz tişört ve oyuncaklar çocukların 
sevincine sevinç kattı. 
Allah’ a bol bol dua etmelerini öğütlediğimiz bu 
yavrulara Allah’tan acil şifalar diliyoruz. 
 
 
 
 
 

 
 
Hadi bir düşünelim: Aydınlık nedir? 
Sadece karanlığın olmadığı yer mi? 
 
 Bir bilge kişi, çölde 
öğrencileriyle otururken demiş ki; 
"Gece ile gündüzü nasıl ayırt 
edersiniz? 
Tam olarak ne zaman karanlık 
baslar, ne zaman ortalık 
aydınlanır?" 
Öğrencilerden biri; 
"Uzaktaki sürüye bakarım," demiş, 
"koyunu keçiden ayıramadığım 
zaman aksam olmuş demektir. " 
Başka bir öğrenci söz almış ve 
"Hocam" demiş, 
İncir ağacını, zeytin ağacından 
ayırdığım zaman, 
anlarım ki sabah başlamıştır." 
Bilge kişi, uzun süre susmuş. 
Öğrenciler meraklanmışlar ve 
"Siz ne düşünüyorsunuz hocam?" 
diye sormuşlar. 
Bilge kişi söyle demiş; 
"Yürürken karşıma bir kadın 
çıktığında, 
güzel mi çirkin mi, siyah mi beyaz mi 
diye ayırmadan ona "bacım" 
diyebildiğimde ve yine yürürken 
önüme çıkan erkeği, zengin mi 
yoksul mu diye bakmadan, 
milletine, ırkına, dinine aldırmadan, 
kardeşim sayabildiğimde anlarım ki; 
sabah olmuştur, AYDINLIK 
başlamıştır.." 
 
Peki siz nasıl ayırt edersiniz.? 
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İLKDER’İN KATILDIĞI  FAALİYETLER 
 Her cumartesi Ankara İnanç Özgürlüğü 
Platformunun Abdi İpekçi Parkında yapılan 
basın açıklamasına katılıyoruz. 
      27-28-29 Nisan tarihleri arasında Kadın 
Buluşmaları VII Bursa toplantısına Başkan 
Özden Sönmez ve Genel Sekreter Saliha Bektaş  
katıldılar. 
       21.05.2006 - Mazlumder’in Genel Kurul 
Toplantısına Katıldık.  
       21.05.06- Mamak Belediyesinin 
düzenlediği Hıdrellez  şenliklerine katıldık. 
       24.05.06- Deniz Feneri Derneği’nin 
düzenlediği kermes açılışına katıldık 
       29-30-31-Mayısta Bursa ve İstanbul’da 
Koruyucu Aile Projesinin tanıtım toplantısına 
katıldık. 
       05.06.06- Adapazarı’nda Erdemli Kadınlar  
Derneğinin düzenlediği “Filistin’e Yardım” 
programına başkanımız Özden Sönmez 
konuşmacı olarak katıldı aynı amaçlı kermes 
açılışını da yaptı. 
       09.06.06- Çeşitli STK’ların organize ettiği 
Filistin konulu istişare toplantısına katıldık. 
       10.06.06- Mazlumder’in merkezinde 
yapılan Filistin konulu istişare toplantısına 
katıldık. 
       16.06.06- Pakistan Büyükelçiliği’nde 
düzenlenen resepsiyona katıldık. 
       20.06.06- İcano’nun düzenlediği yemekli 
toplantıya katıldık. 
       21.06.06- Anadolu Kültür Vakfı’nın 
düzenlediği toplantıya katıldık. 
      17.07.06- İran Kültür Merkezi’nde Kadınlar 
Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldık. 
     19.07.06- İsilay’da düzenlenen karikatür 
krizi ile ilgili istişare toplantısına katıldık. 
     25.07.06- Çorum – Sungurlu’da Koruyucu 
Aile Projesinin tanıtım toplantısına katıldık.  
 

 
 

İLKDER’İN YAPTIĞI  FAALİYETLER   
08.04.06- Afitab Kültür Merkezi’nde 

Peygamber Efendimizi anma ve“Pakistan 
Deprem zedeleri ile Dayanışma Günü 
yapıldı..  

04-05.06-Dernek merkezinde 
İLKDER’in 7. Olağan Genel Kurul 
toplantısı yapıldı. 

20.05.06- Pursaklarda “Koruyucu Aile 
Platformu”nun tanıtım toplantısı yapıldı. 

20.05.06- Ostim’de “Koruyucu Aile 
Platformu”nun tanıtım toplantısı yapıldı. 

27.05.06- Yenimahalle Belediyesi 
Tiyatro Salonunda İlkder Çocuk Şenliği 
yapıldı. 

08.06.06- Bayındır Barajı ( Mavi Göl) da 
İlkder’in geleneksel pikniği yapıldı. 

14.06.06- Hacegan’da Filistin’den gelen 
heyetin Koruyucu Aile Platformu’nun ve 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı 
yemekli toplantı düzenledik 

16.06.06- Dost TV de Der.Başkanı 
Özden Sönmez radyo programına konuk 
olarak katıldı. 

16.06.06- Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
“Filistin Halkı ile Dayanışma Günü” konulu 
program düzenlendi. 

24.06.06- Abdi İpekçi Parkında inanç 
özgürlüğü konusunda basın açıklaması 
yapıldı. 

19.07.06- Koruyucu Aile 
Kampanyasının tanıtımı amacı ile Memur-
Sen Gen.bşk Ahmet Aksu’yu ziyaret ettik. 

20.07.06-  Koruyucu Aile 
Kampanyasının tanıtımı amacı ile Hizmet-İş 
Gen.bşk Mahmut Aslan’ı ziyaret ettik. 

       26-28-Temmuz.06- Özden SÖNMEZ  
Kanal A’ya Koruyucu Aile Plt. İle ilgili canlı 
yayında konuk oldu.  
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 Kurbanlarını derneğimiz aracılığıyla 

Pakistan’daki deprem zedelerin 
yaralarını sarmak amacıyla 
gönderen hayır severlerin vekaletiyle 
kesilen kurbanlıklar...  

 

 
 

 Her Cumartesi İnanç Özgürlüğü 
Platformu bünyesinde ülkemizdeki hak 
ihlallerine karşı yükselen sesimiz... 

 

 
 Bursa Kadın buluşmasında Türkiye’nin 

her yerinden gelen farklı kadın 
kuruşlarıyla tanışma ve bilgi alış 
verişinde bulunma fırsatı bulduk. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bu arada çocuklarımızı da ihmal 
etmedik.  

 
 Okulların tatile girmesiyle bolca 

zamanları olan çocuklarımızın hem 
eğlenmelerine, hem de öğrenmelerine 
yardımcı olduk. 

 

 
 Derneğimiz üyelerinden, başkanımız 

Özden Zehra Sönmez’in de aralarında 
bulunduğu bir ekibi umre için kutsal 
topraklara uğurladık.  
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Ayşe Doğan

 
 İHH’ nın Türkiye 

çapında başlattığı 
Filistin ve Lübnan’a 
destek 
kampanyasına 
İlkder olarak bir 
kamyonluk yardımla  
biz de katıldık. 
Konuyla ilgili 250’ye 
yakın sivil toplum 
kuruluşunun 
katıldığı 
İstanbul’daki 
toplantıya dernek 
başkanımız Özden 
Sönmez ve ben 
iştirak ettik. İHH 
başkanının konuşmasının 
ardından basın toplantısı yapıldı. 
Farklı şehirlerden gelen dernek ve 
vakıf temsilcilerini bir araya 
getiren toplantının çok faydalı 
olduğu kanaatindeyim. 

Toplantının 
ardından tırlar 
ihtiyaç 
sahipleriyle 
buluşmak üzere 
yola çıktı. 
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PAKİSTAN’DA KATKILARIMIZLA TAMAMLANMAK ÜZERE OLAN YETİMHANE 
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FİLİSTİNLİ YETİM ÇOCUĞUN MEKTUBU 
       Ben öksüz Filistin 
çocuğuyum. Bu mektubu, 
kelimelere ve harflere Allah’ın 
sevgisiyle ve Peygamberin 
muhabbetiyle  ki; o Peygamber 
fakirlerin ve garibanların 
sevgilisidir. Şefkatle dolu, 
acıyan, her kalbe yazıyorum. Bu 
mektubu Peygamber ( S.A.V )’e 

Cennette eşlik edenlere ve her namazdan sonra Allah’a 
dua edenlere yazıyorum ve şöyle diyorum: Allah Resulü 
merhametli, şefkatli, ince kalp sahibiydi.  
      Bir gün Medine’nin caddelerinde yürüyorduk ve o 
gün bayram günüydü. Bütün çocuklar oynuyor, 
eğleniyordu. Benim gibi öksüz bir çocuk hariç. 
Peygamber efendimiz, ona yaklaşıp şöyle sordu: “Diğer 
çocuklarla neden oynamıyorsun ey çocuk! Ve bu 
bayram gününde neden elbise giymedin ve niye 
caddenin sonunda üzgün, yüzü asık bir şekilde 
oturuyorsun” çocuk acı dolu üzüntüyle şöyle cevap 
veriyor: “Ben öksüz bir çocuğum, babam öldü. Nasıl bu 
günde eğlenebilirim. Böyle bir günde yeni bir elbise 
nereden bulayım da giyeyim. Bunun üzerine o şefkatli, 
merhametli, ince kalpli Peygamber 
çok üzüldü ve onun kalbi acıdan 
parçalandı. Ona şöyle dedi: “ Ey 
çocuk Peygamber’in senin baban 
olmasını ister misin? Müminlerin 
annesi Aişe’nin senin annen olmasını 
ister misin?” Çocuk: “Evet” diye 
cevap verdi. 
       Peygamber onu Aişe’ ye götürdü 
ve ona yemek ve yeni elbise 
verilmesini emretti.  
      Ey hayır severler bu hikayeyi 
duydunuz mu? Peygamberin verdiği bu hikayeyi 
kavradınız mı? Veya biz yetimlere karşı biçilen zorluğu 
anlayabildiniz mi? Biz Filistin yetimleri sizin 
üzerinizde bir hakkımız ve dini, milli ve ahlaki bir 
görevde vardır: Hepiniz bizim babalarımızsınız. Sizi 
fazla sıkmak istemiyoruz. Ancak çocuklarınıza 
davrandığınız  gibi bize de davranın. Siz çocuklarınızla 
birlikte sofrada otururken babalarını kaybeden 
yetimler olduğunu düşündünüz mü? Çocuklarınızla 
oynarken ve şakalaşırken oralarda babalarını kaybeden 
öksüzler olduğu aklınızdan geçti mi?  
     Çocuklarınıza yeni elbise getirirken uzakta 
babalarını kaybeden yetimler olduğunu düşündünüz 
mü? Çocuklarınızla birlikte pikniğe, geziye, eğlenmeye 
çıkarken babalarını kaybeden öksüzler olduğunu 
biliyor musunuz?  

