
İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği 

    MERHABA

"Kimbir kötülük yaparsa  sadece onun kadar 
cezalanır, ama erkek ve kathndan her kim inanarak 

faydalı  bir işyaparsa onlar cennete girerler ve orada 
kendilerine hesapsız rızık verilir." (Mü 'min 40) 

Sevgili İLKDER üyeleri ve İLKDER' e gönül 

verenler, sizlerle birlikte on yılı geride bıraktık. On yıl 

dile kolay. İyi kötü, acı tatlı bir çok hatıralada dolu 

dolu geçen yıllar. Oğullarıınız, kızlaruruz büyüdü, 

çoluk çocuğa karıştı. Gençlerimiz orta yaşlı birer 

hanımefendi, orta yaşWanmız ise anneanne, babaanne 

oldular. 

İçimizde yeni yeni üyeler, arkadaşlar katıldı. Bazen 

de içimizden aynlanlar, işleri icabı taşınanlar, başka 

illere gidenler oldu. Allah (cc) selamet versin. Birkaç 

üyemizi de dualarla ebedi yolculuğa ahirete uğurladık. 

Allah Rahmet eylesin. Biz onlardan razı idik İnşallah 

Allah da onlardan razıdır . 

Sizlerle birlikte geçirdiğimiz bu yıllar süresince 

gerçekten faydalı bir çok çalışmalar yaptık_ Her hafta 

devam eden sohbetlerimiz, gönül dostlanmız ve 

üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz aylık 

toplantılarımız, bizleri birbirimize daha da 

yakınlaştırdı . Aramızda sağlam birer gönül bağı 

oluşturdu. İşte gönül bağını oluşturduğumuz dostlarla 

birlikte bir çok çalışmalar yaptık. 

Önceleri periyodik olarak her ay devam eden 

gecekondu malıailelerinde yaptığımız ev toplantıları 

ve yardımlar, biraz daha uzun aralıklarla olınakla 

beraber devam ediyor Elhamdülillah. Salon 

toplantılarımızda öyle. İlk yıllar biliyorsunuz 

neredeyse iki üç ayda bir salon toplantıları, 

konferanslar, paneller, anma günleri ve yardın amaçlı 

kermesler yapıyorduk. Bu çalışmalar her şeyden önce 

bizleri mutlu ediyor ve nıhen rahatlatıyordu. 

Ülkemizin geçirmiş olduğu deprem gibi doğal 

afetlerde ve yoksullukla mücadele çerçevesinde 

Güneydoğu'ya, belirlenen bazı köy ve kasabalarda 

yaptığımız yardımlarda ise gücümüzün üzerinde bir 

birliktelik ve çaba harcadık  Bu birliktelik ve 

çabalarımız, ihtiyaç sahibi aileleri, çoluk çocuğu 

sevindiren yardım ve hayırlam vesile oldu. Tabidir ki; 

bir yetimin, bir öksüzün, bir ihtiyaç sahibinin yüzünde 

o an için gördüğümüz bir gülümseme, gözler.indeki

pırıltı ve içten yapılan bir hayır duası bizleri yeni yeni 

program ve hayır çalışmalarının içine çekti. Bizler 

geride bıraktığımız yıllar ve bu çalışmalara 

harcadığımız zamanlar için çok mutluyıız. Belki amel 

defterimizde ihtiyaç sahibi insanlar için harcadığımız 

zamanlarda elde ettiğimiz hayır dualan ile dolu dolu 

olarak gideriz ilahi huzura. 

Bu süre içerisinde yıllardır süren ve bizkrin. genç 

kızlarııruzın kaduılanınızın dini ayağuıı bağlayan 

başörtüsü yasakları. eylemler protestolar devam etti. 

Deprem süreci-yoksullukla  mücadele her duyarlı 

insaııın kayıtsız kalamayacağı Filistin davası. Irak 

savaşı ve kadınların  uğradığı tecaviizler. Aynıncılık 

İLKDER üyderi işte bu ve bunun gibi olaylarda hep 

üzerine düşeni yaptı. Bazen tek başına .. bazen diğer 

k.-unduşlarla birlik.ie sesini duyurdu . Her zaman zalime 

karşı.. her zaman da ınazhıındaıı yana .. yetiınden yana .. 

yoksuldan  yana ..  haklıdan  yana  oldu . 

Bil.iyonıın hepiniz gayretiisiniz ve hepiniz payımza 

düşenhayın almak istiyorsunuz . O halde bize ··o çok 

şük.iir bu gün yapacak bir iş yok şöyle otunıp da bir 

güzel dinleneyim.... demek yok. Çüıık.ii bu dünya 

dinleıııne yeri değil.. çalışma .. çabalama ve yanşma yeri . 

Burada ekilenleri İnşallah orada biçeceğiz. 

Hepimiz d ele verelim. ··Bir elin nesi var. iki din 

sesi Yar··demiş atalarunız. Onlarca. iizlerce. binlerce 

elin sesi. birlik.ieliği ve bu birlik.ielikten dde edilecek 

güzelJikler nasıl olur acaba ... 

Günlük yaşaııtııruzda.hayır işlerimizde. 

dtıalarıııuzda İLKDER 'i ve tüm üyelerini ve gönül 

verenlerini de hatırlayalım  İyi faydalı. hayırlı işkrde 

yarışahm .eşimizi. dostlanınızı da bu ken'ana 

katılınaları için inanarak gönülden teşvik eddiın. 

··insanları hayra çağıran iş yapan ve ben Müslüman·un 

diyenlerden daha güzd sözlü kim olabilir.. (Fussilet. 33) 

diyor Yüce Allalı (C.C.). İstersek bunu hepimiz 

yapabiliriz.. başarabilir iz. 

Hepimiz hayallerimizin gerçek olmasını isteriz. 

Kendimiz için. sevdiklerimiz için hayallerimiz var. 

Ama hepimizin İLKDER içinde havaileri olsun. Var 

ınısınız Demeğimizi ILKDER 'i nice nice onlarca yıl 

daha güzeL daha verimli. daha dolu dolu yaşatınaya . 

Hepinizin ··EVEEEET" ded,iğinizi duyar gibiyiın. 

Biliyorum meşgulsünü z ama. günlük zaınanıını zın 

bir bölümünü mutlaka derneğiıni ze ve hayır işlerine 

avıruı. 

Sevgili dostlar: Ömrümüz olduğu sürece dalıa 

yapılacak çook işimiz var. Benden bu kadar demek 

yok. Kalkın bakalım hep beraber hayatunıza daha 

iyiye. daha güzele doğnı bir yön vereliın. Kendimi z 

için. aileleriıniz için insanlık için.birlikie yapacağunız 

güzel faydalı işler için tertemiz sayfalar açalım ve iyi 

işlerd e yarışalun.Nice nice on yıllara ... 

Selam ve Dua ile 

Özden Zelıra SÖNMEZ , 

/ 



CEMRE 

Arz yeniden dirilmek için ölür. Bu ölüm 

bizim için kış mevsimidir. Daha sonra yeniden 

dirilmek için bazı uyanlara ihtiyacı vardır. Bu 

uyarı önce havaya gelir, havada ki dondurucu 

unsurlar etkisini kaybetmiş, daha ılık bir hava 

oluşmuştur. Bu değişimin sebebi 1. cemredir. İlk 

cemre havaya düşmüştür. Hiç cemreterin 

düşmeye başladığı  günlerde kuşları dinlediniz 

mi? Öyle güzel cıvıldıyorlar ki sesleri arş da 

yankılanıyor. Çünkü kuşlar sağ salim bir kışı 

daha atıatıp yeni bir balıara ulaştıklarının 

farkındalar ve zikrediyorlar Yara-tanlarını.  1. 

Cemreden bir hafta sonra suya düşer 2.Cemre. 

Sular ısınmaya başlar, suda hayat yeniden 

canlanır. Buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlar. 

Kışın ağırlığını üzerinde taşıyan, buzlu olduğu 

için hareketsiz görünen küçük akarsuların dahi 

sesi duyulmaya başlar, ne de olsa cemre 

düşmüştür suyun yüreğine. Tüm yükü sırtında 

taşıyan toprak canlanıren  sonunda, tohumlar 

sabırsızianmaktadır  çatiatmak için kabuklarını, 

tohum çatiarnalı ki yeryüzü yeniden yeşillensin. 

Tohum çatıarnalı ki ağaçlar çiçek açsın, dallar 

meyveye dursun. Havayı ve suyu sevindiren 

Yaratıcı toprağı hiç unutur mu? Sudan bir hafta 

sonra 3. cemre düşer arzın yüreğine. 

Bizde istedik ki bu hafta cemre olalım, 1. 

cemre gibi önce beynimize düşelim, bütün bir kış 

boyunca is tutmuş, unutulmuş, soğuktan uyuşmuş 

olan düşüncelerimiz canlansın. Kendimizi 

yeniden sorgulayalım. Sonra ikinci cemre düşsün 

bedenimize, suyun canlanması gibi hareket gelsin 

soğuktan donan kanımıza. Daha sıcak ve hızlı 

aksın kanımız. Bu sayede hareket gelsin kış 

uykusunda ki bedenlerimize. En son yiliekiere 

düşelim istedik. Öyle düşelim ki; yüreğimizde 

soğumuş, kıpırdamayan ne kadar duygu varsa 

hepsi yeniden canlansın. Sevgi adına, dostluk 

adına, gelecekten umduklarımız, dualarla 

istediklerimiz adına ne varsa yüreğimizden 

coşsun. Çatiayan tohum misali içimizden taşsın. 