       Ey hayır severler! Biz sizin çocuklarınızız. Bizi tek 
başımıza bırakmayın. Çünkü babalarımız İsrail 
işgalinde Aksa’yı savunurken öldürüldü. Filistin’i 
savunurken öldürüldü. Şüphesiz sizde Aksa’yı ve 
Filistin’i seversiniz. İki kıblenin ilkidir ve mukaddes 
Mescid-i Haram’ın üçüncüsüdür. Bunun yanı sıra 
Peygamberin göğe çıkarken İsra ve Mirac’ın yeridir. 
 Bir de Müslüman olarak bizim gibi bu mescidde 
hakkınız vardır ve bu Mescid sizin zimmetinizde bir 
borç ve yerine getirmeniz gereken bir vecibedir.  
      Ey nimet ve hayır severler! Bir gün size: Allah’ın 
izniyle sizinle el ele olmadan Cennete girmeyeceğimize 
söz veriyoruz. Bizim öksüz başlarımızı okşayan 
ellerinizle bugün bizim geleceğimiz sizin elinizde. 
Yarın büyüdüğümüz zaman ümmetin geleceği bizim 
elimizde olacak. Ancak biz şerefle, onurla büyümek 
istiyoruz.Vatan’ın kalbimizde değerli ve şerefli 
kalabilmesi için ihtiyaç ve öksüzlüğün eksikliğini 
aşmamız lazım. İnsanlık düşmanlarının bize attıkları 
ekmek kırıntılarıyla ne vatanımızı ne de onurumuzu 
satmayı hiç bir zaman düşünmedik. Bu insanlık 
düşmanları işgalci uçaklarla, füzelerle bizi öldürmek 
için donatıyorlar. Bu mektubuma son verirken sizin 

merhametli kalbinize temas 
etmesini diler ve Allah’ın şu 
sözünü hatırlatmam için bana 
izin verin. 
“Allah sevgisinden dolayı 
miskinlere, yetimlere yemek 
verin”. Ve şu hadis-i şerifi 
zikretmemiz için bana izin 
verin. Peygamber buyurmuştur: 
“Ben ve yetimin ihtiyacını 
gideren bu ikisi gibidir. Orta 
ve şehadet parmağını 

birleştirerek işaret ediyor”.  
      Bu geniş dünyada bulunan ey ailemiz hatırlayın ki 
öksüzün göz yaşlarını acı bir anda şefkatli bir beyaz 
elden başka kimse silemez. Ve bu gözyaşını silmek 
ancak cömertlik zamanında olur. Bu beyaz el bereketli 
ve hayırlı olsun. Çünkü bu beyaz el yoksulluğun 
karanlığında uzanan eldir. Üstelik bu el yırtıcı kuşların 
parçalamak istediği  bir öksüzü hatırlatacaktır. Aksi 
halde bu öksüz ızdırabın rüyasına kapılıp derin bir 
vadiye düşecektir. 
     Allah sizi mübarek kılsın, ihtiyaçlarımızı gidermek 
ve bize bakmak için yardım etsin. Saygılarımı kabul 
edin...                                                                                     
Sizi seven oğlunuz  
İşgal altında olan Filistin Yetimi...   
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 BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 
 

27-05-2006 
Sayın  Basın Mensupları 
Dünya gündeminin hızla değiştiği günleri 

yaşıyoruz. Öyle zaman oluyor ki; gündemi takip 
etmekte dahi zorlanıyoruz.Çünkü bir takım insanlar 
nedense hiç de insanlığı ilgilendirmeyen konularda 
gündemi oluşturuyorlar. Ne yazık ki bizlerde ister 
istemez bu oyunun bir parçası haline geliyoruz. 
Daha doğrusu oyunlar daha çok da biz inançlı 
kadınların üzerinden oynanıyor.Bir çok kadın  dini 
inançları ve tercihleri dolayısıyla baş örtüsü ile 
eğitim ve öğretim görmek ve kamusal alanda yer 
alabilmek için  mücadele vermek zorunda 
kalıyorlar. Ne yazık ki; dünyada  pek  çok utanç 
duvarı yıkıldığı halde öz vatanımızda inançlı 
kadınların önüne konulan bu duvar ( engel) bir türlü 
yıkılamadı. Hatta son zamanlarda daha da arttı. 
  Bir çok üniversite öğrencisinin derslere 
girmek şöyle dursun; kampüslere, yemekhanelere 
girmeleri da yasak kapsamına alınmıştır. Özellikle 
son Rektörler toplantısından sonra yasaklar halkası 
genişletilmiştir. Bu gidişle üniversitede okuyan 
başörtülü kız öğrenciler ve kamu alanında çalışan 
bayanlar hatta ev hanımlarının sokaklarda başörtülü 
olarak dolaşmaları dahi yasaklanmak istenmektedir. 

Hele son olay İzmir Milletvekili Sn. Canan 
Arıtman’ın bu ülkenin başbakanının eşine karşı 
tutumu  karşısında veya söyledikleri karşısında artık 
ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sn. Canan Arıtman’a 
soruyoruz. Bu güne kadar bakan ve başbakan eşleri 
kadınları ne kadar temsil edebildiler?   Sn. Canan 
Arıtman mecliste Türk kadınını ne kadar temsil 
edebiliyor, kadınların sorunlarını ne kadar gündeme 
getirebiliyor? Biz kendilerini de içine 
sürüklendiğimiz haksız mücadelede yanımızda 
görmek isterdik. Bu milletin vekili olduğunu 
söyleyen Sn Arıtman bir kadın olarak şu anda biz 
kadınların en büyük sorunu olan başörtüsü 
konusunda  yanımızda olması gerekirken 
karşımızda olması bizleri düşündürmektedir.  

Sn. Arıtman’a  soruyoruz: Buradaki Türk 
kadını kriterleri nedir.Toplumun yarısını oluşturan 
30-40 milyona yakın  kadın ve kızlara  DNA testi 
mi yaptıralım yoksa ayağındaki ayakkabıyı, 
pantolonu veya başındaki örtüyü mü kriter olarak 
alalım? 

  
 
 Dünyada bir çok ülkenin kabul ettiği ve  

Türkiye’nin  de altında imzası bulunan İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan, bir 
insanın en temel hakkı olan ve sorgulanamayan din 
ve vicdan özgürlüğüne müdahale etme hakkını 
nereden alıyorlar acaba? Müdahaleden de öte 
aşağılamaya, suçlamaya ve hakarete varan bu tavır 
ve davranışlarının kaynağını açıklayabilirler mi? 
Ayrıca bu şekilde giyineceklerse evlerinde 
otursunlar diyenlere biz de diyoruz ki: bizim 
inancımız doğrultusundaki yaşantımız hiç bir şeye 
engel değildir .Hiç kimse bize bu konuda akıl 
veremez. 

 Kaldı ki bu topraklar üzerinde bütün 
kültürler bir arada özgürce dostça ve kardeşçe 
yaşamışlardır. Bütün bu kültürleri yıllarca 
birleştiren ve bir arada tutan din kardeşliğidir. 
Maalesef inançlı kadınların başörtüleri neredeyse 
dünyanın bir numaralı sorunu haline getirilmeye 
çalışılıyor. Dünya tarihi bir zamanlar siyah-beyaz 
ayrımı yaparak zencileri ikinci sınıf vatandaş 
durumuna düşürmek istediler. Şimdi de başörtülüler 
üzerinde aynı senaryoyu uygulamak ve onları 
toplumdan tecrit etmeye çalışmaktadırlar. Ama her 
seferinde olduğu gibi  tekrar hatırlatıyoruz ; 
anayasada ve insan hakları evrensel bildirgesinde 
yasakla ilgili hiç bir madde olmadığını herkes 
biliyor.Bütün bunlara rağmen bu haksız 
uygulamalar yasaklar ve hakarete varan davranışlar 
devam etmektedir. Toplumu güçlü ve sağlam 
kılacak tüm değerler ayaklar altına alınmaktadır.Biz 
inançlı kadınlar olarak geleceğimizin annelerini 
kadınlarını ve toplumun temel taşlarını oluşturacak 
kızlarımızın eğitim haklarının ellerinden alınmasına 
onların haklarının gasp edilmesine asla razı 
olmayacağız. 

İnsanlar değerleriyle ilkelerini ve iradelerini 
kullanabildikleri oranda özgürlüğü ve hürriyeti 
tadabilirler. Başörtüsü sorununda toplumun talepleri 
Danıştay’a yapılan menfur saldırıyla toplumsal 
çatışmaya dönüştürülmeye,kirli ilişkilerle masum 
taleplerimize leke sürülmeye çalışılmaktadır. 

Unutulmamalıdır ki bizler meşruiyetimizi  
ve gücümüzü toplum vicdanından alıyoruz.Toplum 
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vicdanında mahkum edilecek hiç bir 
davranışa,eyleme ve söyleme düşmeyeceğiz. 

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Adına 
Özden  Zehra Sönmez (İLKDER Bşk.)                           

12.08.2006 
Basına ve Kamuoyuna;  
 Ne yazık ki Siyonist İsrail ordusu vahşette 

sınır tanımıyor. Filistinli çocukların sapan taşlarına 
kimyasal bombalarla karşılık veren İsrail bütün 
dünyanın gözleri önünde dengesiz güç 
kullanmaktadır. Sürekli sivilleri ve çocukları hedef 
almakta, uyguladığı soykırımla devlet terörünün 
apaçık bir örneğini ortaya koymaktadır. Kendilerini 
sözde süper güç olarak gören A.B.D. ve işbirlikçi 
bir çok ülkenin de bu katliama seyirci kalması bu 
zulme ortak olduklarını göstermektedir.  

Dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara 
karşı başlatılan bu global terör dil sürçmesi seklinde 
ifade edilen haçlı seferinden başka bir kavramla 
açıklanamaz. İsrail terörüne karşı yapılan medeni 
her türlü eleştiriyi anti-semitizm olarak 
değerlendiren batılı aydınlar ve siyasiler İsrail’in 
Amerika desteğiyle sürdürdüğü bu zulmü nefsi 
müdafaa olarak açıklamaktalar. B.M. dahi öldürülen 
kendi görevlilerinin yasını tutamamıştır. Bu çelişki 
yumağı siyasilerin ve kendilerini insan hakları 
savunucuları olarak nitelendirenlerin çifte 
standardını gözler önüne sermektedir.  İsrail sivilleri 
hedef alan saldırılarında geçtiğimiz günlerde 
Kana`da sığındıkları binada savaştan kaçan 37`si 
çocuk 57 masum sivili katletti. Tarih ikinci Kana 
katliamını yine İsrail’in kanlı kalemiyle yazdı. Bir 
karabatak için, bir yunus balığı için dünyayı ayağa 
kaldıranlar binlerce masum insanın kanı dökülürken 
neredeler? 

 
   Ve haykırıyoruz! Irkı, dini, dili ne olursa olsun, 
henüz 10 gün önce doğmuş bir bebeği annesinin 
kollarında öldüren vahşete kimse göz yumamaz. 
İsrail bilmelidir ki, öldürdüğü bebeklerin kanlarıyla 
sulanan topraklarda, bir gün zulmü geri çevirecek 
nesiller filizlenecektir. Dünyada bütün bu katliamlar 
devam ederken Türkiye`nin utancı başörtüsü yasağı 

hala devam etmektedir. Bizler İnanç Özgürlüğü 
Platformu olarak her türlü haksızlık, hukuksuzluk 
ve insan hakları ihlallerine karşı duruşumuzu 
sergilemeye devam edeceğiz. Türkiye`de ve 
dünyanın her yerinde din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin haksızlığa maruz kalmış her kesin 
yanında olduğumuzu belirtiyor, haksızlıkların 
olmadığı, her kesin özgürce inancını yasayabileceği, 
birlik, hoşgörü ve huzur içinde bir ülke ve dünya 
temenni ediyoruz. 

 
  

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Adına                     
Özden Zehra Sönmez (İLKDER Bşk.)    
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 Muhabbet KAYA 
GEZİ KURALLARI 
 
         Bizler dünyada tek başına yaşayan varlıklar 
değiliz. Yalnızlık ve tek başınalık insanların fıtrat 
olarak çok da hoşlandığı kavramlar değildir.  
         Bizler insanlar olarak evde dış ortamlarda 
mutlaka birbirimizle ruhsal ve fiziksel 
paylaşımlarda bulunuruz. Hatta çocuklarımıza bile 
büyüklere, küçüklere ve yaşıtlarına nasıl tavır 
sergileyeceklerinin eğitimini vermeye çalışıyoruz. 
Örneğin bizler İlke Yaz okulu olarak çeşitli geziler 
ve programlar düzenliyoruz ve çocuklara gerek 
okulda gerek gezi ve pikniklerde olması gereken 
olumlu yapıcı davranışlar kazandırmaya çalıştık. 
Camilere düzenlediğimiz gezilerde, camilere olan 
saygı açısından sessizliği ve temizliği bütün tuttuk. 
Parklara yaptığımız gezilerde ise toplu hareket 
etmeyi , düzen bozmamayı, grup halinde gezildiği 
için işbirliği içerisinde hareket etmenin önemini  
hep beraber kavradık. Pikniklerde yer paylaşımı, 
çevre temizliği, bulunulan bölgenin kullanımı 
yönünden öğrenciler ve öğretmenler olarak bir çok 
şey paylaştık. 
          Onlara öğretmenleri olarak saygı 
çerçevesindeki  davranışların sıkıcı ve çekilmez 
olarak düşünmemeleri gerektiğini aksine toplum 
içerisinde sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek 
istiyorlarsa eğer bunun yollarından birinin de 
toplum içerisinde, insan ilişkilerinde olumlu- yapıcı 
ve sevgi dolu iletişimden geçeceğini ,bu sebeple de 
görgü kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini 
vermeye çalıştık. 
 
NEDEN ÇOCUK KULÜBÜ? 
    Hepimiz biliyoruz ki eğitim anne karnında başlar. 
Bizler dünyaya  gelen çocuklarımızın sağlıklı,  
huzurlu, mutlu bir yaşam sürmelerini isteriz. 
Kendilerine,yakın çevrelerine ve topluma faydalı ve 
hayırlı olmalarını görmek isteriz. 

     Eğitim her ne kadar ailede başlar denilse de  belli 
bir dönemden sonra, aileler tek başına buna yeterli 
kalamazlar. Her ne kadar aileler vermeye çalışsa da  
çocuk toplum içerisinde nasıl davranacağını, nasıl 
oturup kalkacağını, nasıl konuşup anlaşacağını, 
kendi yakın çevresi dışında yabancı çevre ile daha 
iyi iletişim kurabilmeyi eğitim kurumlarında 
öğrenebilir. Aileler çocuklarını hayat içerisindeki 
gerekli yeterliliklerini kazanmalarında yardımcı 
olacak okullara (ilköğretim,lise, vs...) gönderirler. 
Bunun yanı sıra aileler anaokulu ve çocuk 
kulüplerinin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini 
yeni yeni daha iyi kavramaya başlıyorlar ve bu 
konudaki eğilimler her geçen gün daha çok artıyor. 
Çünkü geçmişte devlet okullarında verilen eğitim 
yeterli görülürken artık günümüzde teknolojinin 
ilerlemesi, sanal dünyanın (bilgisayar, televizyon 
vs...) yeni nesil üzerindeki etkilerini artırması 
sebebi ile devlet okulları tek başına yeterli olamıyor 
artık. Bu sebeple  okul öncesi eğitime ve çocuk 
kulüplerine çok iş düşüyor. Kulüpler  çocukların 
hem okuldaki eğitimlerine ekstra katkıda 
bulunmakta hem de ruhsal ve duygusal gelişimleri 
için , sosyal hayatlarında davranışlarının daha 
olumlu yönde gelişmesi açısından faaliyetler 
vermektedir. 
      Okullarda  sürekli belli bir düzen ve disiplin 
dahilinde eğitim alan çocuklar ara ve yaz tatillerinde  
kendilerini boşlukta hissediyorlar ve 
yönlenebilecekleri faklı alanlar arıyorlar. Eğer bu 
çocuklar ebeveynleri tarafından çocuk kulüpleri 
yada yararlı işlere yönlendirilmezlerse sokakta top 
oynamaktan ya da televizyon başında zararlı 
yayınları izlemekten başka bir şey yapamayacaklar 
ve geleceğe umutla bakamayan bir nesil ortaya 
çıkacaktır. İşte burada çocuk kulüplerine çok iş 
düşüyor. Çocukların hem oyun hem de zihinsel 
gelişimleri açısından karşılık bulmaları çocuk 
kulüplerinin çabası ile gerçekleşir. Bu bağlamda 
bizler çocuk kulüplerinin gerekliliğine inanıyoruz 
ve bu yönde faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. 
Onlar için nasıl daha fazla yararlı olabiliriz 
sorusunun cevabına her geçen gün yeni maddeler 
eklediğimize inanıyoruz...   

                                                                     
                            
Sadegül K. AKŞAHAN 
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 Zeynep YILDIRIM 
SOSYAL AKTİVİTELERİMİZ 
    
           Yaz okulunun en önemli amaçlarından biride 
çocuklarımızın kültürel açıdan gelişmelerini 
sağlamaktır. Bunun içinde geziler düzenlenmekte 
sadece öğrenmeyip aynı zamanda eğlenmektedirler. 
Bu da onların bilgiyi almada ki isteklerini 
artırmaktadır. 
             Her hafta düzenlenen gezilerimizin arasında 
en çok ilgi çeken Aslanlı Camii oldu. Aslanlı camii 
1290 yılında inşa edilmiş tarihi yapılarımız arasında 
yer almaktadır. Caminin onarımında orjinalinin  
bozulmamasına dikkat edilmiş iç mimarisiyle 
oynanılmayıp küçük tamiratlar yapılmıştır. Osmanlı 
döneminden kalan cami ormanın üzerine inşa 
edilmiş ağaçlar kesilmeden caminin sütunları haline 
getirilmiştir. Bunun yanı sıra Hacı Bayram Veli 
Cami ve çeşitli türbeleri de gezdik.Ankara Kalesi’ne 
de gittik ve onun ihtişamı görülmeye değerdi. Hele 
birde Ankara Kalesi’nin en tepe noktasına çıkıp 
bütün şehri ayaklarınızın altında hissetmeleri oradan 
her yeri kuş bakışı görmek çocuklar için büyük bir 
zevkti. 
              Peki siz hiç ata bindiniz mi? Ata binmek 
deyince çok basit bir şey gibi geliyor. Ama onun 
üzerindeyken çocuklarınızın gözlerindeki 
mutluluğu, heyecanı görseydiniz onlarla kalbiniz bir 
bütün haline gelir aynı mutluluğu yaşardınız. Bu 
arada pateni, dağ kızağını ve yüzmeyi de 
unutmamak lazım. Onlarda ayrı birer zevk ve yaz 
okulumuzu monotonlaştırmaktan uzaklaştıran 
faaliyetler olmuştur. 
            Ne kadar anlatılsa da gezdiğimiz yerleri 
duyduğumuz hisleri kelimelere dökmek zordur. 
Sizlerinde bizlerle gezdiğimiz  yerleri görmenizi ve 
mutlu olmanızı  isterdik. Ama zaten biliyoruz ki 
onların mutluluğu  sizlerinde mutluluğudur. Bizler 
isterdik ki çocuklarla beraber daha çok yer gezelim 
hem görüp eğlenip hem de daha çok bilgilenelim 
ama gelin görün ki altı haftaya sığanlar işte ancak 
bu kadar. 