Gözlerimizde ışık, yüzüroüzde tebessüme 

dönüşsün. Dualarımız  sadece dilde değil, 

yürekten taşıp eylem şeklinde olsun. Kuşların 

yüksek sesle yaptıkları zikir misali. 

Ve hep birlikte yeniden düşünelim; 

Hicreti, Muharrem ayını, aşureyi ve cemreleri. 

Bize hatırlattıklarını, hatırlatması gerekenleri, 

bize kattıklarını ve katması gerekenleri ... 

Selam ve dua ile... 

Nesrin Semiz 

\ 

SORUMLULUK ALMA BİLİNCİ 

Sorumluluk sahibi olma, kişinin kendisine 

ve çevresine karşı yapması gerekenierin farkında 

olup, bunları yerine getirmek için çaba gösterme 

bilincinde olması diye tanımlanabilir. 

İnsan içinde bulunduğu çevrede hep bir 

şeylere karşı sorumludur. Bu, ister birileri 

tarafından kendisine yüklensin veya bizzat kişi 

kendisini bunu yapmaya zorunlu hissetsin. 

Her iki durumda da kişi işin ciddiyetinin 

farkında ise ve bunu gerçekleştirmek için gayret 

gösteriyorsa bu bilince ulaşmış demektir. 

İnsanoğlunun her döneminde farklı farklı ve 

kapasitesine göre sorumlu olabileceği durumlar 

vardır. Ailelere düşen çocuklarına bu şuuru 

küçükten verebilmeleridir. 

İçinde bulunduğumuz ortamda ters giden 

bir şeylermuhhakkak ki vardır. Bu ortam ailemiz 

olabilir yakın çevremiz olabilir, okulumuz, 

işyerimiz, mahallemiz olabilir. Sorumlu birey 

böyle bir olumsuzlukla karşılaştığında bu 

durumdan rahatsız olur, olmalıdır da... 

İçinde bulunduğumuz sivil toplum örgütü de bir 

şeylere karşı kendini sorumlu hisseden bir grup 

insanın bir araya gelmesiyle oluştu. Ömür denen en 

büyük sermayenin, en iyi biçimde geçirilmesi 

gerektiğine inanan bu insanlar, çevrelerine karşı 

birtakım sorumlulukları olduğunda hemfıkirdirler; 

fakat her işte olduğu gibi burada da bir lider 

gerekiyordu. İçlerindeki bu duyguyu harekete 

geçirecek,bu birliktelikten verimli işler çıkaracak 

bir öncü insan. Bu öncü insan etrafında birleşen bu 

grup, birlikte birçok hayırlı çalışmalara imza 

attılar. Başka grupların oluşmasında bir örneklik 

sergilediler. İki taşı üst üste koyup da, etraftan alkış 

beklemediler.  Tek gayeleri Allah'ın rızası idi. 

İnsanlara bir nebze de olsun yardım 

edebilmek, çarbalarına hiç olmazsa tuz olabilmek. 

Yapılan çeşitli yardım kampanyalarırıa da öncülük 

edip, başkalarım da bu hayırlı işe teşvik edebilmek. 

Onların da bu yarışta yer almalarını 
sağlayabilmek. 

Sadece yardım kampanyalarıyla değil, 

birçok konuda toplumsal bilinci oluşturabilmek. 

Özellikle de kadınların ve çocukların bilinçli birey 

olmaları için kültürel etkinliklerde de bir 

aradaydılar. 

Haksızlıkların, mağduriyetlerin olduğu 

yerlerde de, işin sorumlularına, yanlış yaptıklarını 

haykırmak için, ellerinden geldiğince 

sorumluluklarım yerine getirmeye çalıştılar. 

Aym bilinç ile daha nice on yıllarda bir ara 

da bulunup hayırlı işlerde yarışmak DUASlYLA. 

Emine Özçelik 



HİCRET 

'Her kim Allah yolunda Hicret ederse 

yeryüZünde barınacak çok yer de bulur genişlik de. 

Allah 'a ve Rasulü'ne hicret etmek üzere evinden 

çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri 

şüphesiz Alla h'a düşmüştür.Allah, bağışlayıcıdır, 

esirgeyicidir. (Nisa 100) 

Hicret, zulmetten nura, batıldan hakka 

dönüştür . 

Hicret, varılacak son nokta ... 