Merve TÜMTÜRK 
GAYRET VE SONUÇ 
 

Bir işe besmele ile başlayıp hamd ederek 
bitirmenin; karşılaştığımızda ve ayrılırken 
selamlaşmanın; nasihat etme ve dinlemenin; 
kardeşlerimizin halinden sual etme ve gıyabında 
dua ile ağırlamanın; istişarede bulunmanın; 
hediyeleşme ve yardımlaşmanın; bir mesele ile 
karşılaşıldığında İslam’ın hükmünün ne olduğunu 
delilleriyle öğrenme iştiyakının; iyiliği emredip 
kötülükten sakınmanın; Allah’ın (c.c.) hududuna ve 
hakkına riayet etmenin; Allah’ın (c.c.) kitabından 
bir ayeti öğrenme ve anlama gayretini ben bu 
çocuklarda görerek, gayretle peygamber 
efendimizin hadisinden de yola çıkarak -“ Sizin en 
hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”- çalıştım 
 İslam teklifini anlayıp ona riayet edenlerin, 
ilmi ve ameliyle öne çıkanların, tevhidi ve şirki 
öğretenlerin aramızda itibar görmediği ve 
sözlerinden yüz çevrildiği, herkesin kendi 
görüşünün peşine düştüğü  zamanlar unutuldu. 
 Sadece kaybettiğimiz dünyalıklar ve ona 
ulaşmak için çektiğimiz eziyetler sebebiyle 
kederlenir hale geldik. Ahiret inancını ve bu inancın 
mesuliyetini hayatımızın dışına taşıdık. Adeta bizi 
birbirimize bağlayan, kemiyet ve keyfiyet olarak 
sağlam bir bünyeye ulaştıracak olan değerlerimize 
arkamızı dönüyoruz. Yeni neslin de arkasını 
dönmemesi için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. 
Onların da gayretleriyle yeni nesil bilinçli bir nesil 
olacak.      

 
Sabancı Yüzme Havuzunda  
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 Raziye ÇİMENCİ 
MUHABBET VE AYRILIK 
         Sözün gıdası sohbetse, özün gıdası 
muhabbettir. Söz sohbetle büyür zenginleşir;öz,yani 
ruh da sevgi ile beslenir, güzelleşir. Bu sevginin 
başında da Allah sevgisi olmalıdır.  
        Çocuklarımıza Allah inancını-sevgisini  ve din 
duygusunu verebilmek için, eskiden beri aksettirilen 
yaygın ve yanlış bir anlatış biçimi vardır. Anne ve 
baba çocuğuna “ Namazını kılmazsan, bize karşı 
gelirsen Allah seni Cehenneme atar” şeklinde, bir 
de “Namaz kılınca ve insanlara iyilik yapınca Allah  
seni sever, hata yapınca affeder”  şeklinde söylerler. 
Bu ifadelerden hangisinin daha doğru olduğunu 
söylemeye gerek var mı? Tabi ki burada anne ve 
babanın amacı; çocuğunu Allah’tan uzaklaştırmak 
değildir. Ama anlatmaktan anlatmaya fark vardır. 
Öğretmenler olarak bizler de Allah inancını ve din 
duygusunu , öğrencilerimize sevgiyle aşıladığımıza 
inanıyorum. Zaten insanlığa Allah inancı ancak 
sevgi ile kazandırılabilir. 
         Öğrencilerimizi şanslı buluyorum ;çünkü yaz 
okuluna gelme imkanı buldukları için...şanslı 
buluyorum  yaz okuluna kalpleri ile birlikte Allah 
sevgisini de taşıyarak başladıkları için... Dünyada 
yığınlarca insan var ki Allah sevgisini gerçek 
anlamda hissedemiyorlar ve yığınlarca insan var ki 
Allah inancını kazanıp zalimlerin zulmüne 
uğruyorlar. Bu gün gündemde olan durumlardan 
hepimizin haberi var. Filistin’e ,Afganistan’a, Irak’a 
Lübnan’a yapılan zulümler.....Ve Ölüm ufku her 
gün birkaç kere yalıyor...Dünya suskun, olan biteni 
hala film sanıyor..Şükürsüzlüğe düşmeden önce 
durup bir düşünelim Allah’a şükürlerimiz yeterli 
mi? Sadece Allah’a inandım deyip oturmakla iş 
bitmiyor, her an bu inancı yenilemek gerekiyor. 
Kalp her zaman bunu ister,her şeyin yenilenme 
ihtiyacı olduğu gibi. Öğrencilerimizde imanlarını 
tozlandırmadan yenilemek için buradalar ve 
Allah’ın anıldığı bu ortamda kalplerinin tozlarını 
her gün alıyorlar.  
          İşte altı haftanın sonu....işte ayrılık vakti...her 
muhabbetin bir ayrılığı var ama dünya ve ahiret 
kardeşliğimizin bitişi olmasın. 
                                                                                                          
 
  

İNANARAK  
NAMAZ  
KILMAK                
 

Namaz; insanların Allah’ın verdiği nimetlere 
karşı şükürlerinin bir göstergesidir. İnsanın Allah ile 
baş başa kaldığı 
zamandır. Kendini 
kötülüklerden uzak 
tutup iyiliklere 
yaklaştığı yerdir. 
Namaz kılmak göreceli 
bir kavramdır. Kılmak 
için kılan birçok insan 
vardır. Esnaf olup müşteri kazanmak için kılanlar... 
Namaz kılmak sadece duaları ard arda okumak 
değildir. Anlamlarını düşünerek, ne için 
gönderildiğini anlamaya çalışarak kılınmalıdır. 
Namaz kılan insan kötülük yapamaz ama kötülük 
yapan insan namaz kılabilir. Bence namaz kılmamak 
bir eksikliktir. Kişiler gerçekten namazın eksikliğini 
hissediyorlarsa gerçek anlamda namaz kılıyor 
demektir.                
Gösteriş için yapılan ibadetin, kılınan namazın Allah 
katında da bir değeri yoktur bence. İnanmadan, 
hissetmeden kılınan namaz susuz yaşamaya çalışmak 
gibidir. 
Oysa inanarak kılındığında bizi kötülüklerden 
koruduğunu da görmüş oluruz. Günahlardan 
kendimizi çeker insanlar için iyi şeyler yapmaya 
başlarız. Namazı kılmış olmak için değil, gerçekten 
inanarak kılmalıyız.Böylece herşey daha güzel 
olacaktır. 
   Fatma Nur BAYGÜNEŞ 
 
 
NAMAZIN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ  
 

Namaz; bize farz kılındıktan sonra, Allah 
tarafından emredilen ve kesinlikle yapmamız gereken 
bir ibadettir. Namaz insanı hem bedenen hem de ruhen 
temizler. Namazı, kıldım demek için kılınan namaz 
kimseye fayda vermez. Namaz insanın içinden gelen 
bir ibadettir. Zorla güzellik olmaz. 
Peygamber Efendimiz; bir insanın evinin önünde ırmak 
aksa ve bu kişi bu ırmakta günde beş defa yıkansa o 
insanda hiç kir kalmaz. Bizde evimizdeki imkanlardan 
yararlanarak günde beş vakit abdest alırsak bizde de hiç 
kir kalmaz. Günlük beş vakit namaz bizim bir saatimizi 
alır. Risaledeki bir hikayede padişah (Allah) kullarına 
yirmidört altın verir. Bu altınların sadece birini Allah 
yoluna harcarsak, onun hoşuna gidecek şekilde bir 
ticaret yaparsak karşılığını öbür dünyada kat kat alırız. 
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Araştırmacılara göre namaz hareketleri en sağlıklı spor 
hareketleri olarak söylenmiştir. Düşünsenize hem 
Allah’a ibadet edip, onun rızasını kazanıyoruz, hem de 
spor yapıyoruz. Namaz  kılmamak için hiçbir bahane 
yoktur. Namazı niye kıldığını bilen kişi her kötülükten 
uzak kalır. Namazı bilinçli ve anlayarak kılarsak tüm 
kötülük ve günahlardan uzak kalırız. 
Büşra DEMİRCİ         
                           
                                                                                           

       
        EN YÜCE İBADET 

Allah insanlara sayısız nimet vermiş, bunun 
karşılığında da kendine ibadet edilmesini istemiştir. 
Namaz da bu ibadetlerin en yücesidir. Tam anlamıyla 
namaz kılan insan Allah’ın her zaman kendisiyle 
olduğunu bilir ve gerçek bir mü’min olarak yaşar. 
Çünkü namaz insanın kişiliğine yansıyarak insanı 
günahlardan uzak tutar. 
Namaz Allah’la konuşmanın en kolay yollarından 
değil midir? Mesela çok sevdiğimiz bir arkadaşımız 
var. Onunla vakit geçirmek, sohbet etmek istemez 
miyiz? Peki sevdiğimizi söylediğimiz ve bize bu 
kadar nimeti veren Allah’a günde en fazla yarım 
saatimizi ayırmaktan, onunla konuşmaktan niye bu 
kadar kaçıyoruz. Şeytan varolduğu ve bizim 
imanımız zayıf olduğu sürece bu böyle devam 
edecek... 
Bu gidişatı değiştirmek için kendimizi geliştirip, 
imanımızı kuvvetlendirmeliyiz. Çünkü namaz 
herkesin bildiği gibi bizi bu dünyada kötülükten 
alıkoyar. Dolayısıyla ahirette de cennete girmemizi 
sağlar. Kim cennete girmek istemez ki! 
   Mukaddes DEMİRCİ 
 

      
 
 

 

NAMAZ 
Ben 11 yaşındayım ve Kur’an-ı Kerim 

okuyorum. Namazı şimdi daha iyi kılmaya başladım. 
Daha önce namazı annem istiyor diye kendimi 
zorunlu hissederek kılıyordum. İsteyerek kılmadığım 
için sürekli uykum geliyordu. Namazdan hiçbir zevk 
alamıyordum. Sonra öğrendim ki namaz kılmak için 
aldığımız abdest kan dolaşımını kolaylaştırıyor, 
vücudumuzu temizliyormuş. Namaz ise hem bizi 
Allah katına yücelten bir ibadet, hem de biraz 
jimnastik hareketi oluyormuş.  
Ben iki üç hafta sonra oniki yaşıma gireceğim. Artık 
ibadetlerimi yerine getirmeliyim. Yapmam gereken 
şunlar; Kur’an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, Allah’a 
inanmak. Bunları yapıyorum. Ama namazları bazen 
atlatıyorum. Atlatmamak istiyorum ama şeytana uyup 
bazen atlatıyorum. Dün hocalarımız; “Namaz insanı 
bütün kötülük ve günahlardan alıkoyar mı?” diye sordu. 
Feyza abla “Hayır” dedi. Bence ise hem evet hem 
hayırdı. Feyza ablaya da hak veriyordum. Namaz insanı 
kötülük ve günahlardan korur. Çünkü bir namaz bile bir 
günahı silebilir. Namaz kılarken Allah’a sığınırız. 
Böylece günahlardan korunuruz. Bu  evet cevabımdı. 
Hayır cevabım ise yalan yere namaz  kılanlar kötülük 
ve günahlardan alıkonulamaz. 
Sonuç olarak “Evet” cevabı kazanmıştı. Sınıfın çoğu da 
zaten böyle demişti. Umarım Allah beni kötülükten 
uzak tutar ve günahlarımı affeder. 
           Merve ŞEN 

 

 

 

Mavi Göl Gezimiz 
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 Nurdan  ÖZKAN 
 ZEKAT VE SADAKA 
 İslam’ın beş temel şartından olan 

dördüncüsüdür. Zekat vermek hicretin ikinci senesinde 
Ramazan ayında farz olmuştur.  
Zekat malla yapılan bir ibadettir. Kazancı yerinde ve 
ihtiyacından fazla malı olan bunun yüzde iki buçuğunu, 
yani 1/40’ını senede bir defa, muhtaç olanlara vermesi 
demektir. Bu farz farklı Müslümanlar için gereklidir. 
Kazancı ancak kendine yeten kimse zekat veremez. 
Dince zengin sayılan insan tüm ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra 86 gr. Altın bunun değerinde para 
veya da değeri eşyalara sahip olan kişidir. 
Kişinin temel ihtiyaçları yiyecek, giyecek, barınma, 
sağlık ve eğitimdir. Dince zengin sayılan bir insana 
zekat vermek farzdır.  
Peki zekatı kimler vermelidir? “- Zengin insanlar, 
Müslümanlara akıllı olanlar ve de ergenlik çağına 
girmiş olanlar, verebilirler. 
Peki zekatı kimlere veremeyiz? “- Zenginlere, 
Müslümanlara, hali vakti yerinde olanlara, birinci 
dereceden büyükanne, büyükbaba, baba, eş hanım, 
çocuk, kardeş, torun bunlara veremeyiz. 
Zekat nelerden veriliyor; - Altın, gümüş, para 1/40 
oranında. Büyük baş hayvan 1/30 oranında. Küçük baş 
hayvan 1/40 oranında verilmektedir. 
Toprak ürünlerini zekatı, topraktan ürün alınca verilir. 
Diğerlerinde ise bir yılda dolar dolmaz vermemiz 
gerekir.  
İstediğimiz zamanda ve istediğimiz miktarda 
yaptığımız maddi yardım: para, yiyecek, giyecek gibi 
yardımlarda bulunmaktadır. Fakir bir insana karşıdan 
karşıya geçmesine ve elindeki poşetleri almak bir 
yardımdır. 
Manevi: manevi yardım üzüntülerimizi  
sevinçlerimizi paylaşımıdır. 
Yardımlaşan kurumlarımız: 
Kızılay: deprem, sel, doğal afet vb. gibi büyük afetlerde 
insanlara ulaştırır. 
Kan bankaları kurar: bir insanın kana ihtiyacı olunca 
paralı yada parasız kan alabilir. 
Türk Hava Kurumu (THK): havacılığı sevdirmek 
amacıyla paraşütçülük uçuş kursları açılmıştır. 
Kurban derileri bize hizmet olarak sunarlar. Ve de 
bunlar gibi bir sürü vakıflar ve bağışlar vardır. Sadaka 
vermek nafile bir davranıştır. 

Allah (c.c.) insanların yaşamasını ve çok ama çok 
çalışmasını ister. Kutsal kitabımızda “ Bilsin ki insan 
için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” 
Buyrulmaktadır. Allah (c.c.) çalışarak insanlara yararlı 
olan kişileri sever. 
       

   
     

 H .Kübra  TERHAN 
KALP KIRMAK  

    İnsanlar çok sabırlı olmalı ve konuştukları 
sözleri özenle seçmelidirler. Eğer böyle 
yapmazlarsa bilerek yada bilmeyerek karşılarındaki 
insanların kalplerini kırabilirler. 
      Böyle durumlarda kendimizi karşımızdaki 
insanların yerine koyup öyle davranmalıyız.kalp 
kırmak çok kötü bir şeydir ve kul hakkına girer.kul 
hakkı ise affedilmeyen günahlar arasında yer 
alır.buda insanın bile bile kendini cehenneme 
sürüklemesi demektir.Bir sözü bin kere düşünmek 
bir kere söylemek gerekir;çünkü eğer söz ağızdan 
bir kere çıktığı zaman belki de bir daha tamiri zor 
yaralara yol açabilir.  
       Dostluklar zor elde edilebilen bir şeydir. Ama 
kolay kaybedilir. Nasıl ki bir cam vazo kırıldığında 
yapıştırılsa bile asla eski haline  gelemeyeceği gibi 
,bir dostu  kırınca da ne kadar özür dilersek 
dileyelim eski haline dönmeyecektir. İşte bunun 
içinde bin düşünüp bir söylemek lazımdır. 
       
   

 
Piknikte  
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 Büşra CEVHER 
        SOFRA ADABI 
Her insanın aksatmadan ve yapmaktan asla 

vazgeçemediği bazı şeyler vardır.Bunların en 
önemlilerinden biri de yemek yemektir. İnsanlar 
yemeklerini yerken yenildiği yere yani sofraya da önem 
verirler. 

Sofra ilk önce göze hitap etmelidir. Çünkü ilk 
başta göz, daha sonra karın doyar. İnsanların sofrada 
uymaları gereken kurallar vardır. Bu kuralların en 
önemlisi yemeğe başlarken ve yemek sonunda dua 
etmektir. Ayrıca yemekte hiçbir şekilde konuşmamak 
gerekir. Hiçbir şekilde yiyebileceğimizden fazla yemek 
almamamız gerekir. Çünkü eğer kalırsa israf olur ve de 
ayette geçtiği gibi “Allah israf edenleri sevmez.” 

Benim en çok sevdiğim “Ramazan sofraları”. 
İnsanların birbirleriyle geçirdiği en güzel vakitlerdir. 
İşte Ramazan sofralarında hiç israf yapılmamaktadır. 
Çünkü insanlar Ramazan’da daha bilinçli oluyorlar. 

İnsanlar bir yere yemeğe misafir olarak 
çağrılıyorlarsa bu çağrı nazikçe kabul edilmelidir. Ve 
en önemlisi yemekten sonraki gün aranıp teşekkür 
edilmelidir. 

İnsanlar sofrayı küçümsediklerinden sofra adabı 
diye bir şey kalmadı. Fakat şimdi elindekinin kıymetini 
bilmezler ise, bir gün en kötüye muhtaç kalabilirler. 
       

   
 
 

İYİLİĞİN  HAYATI 
Bence iyilik başkalarına yada tüm canlılara 

karşılık     beklemeden yapılan işlerdir. Tabi bu işlerde 
dikkat edeceğimiz yerler vardır; yaptığımız işin iyi 
yönde veya yaptığımız iyiliğin iyi yönde bir iyilik 
olması için karşıdakinin içine sevgi verici olmalıdır. 
Dinimizce de iyilik yapmak ön sıralardadır. Hem 
hadis’i şeriflerden hem de Kuran da birçok örnek 
verilmiştir. İyilikle ilgili bir hadis’i şerif’te de 
belirtildiği gibi bir zerre kadar iyiliği görür, bir zerre 
kadarda kötülüğü görür. Bu cümleden de iyiliğin 
dinimizce çok değerli olduğunu anlıyoruz. Yine bir 
öğretmenimin anlattığı yazıda bir kızın gülümsemesiyle 
onlarca kişi kurtuluyor. Bir kızın gülümsemesi, onlarca 
kişi kurtarması tamamen Allah’ın işidir. 
Yani gün içinde yaptığımız iyiliklerin hepsi bize sevap 
olarak döneceği için yapacağımız iyiliklerin hepsini 
düşünerek yapmalıyız. 
                                                  Emre ŞEN 

İYİLİK MUTLULUK VERİR 
Merhaba arkadaşlar! Sizlere yeni bir önerim 

var: mutlu olmak ister misiniz? Aslında bu soru sizlere 
biraz saçma gelebilir. Çünkü  herkes mutlu olmak ister. 
Mutluluğun yolu da iyilikten geçer...  
İyilik insanı mutlu eder. İnsana huzur verir. Nasıl mı? 
Anlatayım.diyelim ki elimize bir miktar para geçti ama 
bu para ihtiyacımızı karşılamaya yetiyor ve hatta 
artıyor bile :hemen ihtiyaçlarımızı karşılamak için 
gerekli yerlere gidip işlerimizi hallediyoruz. Yolda 
giderken fakir birine rastlıyoruz  işlerimizi 
karşılamanın verdiği sevinçle artan paranın bayağı çok 
olmasına rağmen hepsini o fakire veriyoruz. Fakir insan 
bundan dolayı çok mutlu oluyor ve arkamızdan çok 
güzel dua ediyor. Böylece sevincimiz artıyor, 
huzurumuzda çoğalıyor . biz fakir insana para vererek 
iyilik yapıp onu mutlu ediyoruz , fakir kişi de dua 
ederek bize iyilik yapıp mutlu oluyor. Bu olayı şu ayet 
ile açıklayabiliriz: ‘ kim zerre kadar iyilik yapmışsa 
onu görür, kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu 
görür.’ Ayrıca sabırlı olmamızda çok önemlidir. 
Yaptığımız iyiliğin karşılığı mutlaka verilecektir. “ Ben 
iyilik yapmıştım;nerede bunun karşılığı? Hani hiçbir 
iyilik karşılıksız kalmayacaktı?” deyip sabırsızlık 
edersek unutmayalım ki bu çok yanlış bir davranıştır. 
Böyle söyleyen insanların, sözlerinden anlaşılır ki; bu 
insanlar yaptığı iyiliği içlerinden gelerek değil sadece 
karşılık verileceği için yapıyorlardır...Evet arkadaşlar; 
yukarıdaki son cümlede de belirttiğim gibi yapacağımız 
iyiliği içimizden gelerek ve karşılık beklemeden 
yapmalıyız. Sağlıcakla, mutlulukla, ve iyilikle kalın, 
hoşçakalın...      
  Meryem Ebrar KERMAN  
                                                  
 

Şeyma KUVVETLİIŞIK 
DOĞA VE ÇEVRE 
TEMİZLİĞİ 

Bizler çevreyi 
kirletiyoruz. Ama bu çevre 
kirletmenin sonunun bize 
mal olacağını düşünmeden 
kirletiyoruz. Bizler elimize 
geçen çöpleri hurra atıyoruz. 