Hicret fedakarlık 

Hicret, imtihan. 

Hicret, evini yurdurıu, bağını bahçeni ve 

hatta, ananı, babanı , oğlunu, kızını terk ederek 

yürümek . 

Hicret sadece bedenen bir yerden bir yere 

gitmek olayı değildir. İmanı olan, Allah'ın (c.c) 

kanunlarını yerine getiremeyeceğinden korkan ve 

Allah'ın (c.c) arzı geniş olmadı mıydı? Oraya 

hicret edeydiniz sözünü muhatap alan müminlerin 

ruh fedakarlığı ve can fedakarlığıyla çıktıkları 

yoldur. 

·Kısaca hicreti üç şekilde inceleyebiliriz.

Bedeni lıicret, lisani hicret ve kalbi hicret. 

Kur 'an-ı Kerim'de ve R.asullullalı 'ın (sav) 
sünnetinde bunların hensi ile alakalı anınuh 
açıklamalar vardrr. ı -

Hicret imandan bir şubedir. İman için 

olmayan bir hicret, Allah'ın (c.c) indinde hicret 

değildir. Hicret inandığın bir yaşama biçimi 

uğruna her türlü fedakarlığın yapılmasıdır. 

Hicret, üç şekilde olmalıdır demiştik. 

Bedeni hicretten önce manevi ve ruhi hicretin 

gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.  Peygamber 

(sav) ve ondan önce ki ümmetler önce ruhi, kalbi 

hicreti gerçekleştirmişler buna her türlü zorluğu 

ve İşkenceyi göze alarak ecrini yalnızca 

Rabbierinden umarak, her şeye hayır diyerek 

karar vermişler. Yine Allah için evlerinden 

çıkmışlar kimimaksada erişmiş, kimi de bu yolda 

şehit olmuşlardı. 

Hicret olayının çok daha büyük ve anlamlı 

bir yanı vardır. Bu da bir tarihin başlangıcı 

olmasıdır. Ne ilginçtir ki, hicri tarihin başlanaıcı 

Peygamberin(sav) ne doğumu ne vefatıdır. H tta 

Mekke'nin fethi müslümanlar için çok önemli 

olmasına rağmen , bu fetih günü bile tarihin 

başlangıcı değildir. Bunca önemli olaya rağmen 

Mekke’den Medine'ye hicret, bir tarih başlangıcı 

olmuştur. Bu Islam açısından hicretin ne büyük 

bir önem taşıdığını göstermektedir.  Öyle ise 

diyebiliriz ki,hicret tarihte cereyan eden bir olay 

değil,bir  emirdir. 

Hicreti önceki ümmetierde de görüyoruz. 

Bunlardan biri de Nuh (a.s)'dır. Kur 'an-a 

baktığımızda  (Hud Suresi 36-49) Nuh (a.s) kıssası 

anlatılıyor. Ona bir gemi yapmasını inananları ve 

bütün hayvanlardan çiftler halinde gemiye alması 

isteniyor. Bu arada Nuh (a.s) oğlu için dua ediyor 

ve fakat duası kabul olunmuyor. Diğer inkarcılada 

beraber o da boğuluyor. Burada ki hicret Allah 

(c.c)'ın inananlara vadettiği ve ilahi kanun gereği 

yapılmıştır. Onlar da yurtlarından ve en 

sevdiklerinden ayrı düşmediler mi? Mallarını 

mülklerini bırakıp Allah (c.c) için gemiye binip 

yurtlarını terk etmediler mi? 

Musa (a.s) da aynı şekilde bir Hicret için 

yollara düşmüştü.  Yine Kur 'an'a bakıyoruz . Musa 

(a.s) ve kavmi, Firavun'un  zulmüne dayanamıyor 

ve hicret ediyor. Yine ilahi kanun gereği Allah 

(c.c) Nuh (a.s) da olduğu gibi kafirler topluluğunu 

denizde boğarak helak ediyor. 

Sayıları az olmasına rağmen, küfiir toplumu 

içerisinde sürekli rahatsız edilen işkence ve 

zulümlerle şirk koşmamak ve imanlarını 

yitirmemek için bir mağaraya gizlenen Aslıab-ı 

Kehf'i de unutmuyoruz. Çünkü bizim için onlarda 

da güzel örnekler var . Onlar da ya kalıp, küfre 

döneceklerdi ya da hicret edip imanlarını 

kurtaracaklardı. İkinci yolu seçip her şeylerini 

bırakarak hicret ettiler. 

Yazıımzı noktalarken Hicri yeni yılın tüm 

dünya Müslümanları için hayırlara vesile olasını 

dilerim ... 

Had iye Kılıç
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Ilke Ilim Kültür ve
Dayanışma Derneği 

iLKDER"in amacı; insan haklarını korumak  insan hakları alanında 

çalışma yapan kurııluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak, insanlar 

arasında sevgi bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı  olmak  kadınların 

kültürel ve sosyal hayata hazırlanmalarında  onlara destek olmak, 

saygın, kendine güvenen bireyler olmalarına  yardımcı  olmaktır. 

Kısa adı İLKDER olan İlke 

İlim Kültür Ve Dayanışma 

Derneği 1994 y ı l ı n d a

Ankara’da kurulmuştur. 

Başkanlığını Özden 

Sönmez’in yürüttüğ ü 

derneğin üyelerinin 

çogunlugu kadınlardan 

oluşmuştur. 

 Platformunun Altın park'ta düzenlediği 

Filistinle da yanışma gecesine aktif  olarak 
katılmıştır.

19 Mayıs 2000'de 5. ola ğan kurul 

toplant ısı dernek merkezinde  yapılmıştır.  

8 Haziran 2000'de Gençlik Parkı KültÜr 

Merkezi Tiyatro salonunda çocuk şenliği dÜ 

zenlenmiştir. Bu şenlikte ço cuklarımız, 

birbirinden güzel, anlam

 

lı mesajlar içeren oyun 

ve gösteriler sunmuştur.
15-22 Haziran 2000'de Yunus Emre 

Kültür Merkezin de öğrenciler yararına bir 

kermes düzenlenmiştir.

 

 

iLKDER'in Amaçları ve 
Faaliyetleri 

lnsan haklarınnı korumak, insan  

hakları  alanında çalıışma 

yapan kuruluşlarla gerektiğinde 

işbirliği yapmak.İnsanlar 

arasında sevgi bağlarının 

kuvvetlenmesine yardımcı 
olmak k a d ı n l a r ı n
k ü l t ü r e l  v e  

sosyal hayata hazırlanmala 

rında  onlara destek  o l ma k  
saygın, kendine güvenen bireyler 
olmalarına yardımcı olmaktır. 

Bu bağlamda İLKDER ihtiyaç sahibi  

kişilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyia 

kermesler ve kampanyalar düzenleyerek 

maddi kayrak cluşturmakla, bu kişilere 

ayrıca manevi yönden de destek 

vermektedir. 

Kültürümüzün korunmasına ve gelenek 

lerimizin yaşat:ılmasına yönelik 

programlar, anma günleri, konferanslar, 

paneller ve seminerler  düzenlemektedir. 

İLKDER t

 

oplumun yar sını 

oluşturan ve diğer  yarısınıda 

yetiştiren  kadınların özgüvenlerini    

geliştirmelerine  destek 
olmak amacıyla haftalık dersler  ve 

annelere çocuk eğitimi konusunda 

seminerler vermektedir. 

Bu çalışmalarının yanı sıra dernek 

her yıl Dünya Kadınlar günü, Hicri 

Yıliıbaşı Vahdet Haftası (Hz. 

Muhammed SAV)' in doğum günü} 

dolayısıyla sempozyum,  

, panel, konferanslar tertipler. 

ILKDER kurulduğu günden itibaren, 

dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan 

(Filistin,Bosna, Çeçenistan, Kosova,...) in 

sanla ra maddi ve manevi yardımlar ulaşt ır dı. 

Yaptığı yardımlarla Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde ve Ankara'nın gecekondu böl 

gelerindek i ihtiyaç sahiplerini de unutmaya 

rak kendi insanımız ın dertlerine bir nebzede 

olsa derman olmaya çalıştı. 

Ülkemizin uğradığı deprem 

felaketinden sonra depremzedelerin 

yanında yer almış, onlarla sürekli irtibat 

halinde olmuş, bölge den getirilen 

öğrencilerin eğitim ve barınma ihtiyaçlarını 

karşılamış, ayrıca "kardeş aile" kampanyasına 

katılarak gelen ailcierin yerleşmesini 

saglamıştır. İLKDER uluslaras boyutta yap lan 
kliniklerde yer alm t r.(1995 HAB TAT 2 Kent 
zirvesi,Sivil toplum kurulu lar etkinlikleri, 
2000 Kad n Bienali, stanbul Büyük ehir 
Belediyesinin Düzenledi i Kadın Zirvesi.

  Etkinlik leri, 2000 Kadın Bienali, Istanbul 

Büyükşehir Belediyesinin Düzenlediği Kadın 

Zirvesi ) 

ILKDER aynı zamanda çeşitli STK 

tarafından oluşturulan, Barış için sürekli 

Kadın Platformu, Filistin Dayanışma 

Platformu, Sa vaşa Hayır Platformu 

içinde de yer almıştır. 