Bizler bu davranış ve tutumlarımızı değiştirmezsek 
ilerde yaşadığımız yerlerin çöplüklerden bir farkı 
olmayacak, 
Kendimiz günlük yaşamımızda el ve tırnak, saç,  
tuvalet, banyo, giysi temizliğimize çok dikkat ediyoruz. 
Doğa ve çevre temizliğine de en az bu kadar dikkat 
etmeliyiz. Çünkü bizim yaşadığımız yer pis olunca 
rahat edemiyoruz. Huzursuz oluyoruz. Sonuçta zarar 
görecek olan bizleriz. Kimse zarar görmeyi istemez biz 
de istemeyiz. 
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Doğal çevremiz yok olursa bizim de yaşama 
olanaklarımız yok olur. İnsanların yaşama olanaklarının 
yok olması demek insanların da yok olması demektir.  
Bu yüzden yaşadığımız yerlerin temizliğine dikkat 
etmemiz gerekir. Doğa ve çevre temizliği bu yüzde çok 
önemlidir. Çevremizi korumamız demek kendi 
yaşamımızı koruma altına almak demektir. Bir nevi, 
doğal çevremizin temizliğine dikkat etmek, kendi 
yaşamımızın sağlığına dikkat etmek demektir. 
Bu anlattıklarımdan da yola çıkarak, kendi 
yaşamımızdaki temizliklerimize dikkat ettiğimiz kadar, 
doğa ve çevre temizliğine de o kadar dikkat etmeliyiz. 
 

Zeynep Rumeysa KAYMAZ 
   KARDEŞLİK 

Biz Müslümanız. Şu anda onların en 
muhtaç oldukları an. Biz  Müslüman  
kardeşlerimizin çığlıklarını duymalıyız. Ve 
onlara el uzatmalıyız. Onlara maddi, manevi 
yanlarında olduğumuzu göstermeli, destek 
çıkmalıyız. Burada  bize düşen onların elini 
tutmak ve bir yudum suyumuz da olsa 
paylaşmak, yeryüzünün neresinde olursa 
yaşayanlar hangi dili konuşuyor olursa olsunlar 
ve hangi renklerde bütün müminler kardeştirler. 
Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde bir vücudun 
herhangi bir azası rahatsız olduğunda nasıl ki 
bütün bir vücut aynı rahatsızlığı aynı acıyı 
duyuyorsa bir tek müminin dünyanın ta öbür 
ucunda olsa bile çektiği acıyı, duyduğu ızdırabı 
diğer mümin kardeşlerinin de derinden 
hissetmesi gerektiği üzerinde duruyor. 

Onlar hep yanımızda oldu şimdi sıra bizde. Onlar 
geçmişte bizim için ağlamış, bizim derdimize 
dertlenmişlerdi. Şimdi kardeşliğimizi gösterme zamanı. 
       

  
 Seher Elif YAZIHARMAN 
İBADETİN 
HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ 

İbadet, her zaman bizi 
doğru yola yönlendiren Allah 
için yaptığımız güzel bir şeydir.  
Hayatımızda her zaman ibadet 
etmemiz gerekir. İbadetli bir 

insan her zaman mutlu, huzurlu olur. Allah’a inanmak, 
onun dediklerini yapmak onu sevdiğimize bir işarettir. 
Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek bütün 
ibadetlerin içindedir. 

İbadetlerimizi Allah’ın razı olacağı bir şekilde 
yapmamız gerekir. Bazı insanlar ibadetlerini gece 
yaparlar. Bu insanlar gece yapılan ibadetlerin daha 
kabul olduğunu düşünür. Bazı insanlar da gece Allah’la 
baş başa kalmak için genellikle ibadetlerini gece 
yaparlar. 
Ama asıl önemli olan ibadetimizi düzgün, dinimize 
uygun yapmamızdır. Böylece hem kendi açımızdan 
hem de dinimiz açısından iyi olur. Böylece dinimiz 
daha çok yayılır ve Müslüman olan insanlar çoğalmış 
olur. 
 

 Zeynep CEVHER 
İLKE YAZ OKULU 
İlke yaz okulu çok iyi bir yer. Hem gezmek 

açısından hem de dinimiz açısından.. Kur’an ve ahlak 
sevgisi, sure ezberleme, peygamberler tarihi, ilahi vb. 
Gezi açısından; parka gitme, yüzmeye, Ankara 
kalesine, lunapark vb. Bu yerleri gezdik gördük 
eğlendik ve buralarda piknik yaptık. 
İlke yaz okulunda Cuma sohbeti yapıyoruz. Buradan 
hoşlandığımız şeyleri söylüyoruz. Ve biz şahsen 
hepsini söylüyor ve beğeniyoruz. 
CD izliyoruz; “Peygamberler Hayatını” ve çok 
beğeniyoruz. Hem de daha çabuk öğreniyoruz. 
Burada arkadaşlık kurmakta çok iyi bir şey. Benim 
burada çok arkadaşım var ve hepsini seviyorum ve 
hepsiyle de anlaşıyorum.  
Burayı çok seviyoruz. 
     

 
 Beyza KUVVETLİIŞIK 
 DÜNYA ÇOCUKLARI VE 
DUYGULARIM 

Dünyada ne kadar 
çocuk var bilmiyorum 
sayısını.Bu çocuklardan biri de 
benim. Şimdi aklıma Irak’ta 

üstüne bombalar yağan çocuklar, Açe’deki yetim 
çocuklar, aç çocuklar, Afganistan’daki,Afrika’daki 
çocuklar geliyor aklıma. Onlar için çok üzülüyorum. 
Onların duygularını anlamak o kadar zor ki hiçbiri 
başıma gelmedi.  
Diğer taraftan da aklıma imkanı çok iyi, yediği önünde 
yemediği arkasında, çok güzel yaşantıları olan çocuklar 
geliyor.  
Ama diğer çocukları düşününce içim sızlıyor, çok 
üzülüyorum. 
Bu durum beni çok üzüyor. 
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 Furkan Kırdök   

 
 
             Sarı tavuk dalda yatar.                                                  
             Dal kırılır yerde yatar.                                                  

.   ( ayva)                                                                                  
Dört arkadaş birini kovalar,  

 Fakat yakalayamaz 
   (tren) 
             Mavi atlas                                                                      

 Makas kesmez. 
         (deniz)                                                            
Sesi var camı yok, 

 Konuşur ağzı yok. 
         (radyo)    
  
    

Enes Eski 
 
 

 İncecik belli,                                                                  
      Elimin eli.     

   (çatal)                                                                 
Gökte uçar kanadı yok.  
 Şekere benzer tadı yok, 

       (bulut)                                                                                           
Kolu var ayağı yok,                                                       
Karnı yarık, canı yok.                                                    

     (ceket) 
                       Sabah, akşam, elimizi yüzümüzü öper.  
                     Tarlada biter, makina büker, 
     (havlu)    
                                                                                                   
     
 
 
 
 
 
 

ASR SURESİ VE ZAMAN 
Asr kelimesi zaman demektir. Birinci ayetteki 

“asr” kelimesi sureye isim olmuştur. Bu surede zamana 
yemin edilmiştir. Zaman üzerine yazılan bu sure 
insanların amellerinden bahsetmektedir. 
Zaman; kelime olarak geçmiş zaman ve pek uzun 
olmayıp her an geçmişe dahil olan şimdiki zaman için 
de kullanılır. Çünkü her an, gelecek zaman şimdiki 
zamana, şimdiki zaman da geçmiş zamana dahil 
olmaktadır. Zaman bu surenin ana düşüncesi, başlığı ve 
tüm içeriğidir. Bu sure bize dünyada fırsat olarak 
verilmiştir. Bu surenin anlamını okuyup da zaman 
kavramını bilmeyen zamanın değerini bilmeyen kimse 
yoktur. Zaman geri dönülmesi mümkün olmayan bir 
kayıt kamerasıdır. Kayıt eder, fakat geri dönülüp 
bakıldığında hepsi silinmiş olur. İnsanlar keşke diyerek 
yollarına devam ederler. Asr suresi bütün her şeye deva 
olur ve insanları keşke demekten kurtarır. 
Bizlerde geriye dönüp baktığımızda, keşke dememek 
için zamanımızın değerini bilerek başa geçirmemeliyiz. 
Arkamıza dönüp baktığımızda salih ameller bırakmış 
olmak bizim çıkarımızadır. 
Çünkü Asr’a andolsun ki; insan hüsrandadır. Ancak 
iman eden, salih ameller işleyen birbirlerine hakkı ve 
sabrı tavsiye edenler dışındadır. 
    Merve Nur ÖZER 
 
 

 
BİR ÜLKENİN GELİŞİMİNDE EĞİTİM Mİ 

YOKSA PARA MI ÖNEMLİDİR? 
BİRİNCİ GÖRÜŞ: EĞİTİM 

 Ecehan BALTACI 
BİR ÜLKENİN GELİŞİMİNDE EĞİTİM 
ÖNEMLİDİR 
 

Eğitim sadece okulda görülen eğitim değil, 
ailede, toplumda gördüğümüz eğitimdir. 
Eğitilmiş insanlar toplumda göze çarpar ve kendini 
belli eder. Öyledir ki eğitim bir ülkenin gelişmesinde 
önemlidir. Eğitilmiş insanlar ülkenin kalkınmasında 
büyük rol oynarlar. Üzerine düşün görevleri yerine 
getirirler. İş olanakları olan ülkelerde çalışıp yada 
ülkesini tanıtıp ülkesine gelir sokabilir. Örneğin; 
kabadayılar, mafyalar paralı ama eğitilmemiş 
insanlardır. Öyledir ki insanlar onlardan hoşlanmıyor. 
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Parası olmasına rağmen ülkede yaşayan halkın onların 
adını duyduğunda bile tüyleri ürperiyor. 
Para hayat değildir. Eğitim senin her şeyine yardım 
eder. Toplumdaki yerini düzenler ve geleceğini 
hazırlamanda yardımcı olur. 
Eğitim eğitim sadece eğitim. Eğitim kendini 

  bilmektir. Cahillik geriliktir ve bir ülkenin gelişimi
  için eğitim önemlidir.                                                                                                            
  

EN ÖNEMLİ UNSUR EĞİTİM 
Bir ülkenin gelişiminde en önemli unsur 

eğitimdir. Örneğin; bir ülkede bir insan hastalandı. 
Parası onun iyileşmesine hiç yararı olmaz. Bir ülkede 
eğitim varsa para nasıl olsa kazanılır. Ama eğitim 
yoksa para kazanılamaz. Eğitim denince insanların 
aklına hep dersler gelir ama aile eğitimi ile iyi bir ahlak 
kazanılır. Eğitim olmayan bir ülkede insanların hepsi 
bilgisiz ve ahlaksız olur. Çünkü onlar hiç bir zaman 
eğitim görmemiş cahil insanlardır. Eğer eğitimli 
olmazsam o paramı hiç bir zaman düzgün yere 
harcayamam ve param nasıl olsa biter; ama bilgi hiç bir 
zaman bitmez. Para geçici, bilim kalıcıdır. 
Eğer ben İngilizce’yi çok iyi biliyor ve konuşuyorsam 
insanlara para karşılığı ders veririm ve para kazanırım. 
Kazandığım paraları ülkeme vergi olarak veririm. 
   Ayşe Seda Çetin 

EĞİTİM 
Öncede belirttiğim gibi eğitimli insanın para 

bulması daha kolaydır. Eğitim mi yoksa para mı 
ülkenin gelişimine katkı sağlar. Buna örnek vermek 
istiyorum: Almanya birinci ve ikinci dünya 
savaşlarında yenilgiye uğramıştır. Fakat kısa bir süre 
sonra kendisini hızla toparlamıştır. Bunun sebebi 
Almanya’daki eğitim ilerlemiştir. 
Biz Türklerinde Almanya’nın yaptığı gibi eğitimi 
ilerletmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetinin 
gelişmesi biz gençlerin elinde. Devletimizi üst düzeyde 
tutmak istiyorsak ve geleceğimizi güvence altına almak 
istiyorsak eğitim daima önde gelmelidir.    