ILKDER'in 2002 Yılı Faaliyetleri 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla, gecekondu mahallesi olan 

Baraj mahallesin deki ihtiyaç sahibi 

ailelere gıda, giyisi ve kır tasiye yard,ımı 

da bulunulmuş, bölgedeki ka dınların 

sorunlarının tespiti için ev ziyaretle ri yapı 

lmıştır ., Gecekondu mahallelerine yapılan 
ziyaretler peryodik olarak devam 

etmektedir . 

14 Mart 2000'de Dünya Kadınlar 

Günü kutlamaları çerçevesinde Yunus 

Emre Kül tür Merkezinde bir panel 

düzenlenmiştir. 

11 Nisan 2000'de Ankara da çeşitli 

sivil toplum kuruluşu tarafından 

oluşturulan Filistin Dayanışma 

20 Ekim 2000'de lncirli Yu nus Emre 

Kültür Merkezinde Berat Kandili 

münasebetiyle bir panel düzenlenmiş tir. 

25-26-27 Ekim 2000'de ülkelerinde ta 

mamlayamadık ları (tamamlatılmayan) öğ 

renimlerini tamamlamak üzere yurt dışına gide n 

öğrenciler yararına yemek ve rilmiştir. 

30 Ekim 2000'de geleneksel olarak her yıl düzenlediği 

iftar yemeğini bu yılda Yu

 

 nus Emre Kültür Merkezi 

Düğün salonunda verm iştir . ltıara katılan misalirlerin 

Kadir Gecesi ile ilgili konuşmaları geceye ayrı bir anlam 

kalmıştır. 

28 Aralık 2000'de Milli Şairimiz M. Akif Ersoy'un ölüm y 

ıldönümü münasebetiyle bir anma programı düzenlenmiştir. 

Prog ramda M: Akif'in örnek hayatı anlatılmış, birbirinden 

güzel şiirlerinden bir demet su nulmuş, şairin en güzel 

manzumesi' ôlan "Kocakarı ile Ömer " tiyatro şeklinde can 

landırılarak sunulmuştur. 

. ILKDER'in Yayınları 

Sesleniş , Emperya lizm ve Kadın, 

Peygamberimizin Anısına isimli kitapları 

yay ınlanmış, düzenlenen konferans ve pa 

nellerde konuyla ilgili broşür ve bültenler 

çıkarmıştır. 

ILKDER bundan sonrada amaçlarına 

uygun olarak sosyal ve kültürel faaliyetle 

rine devam edecekt ir. 



İLKDER kurulduğu  günden itibaren, dünyanın çeşitli yerlerinde  zulme  uğrayan  (Filistin,  Bosna, 

Çeçenistan, Kosova, vs.) insanlara maddi ve manevi yardımlar  ulaştırdı. Güneydoğu Anadolu'ya yaptığı 

yardımlarla da ihtiyaç sahibi halkın her zamanı  yanında yer aldı. 

İlke İlim Kültür ve 
Dayanışma Derneği 

Kısa adı ILKDER olan, Ilke Kültür ve Dayanışma 

Dernegi; 1994 yılında Ankara'da kurulmuştur. Der 

nek üyelerinin tamamı kadınlardan oluşmaktadır. 

Başkanlıgın ı Özden Sönmez yürütmektedir. 

ILKDER'in amaçları ;insan haklarını korumak, 

insan hakları alanında çalışma yapan kuruluşlarla 

gerektiginde işbirligi yapmak,insanlar arasında sevgi 

bağların ın kuwetlenmesine yardımcı olmak,kadınla 

ra kültürel ve sosyal hayata hazırlanmalarında destek 

olmak, saygın, kendine güvenen bireyler olmalannda 

yardımcı olmaktır. 

Bu baglarnda Dernek,ih 

tiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçla 

rını gidermek amacıyla ker 

mesler ve kampanyalar düzen 

leyerek maddi kaynak oluştur 

makta, bu kişilere ayrıca ma 

nevi yönden de destek ver 

mektedir. Kültürümüzün ko 

runmasına ve geleneklerimizin 

yaşatılmas ına yönelik prog 

Vahdet Haftası [Hz. Muhammed (as)' in Dogum Günü] 

dolayısıyla sempozyum, panel,konferanslar tertipler. 

ILKDER kuruldugu günden itibaren, dünyanın 

çeşitli yerler inde zulme ugrayan (Filistin,Bosna, Çe 

çenistan, Kosova, vs.) insanlara maddi ve manevi 

yardımlar ulaştırd ı. Güneydogu Anadolu'yayap-tıgı 

yardımlada da ihtiyaç sahibi halkın her zaman ya 

nında yer aldı. 