Merve Şen 
 
 
 

EN BÜYÜK BİLİM İLİMDİR     
BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ 
OLURUM.        

HZ. ALİ 
                                                                                                            
 

İLİM İLİM BİLMEKTİR,             
İLİM KENDİN BİLMEKTİR  

YUNUS EMRE 
İKİNCİ GÖRÜŞ: PARA      

Sümeyye AVCI 
ÜLKENİN GELİŞİMİNDE PARA 
ÖNEMLİDİR 

Bir ülkenin gelişiminde en önemli unsur 
paradır. Çünkü çoğu şeyin başında para 
gelir ve eğitimde bunlardan birisidir. 

Bir ülkenin ekonomik durumu ne kadar iyi ise o 
 kadar gelişebilir. Örnek verecek olursak Amerika çok 
zengin bir ülke ve neredeyse tüm dünyaya hakim. Üstelik 
eğitim düzeyi de yüksek. Eğer Amerika’da para 
olmasaydı bu kadar gelişmezdi. Adamlar uzaya uydu 
fırlatıyorlar, bütün dünyayı film izler gibi izliyorlar. 
Söyler misiniz para olmasaydı bu uydular nasıl 
gönderilirdi uzaya? Yada para olmasaydı bu uydular nasıl 
yapılırdı? 

Diyelim ki iki ülke, arasında savaş yapıyor ve bu 
ülkelerden birisi çok zengin, diğeri ise zengin değil. Sizce 
hangisinin savaşı kazanma olasılığı daha yüksektir? 
Bence zengin olan ülkenin kazanma şansı daha yüksek. 
Çünkü zengin olan ülkenin eğitimi ne kadar düşük olursa 
olsun (ki ben zengin bir ülkenin eğitimsiz olacağını 
sanmıyorum) başka ülkelerden asker alarak ordusunu 
çoğaltıp güçlendirebilir. Kimyasal silahlar yaptırabilir. 
Tıpkı Amerika’nın şu anda yaptığı gibi... 

Parasız gelişilemez, parasız okul olmaz . Okulsuz da 
eğitim olmaz. 

  
Zeynep Demir 
PARA HER ŞEYİN BAŞIDIR 

Bir ülkenin gelişiminde para 
çok önem taşır. Başta eğitim olmak 
üzere para olmadan hiç bir şeyi satın 
alamayız. 
Dünyada her şey parayla. Size komik 

gelebilir ama köylerde bile başlık parası 
oluyor.Köylerde kız bile almak parayla. Bu gösterdiğim 
örnek en basiti. Bizim Türkiye’de ürettiğimiz 
oyuncaklar çok pahalı. Bu yüzden Çin oyuncaklarını 
satın alıyoruz. Başta Çin, Amerika ve bir çok ülke 
olmak üzere paralarıyla gelişmiş olan ülkelerdir. Bizim 
bilim adamlarımız bir şeyler peşinde; fakat para 
bakımından zayıf olduğu için ürettikleri şeyleri 
tanıtamıyorlar. Bu yüzden biz gerektiği kadar 
kalkınamadık ve geri bir ülke olarak adlandırıldık. 
Cumhuriyetimiz biraz daha zengin bir devlet olsa 
doğudaki çocuklar okutulabilirdi. Şimdi diyeceksiniz ki 
zaten okutuluyorlar. Peki bu paralar nereden geliyor 
size sormak istiyorum? Tabi ki Türk vatandaşlarından. 
Bir ülkede eğitim olsun para olmasın. Tabi bu 
imkansız... Çünkü para olmadan okul kurulamaz. Okul 
kurulmadan da kimse okuma yazma öğrenemez. 
Ülkede gelişim kalkınamaz. 
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   Kübra Cevher 
 

 
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMELİ 
MİDİR? GİRMEMELİ MİDİR? 

BİRİNCİ GÖRÜŞ: GİRMELİDİR                                                                                                         
 
Edanur ÜLKER 
TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE 
GİRMELİDİR 

Ben Türkiyeli bir insanım ve hem 
kendim için hem de ülkem için en iyi 
olanı isterim. Türkiye’nin Avrupa 

birliğine girmesini tüm samimiyetimle istiyorum. Eğer bu 
isteğimin gerekçelerine bakarsanız sizin bana hak 
vereceğinize inanıyorum.Bildiğiniz gibi AB ülkelerden 
oluşan büyük bir birlik ve bu ülkelere baktığımızda bize 
sevdiren, bizi sevindiren ve bizi çeken çok şey olduğunu 
görüyoruz. 

1- AB ülkeleri zenginlikleri ve maddi imkanlarını 
kullanarak tüm dünyada ki ilim adamları ve çok zeki 
insanları kendi ülkelerine getirmekte onlara imkan 
sunmakta ve çalışmalarını istemektedir. Bütün bu 
yatırımlar ve çalışmalar sonucunda diğer ülkelere göre 
teknik ve teknolojileri çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve 
diğer ülkelere göre onları üstün yapmaktadır. 

2-AB ülkeleri her ne kadar diğer ülkelerin insanlarına 
adil olmasa da kendi ülkelerinin vatandaşlarına, 
halklarına adaletli davranmaya çalışmakta, onların din ve 
vicdan hürriyetlerini hakları korumaktadır. Bu yüzden 
diğer ülkelere göre Adaletli ülkelerdir. 

3-AB ülkeleri bütün bu gelişmelerle beraber savaş ve 
savunma sanayi teknolojilerinde de çok gelişmişlerdir. 
Diğer dünya ülkelerine karşı hep üstün 
durumdadırlar.Kimse AB ülkelerinden birine de olsa 
savaşmaya cesaret edemez. Çünkü böyle bir durumda 
AB’nin tüm ülkeleri savaşa katılırlar.  

4-AB ülkeleri, ülkesinde yaşayan vatandaşlarının tüm 
ihtiyaçlarını önemsediği için halkın sağlık, eğitim, 
barınma, emeklilik... yani sosyal güvence ve bunun gibi 
birçok hizmeti çok yüksek kalitede vermektedir. 
5-AB ülkelerinin ortak parası Euro’dur. Euro’da tüm 
dünyada çok kıymetlidir. Bu yüzden bu ülkelerdeki 
insanlar kazançlarıyla rahatlıkla istedikleri yerde 
rahatlıkla tatil yapabilmektedir. 
Şayet biz bu büyük ülkeler topluluğu olan AB’ye 
girebilirsek bu ülkelerdeki bütün imkanları 
kullanacağız;hayatımız çok rahat ve zevkli olacaktır. 

                                                           
                                          
 
 AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMELİYİZ 
Türkiye’nin AB’ye girmesinin Türkiye için faydalarını 
üç başlık altında toplayabiliriz. 
-İlk olarak ekonomik olarak gelişme daha iyi koşullara 
sahip olma olarak alırsak İspanya,Yunanistan gibi 
ülkeleri örnek verebiliriz. Bundan kırk yıl önce 
İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz gibi ülkelerle 
Türkiye’nin ekonomik durumu eşit durumdaydı. Şimdi 
onların AB’ye girmesinden dolayı bizden üç kat daha 
zengin duruma gelmişlerdir. Bunun sebebi onların 
AB’ye girmeleridir. Eğer bizde Yunanistan’la birlikte 
AB’ye  girmiş olsaydık şimdiki durumumuzdan üç kat 
daha iyi olurduk. Buda her birimiz için daha iyi eğitim, 
daha iyi sağlık, daha iyi çevre anlamına gelir. Eğer şu 
anda AB’ye girme çabalarımızı sürdürüp AB’ye üye 
olmazsak 15-20 yıl sonucunda yine AB’ye göre çok 
daha kötü olmaya devam eder. Eğer girersek geç de 
olsa durumumuzu düzeltmemiz ve AB ülkeleri 
standartlarına ulaşmamız mümkündür. Bu fırsatı 
kaçırmamamız ve AB’ye bir an önce girmemiz 
ülkemizin yararınadır. AB’ye üye olmakla sadece 
ekonomik olarak değil, aynı zamanda demokratik 
açıdan da daha iyi duruma geleceğiz. Demokratik 
gelişme demek adından da belli olduğu gibi halkın 
taleplerinin daha iyi karşılanması anlamına 
gelmektedir. Ülkemizin gerçekten demokratik bir ülke 
olsa baştan din eğitimi, başörtüsü gibi konularda 
halkımızın talepleri daha kolay karşılanacak ve herkes 
hem dinini kolayca öğrenecek ve istediği gibi 
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giyinebilecektir. Şu anda Türkiye’de başörtüsü 
yüzünden okuyamayan bir çok kızın AB ülkelerinde 
okuyabilmesi bunun açık bir göstergesidir. Ayrıca AB 
ülkelerinde kilise ve camilerde çocukların dini eğitim 
almaları desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bizde 
ise tam demokrasi olmadığı için dini eğitim almaları 
konusunda bir. yasaklama söz konusudur. Tam 
demokratikleşmiş bir Türkiye’de böyle kısıtlamaların 
yapılması mümkün değildir. 
-Ekonomik ve demokratik açıdan AB’ye girmemizin 
yararları dışında güvenlik açısından da AB’ye 
girmemiz ülkemize önemli katkılar sağlar. Çünkü 
ekonomimizin geliştiği, herkesin iş bulabildiği ve 
herkesin düşüncelerini rahatça söyleyip taleplerini 
ortaya koyup bunları hayata geçirebildiği bir 
Türkiye’de yoksulluktan ve kısıtlamalardan 
kaynaklanan terör ve adi suçlarda önemli azalmalar 
olacaktır. Çünkü yoksulluk ve özgürlüklerin 
kısıtlanması insanları hem teröre hem de çeşitli suçlara 
yöneltmektedir. İşi ve eğitimi olan özgürce fikirlerini 
savunabilen insanların teröre veya suça alet edilmesi 
çok zordur. AB’ye girmekle yukarıda da ifade edilen ve 
birbirleriyle ilişkili olan ekonomik, demokratik ve 
güvenliğiyle ilgili Türkiye’nin kazanımları Türkiye’nin 
AB’ye girmesinin ne kadar yararlı olacağını açıkça 
göstermektedir. Aksi durumda şimdiye kadar olduğu 
gibi fakirliklerle askeri darbelerle ve terörle baş etmeye 
çalışan ve gelişemeyen bir ülke olmaya devam edecek. 
Bu döngünün kırılması için AB’ye girmeliyiz. 

                                                                                                            
Feyza GÜNEŞ 

     
İKİNCİ GÖRÜŞ: GİRMEMELİYİZ 

     AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMEMELİYİZ 
 
Avrupa birliğine girmememiz ülkemiz açısından hem 
dini yönden hem de kişinin kendi açısından iyidir. 
Çünkü dini yönden örnek verebiliriz.Fransa öbür 
Avrupa Birliğine bağlı ülkelere özenerek başörtü 
örtmeyi yasakladı. Eğer Avrupa Birliğine girersek 
bizde bu duruma düşebiliriz. Ve bu da milyonlarca 
başörtülü kadınlarımızı başlarını açmak zorunda 
bırakacaktır.Avrupa Birliğine girersek bazı ülkelere 
belki bize vizesiz giriş izni verebilir ama sadece 
Avrupa Birliğindeki küçük ülkeler bunlar, bu ülkelerde 
bizim ülkemizden fazla turist gitmediği için Avrupa 
Birliğine girsekte aynı olacak. Ama eğer girmezsek 
hem dinimizi daha ileriye taşıyabiliriz. Hem de ülkemiz 
bence büyük bir faciadan dönmüş olur. 
Bu arada Avrupa Birliğine girersek insanlar bizi ikinci 
sınıf insan olarak görebilir.Bu yüzden Avrupa Birliğine 
girmemeliyiz. 
    Emre ŞEN 
                              

 
AVRUPA BİRLİĞİNE GİRMEMELİYİZ 
-Biz dünyaya Müslümanca yaşamak ve Allah’ın 
rızasını kazanmak için geldik ve Hıristiyanları ve  
Yahudileri dost edinmememiz buyruluyor. AB bir 
Hıristiyan kulübüdür. AB’deki 12 yıldız 
Hıristiyanlıktaki 12 havariyi temsil etmek üzere 
konulmuştur. 
-Bütün üyelerin Hıristiyan ülkelerden oluşmuş olduğu 
bir tesadüf değildir.  
-Tarih boyunca Osmanlıyla ve İslam dünyasıyla 
Hıristiyanlık arasındaki mücadele devam etmiştir. Haçlı 
seferleri de bunun tipik bir örneğidir. 
-Osmanlı Devleti tarihi boyunca Hıristiyan Avrupa 
imparatorluğuyla savaşmıştır. Osmanlının 
zayıflamasıyla birlikte Hıristiyan Avrupa, Osmanlı 
topraklarını işgal etmeye başlamış, ölmeye yada oraları 
terk ettirmeye zorlamıştır.Hıristiyan Avrupa birinci 
Dünya Savaşında Anadolu dahil bütün Osmanlı 
topraklarını işgal etmiştir. Kurtuluş Savaşıyla ancak 
Anadolu kurtarılabilmiştir. Kurtarılan Anadolu’da ise 
ancak Avrupa’yla uyumlu bir devletin yaşamasına 
müsaade edilmiştir. Kurulan yeni devlet Osmanlının 
sahip olduğu bütün tarihsel iddialarından vazgeçirilmiş 
batının çıkarlarına uyum sağlamaya zorlanmıştır.  
-AB projesi bu zorlamanın devamıdır. AB’ye 
girdiğimizde tarih boyunca sahip olduğumuz İslam 
medeniyetinden kopup batı medeniyetinin sıradan bir 
unsuru haline gelmemiz sağlanmış olacaktır. Bu da 
insanlık için büyük bir kayıptır. Çünkü Türkiye’nin 
tarihi misyonu yeni bir İslam medeniyetinin merkez 
ülkesi olmasıdır. İnsanlığa sömürüden, kandan, 
gözyaşından başka bir şey getirmeyen batı medeniyeti 
yüzyıl savaşları, otuz yıl savaşları, birinci dünya savaşı, 
ikinci dünya savaşı gibi felaketlerin ötesinde insanlığa 
bir kurtuluş sunamamaktadır. Batıda şu anda aile 
çökmüş, bireyler yalnızlaşmış, güvenlik, anlamsızlık 
problemleri yaşamaya başlamışlardır. Bu durum alkol, 
uyuşturucu, çocuk suçluluğu, nüfusun azalması gibi 
hayati problemlere yol açmaktadır. Bunların bir tanesi 
bile bir topluluğu mahvetmeye yetecek özellikteki 
problemlerdir. Yani batı medeniyeti insanlığa bir 
kurtuluş umudu sunmamaktadır. 
Yaşlanan ve azalan nüfusuyla şu anda sahip olduğu 
maddi gücüde uzun süre sürdürmesi mümkün değildir. 
Bir başka ifadeyle batı medeniyeti kendini 
yenileyememe problemiyle karşı karşıyadır. Oysa İslam 
medeniyeti tarihte olduğu gibi bu günde insani 
boyutuyla ve maddi gelişmeye açık yapısıyla insanlığın 
yeni umudu olabilir. Türkiye’de batmakta olan bir 
medeniyetin parçası olmak yerine insanlığın umudu 
olabilecek yeni medeniyetin merkez ülkesi olmayı 
tercih etmelidir. 



 

 32

-Türkiye Avrupa’ya girmeden de Avrupa’yla ticaret 
yapabilir ve oradaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerden faydalanabilir. Böylece hem ekonomik 
gelişmesini hem de tarihsel mirasını diriltmeyi ve 
insanlığa umut sunan medeniyetin temsilcisi olmayı 
başarabilir. AB’ye girmemiz bu umudun sonu olacaktır. 
Bu nedenle AB’ye girmemeliyiz. 
. 
  Fatma Nur BAYGÜNEŞ 
    
 
 
Maide Suresi 55.- 56.-57. Ayetler 

Sizin veliniz dostunuz ancak Allah. Onun 
Resulü ve iman edenlerdir. Onlar gönülden boyun 

eğmiş oldukları halde namaz 
kılanlar zekatı verirler. 
Kim Allah’ı onun Resulünü ve 
iman edenleri veli ederse bilsin ki 
Allah’ın fırkası galip gelenlerin 
ta kendisidir. 
Ey iman edenler! Sizden önce 

kendilerine kitap verilenlerden olup dininize alay ve 
oyun konusu yapanlar ile kafirleri sakın veliler dostlar 
edinmeyin. İnanıyorsanız Allah’tan korkun. 
      Onur KAYA 

 
Tatilimizi İlke Çocuk Kulübü ile değerlendirdik. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Doğuş Karataş 
     Ördek Çorbası 
 Nasrettin Hoca’nın evde yiyecek hiç bir şeyi 
kalmamış. Sadece bir kuru ekmeği kalmış, onu da 
yanına alıp yola koyulmuş. Akşehir Gölüne gelmiş. 
Bakmış ki karnı iyice acıkmış. Oturmuş gölün kenarına 
ekmeğini göle bandırarak yemeğe başlamış. Gölde de 
ördekler yüzüyormuş. Hocayı gören komşusu:  
Komşu: Ne yapıyorsun hocam demiş. 
Hoca: Görmüyor musun ördek çorbası içiyorum demiş. 

 
 Eczacı Temel 
 Temel okulunu bitirip eczacı dükkanına çırak 
olarak girmiş. Gelen bir müşterisi: 
-Sinek ilacı alabilir miyim? 

Temel de:-Uy da sineğiniz mi hastalandı. Demiş 
Bol bol eğlendik. 
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BİR YETİMİ DE 
SİZ SEVİNDİRİN 

 
 

Koruyucu Aile Platformu olarak 
Amaçlarımız: 

  
Çeşitli nedenlerle fakat öncelikle 

Tsunami  ve depremden sonra Endonezya, 
Açe bölgesinde yetim kalan çocuklara her ay 
belli bir miktarı ulaştırabilmek ve yapımına 
başlanmış olan 
yetimhaneyi bir an evvel 
bitirmek. 

Pakistan 
depreminden 
sonra yine yetim 
kalan binlerce 
çocuktan 
ulaşabildiğimiz 
kadarına ulaşmak, 
onların da aylık 
giderlerine 
katkıda bulunmak, yapımına 
başlanmış olan yetimhaneyi bir an 
evvel bitirmek. 

İşgal altında olan  Filistin’deki  binlerce 
yetimden  ulaşabildiğimiz kadarına ulaşmak 
ve o masum yavruların zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamak.  

Komşumuz Irak’taki yetim 
çocuklara da ulaşabilmek için 
çalışmalar başlatmak. 

Açe, Pakistan,Filistin ve Irak’taki  yetim 
çocuklardan bir kısmını her yıl tatil amaçlı 
davet edip, onlara ülkemizin çeşitli yerlerini 
gezip görme ve manevi aileleri ile tanışma 
imkanı sağlamak. 

Bu hizmetleri yapabilmek için 
İlkder ve Koruyucu Aile platformu olarak 
hem yetim çocuklara destek amaçlı, hem 
yetimhane ve okulun yapımı, hem de 
çocukların Türkiye’ye gelerek manevi 
aileleri ile tanışmaları için yardım amaçlı 
etkinlikler yapmak, programlar düzenlemek, 
kermes ve yardım çalışmalarını devam 
ettirmek. 

Bütün bu yaptıklarımız 
ve yapacağımız 
faaliyetleri siz değerli 
hayırsever 
kardeşlerimizin 
katkılarıyla, 
yardımlarıyla, yapılacak 
olan faaliyetlere 
verecekleri desteklerle, 
samimi içten dualarıyla 
ve.... yüceler yücesi 
Allah’ın (c.c.) 
yardımıyla yapacağız 

inşaallah. Allah hepimizi verdiği sözü yerine 
getirenlerden eylesin.     
AMİN.                                                                               
Özden Zehra Sönmez 
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