Son zamanlarda ülkemizin ugradıgı büyük fela 

kette magdur olan depremzedelerin yanında olmuş, 

onlara sürekli olarak yardımla r ulaştırmış, bölgeden 

getirilen ögrencilerin eğitim ve barınma ihtiyaçlarını 

karşılamış, ayrıca "Kardeş Aile" kampanyasına katıla 

rak gelen ailelerin yerleşmesini saglamıştır. 

Gecekondu bölgelerine zaman zaman ziyaretler 

} aparak, kadınların ailevi, psikolojik ve ekonomik 

sorunlannı tespit ederek çözüme kavuşturmaya çalıştı. 

ILKDER,kadına yönelik 

her türlü şiddete, ayrımcılıga 

karşı olmuş ve kadının kılık 

kıyafetinden dolayı toplumsal 

ve kamusal alanda ugradıgı 

her türlü ihlalin giderilmesi 

yönünde yazılı ve sözlü basın 

açıklamaları yapmıştır. 

ILKDER, 1995 Habitat-11 

Kent Zir ves i Sivil Toplum 

Kuruluşları etkinlikleri ve 2000 

ramlar, anma günleri, konfe /LKDER, gecekondu bölges1 gtda yardtmt dag1ttm1. Kadın Bienali'ne katıldı. Sesle- 
ranslar, paneller ve seminerler düzenlemektedir . 

Dernek, ayrıca toplumun yarısını oluşturan ve diger 

yarısını da yetiştiren kadınların özgüvenlerini oluştur 

malarında destekolmak maksadıyla ilmi ve kültürel 

alanlarda haftalık dersler ve annelere çocuk egitimi 

konusunda seminerler vermektedi . Hastane, huzurevi 

ve çocuk yuvalarına moral ziyaretleri düzenlemektedir. 

Bu çalışmalarının yanı sıra Dernek her yıl Dün 

ya Kadınlar Günü, llkögretim Haftası, hicri yılbaşı, 

niş, Emperyalizm ve Kadm, Peygamberimiz in Amsma 

isimli kitapları yayınlamış, konferans ve panellerde 

konuyla  ilgili  broşür  ve  bültenler  yayınladı. 

ILKDER bundan sonra da amaçlarına  uygun 

sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam edecektir. 
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Kadın kuruluşları, ilmihallerin 

yeniden yazılmasını istiyor 
Antalya'da yapılan "Kadın Buluşması 3"e katılan 25 kadın sivil top 

lum kurulu şu, mevcut ilmihal kitaplannda yer alan kadınlar hak 

lGndaki geleneksel yorumlara dayalı hükümleri gündeme getirdi. 

Kadınlar, ilmihal kitaplannın kadın bakış açısıyla yeniden gözden 

geçirilmesini istedi. Bunun için kadın ilahiyatçllar göreve çağrıldı. 

erkeklerde hiç olmayan hormo 

nal  ya pıyla   alakah  oldugunu 

kaydetti. Kadının sağlığı ve iba 

detleriyle  ilgili konular  erkek 

bakış açısıyla yazıldığı için bu  

gün anlaşılmakta güçlük çekil 

diğini vurgulayan kadın doğum 

uzmanı  Dr . Yıldız Tanrıseven 

Şem.sinur . : Antalya 
Oz d emır ı 

Türkiye genelinden çeşitli 

kadın sivil toplum kuru 

luşlannın (STK) bir araya gele 

rek  gerçekleş tirdikleri kadın 

buluşmalarının üçüncüsü An 

talya'da yapıldı. 19-20-21 Ara 

lık   tarihlerinde   düzen lenen 

Kadın   Buluşması   3"e,   25 

STK'nın yanı sıra bireysel katı 

lımcılarla birlikte 150'ye yakın 

kadın katıldı. Toplantıda. "Di 

yanet ve Kadın” ana baslığı al 

Altında  yapılan konuşmaların yanı sıra,

   İslam ve terörizm sokakta 

çalışan çocuklar. Yurtdışında 

 eğitim gören öğrenciler    

hakkında proje ve tebliğler 

rev yerlerindeki çalışma şartlan 

nı. hizmetlerini. yaşadıklan zor 

luklan \·e i ileştim1e için gerekli 

çözüm önerilerini anlamlar . Ka  

dınlarla birebir muhatap olduk 

lan icin Yaize ve öğretmenliğin 

haricinde aile soruruanna ve çe 

şitli fıkhi  sonıleıra  da  muhatap 

olduklar:nı ifade ettiler. "Fetva 

larda kadın sorunları" başlıklı 

bir  tebliğ  sunan Türk  Diyanet 

Vakıf Sen üyesi uzman 
Nevin Meriç, ilmihal 
kitaplarında kadın bedenine 
özel hallerin erkek bedeni ile
benzerl ik  kurularak tariff 
edildiği için karışıklık çıktığını 
söyledi. Meriç. bazı hallerin 

ise ·'Doktor olduğumuz için lo 

husalık,  özür, regl. akıntı gibi 

konuları bize de soruyorlar . İl 

mihal kitaplarına  göre  sürekli 

hesap yapılmas ı gerekiyor. Me  

sela 3 aydan daha küçük düşük 

halleri lahusalık kabul edilmiyor 

\'e kadının regl dönemine göre 

hesaplar yapıp ibadetlerini dü 

zenlemesi gerekiyor. Ama bu 

bir düşüktür ve kadının lahusa 

sayılması gerekir. İlahiya tçılarla 

tıp doktorlannın bir araya gele 

rek bu ve benzeri durumları ye  

niden gözden geçirmesi ve ka  

dm ba k ış açısıyla düzenlenmesi 

gerekiyor." diye konuştu. 

sunuldu. 

STK'ların bir üst çatı altında 

toplanabilm eleri için gerekli ör 

gütlenme modelleri üzerinde fi 

kir alışverişleri de devam etti. 

Buluşmanın ilk günü tama 

men -Divanet \·e kadın'' konulu 

tebliğiere aynlnuşb. Türk Diya 

net Vakıf Sen üyesi vaizeler \·e 

Kur'an kursu öğretmenleri. gö- 

Başkent  Kadın  Platformu  Derneği,  Gökkuşağı  ista n bul  Kadın  Platfor 

mu, Türk Diya net Vakıf Sen Kadınlar Kolu üyel eri, Hayat Sağlık ve Sos yal 

Hizmetle r Vakfı, H azar Grubu , Akdeni z Hanım la r Kültür ve Yardım  laşma  

Derneği,  Ensar Vakfı  i stanbul merkez i le Çorum ve Konya şube  leri , 

Güneydoğu  K a dın  Kültü r Platformu,  Kadınla r Kültü r ve Dayan ış ma 

Birliği, ilke ilim Kütür ve Dayanışma Dern eği, Ha nım lar Eğ it i m ve Kültü r 

Va kf ı, Özlen en Çocuk Derneği, Doğazen Kültü r Sanat Evi, Tur  kua z Güzel 

Sa natlar Merk ezi. Florya lı lar Grubu,  Mem u r-Se n , Kasad  G, Anadolu Ai 

le  Dern eğ i, An ta lya  Ha n ı m lar De rneği,  M azlum -De r, Akabe Vakfı Kadın 

Kom isyonu, Kadından Topluma Eğitim Girisi m Grubu. 



HİCRET 

Geçtiğimiz ay; Yani 2 ı Şubat 2004 Muharrem ayının birinci 

günüydü . (Hicri ı Muharrem ı425) 

Allah 'ın  Rasulü Hz_ Muhammed'in Mekke 'den Medine'ye Hicreti 'nin tam 

tarnma  ı425'nci yılı. 

Hicret; Kısaca, Şirkten, Zulümden , Baskıdan batıl olan her şeyden ..- Hakka, 

Hakikate, Özgürlüğe kavuşmak için yapılan yolculuk ve geçiştir. 

Yani ; Biz müslümanız diyenierin her devirde gerekirse yapması gereken bir 

yolculuk . 

Tabiki; Hicret etmeye güç yetiremeyenler hariç. 
Gücü yettiği halde hicretin şartlarını yerine getirmeyenler zamanla Küfür, 

Şirk ve Zulüm düzeninin bir parçası olarak yaşamlanın devam ettirirler. 

Hayatlarını devam ertirmek için Zalime ve Zulmüne rıza göstermek zorunda 

kalacak, Hakkı ve Hakikati ise gizleyerek , yada bir zaman sonra unutacak bile. 

Bir insanın doğup büyüdüğü yerlerden, memleket inden zorla ve binbir türlü 

meşakkatle çıkmasının bir anlamı olsa gerek ... Nitekim; Peygamber Efendimiz 

. (s.a.v)Mekkeden ayrılırken "Ey Mekke ,!Ey Allah'ın evinin olduğu yer Allah 'a 

yemin ederim, sen bu dünyada benim en sevdiğim yersin. Eğer kavmim bana 

bunu zorlamasaydı ben asla senden ayrılacak değildim" demiştir. 

Bu günler aynı zamanda Tarihe tanıklık eden İslam Kültürünü nesilden nesile 

aktaran Eyyamullahtırd a. 

-Evet... eyyamullah dedik, Allah 'ın günleri dedik ... 

-Çağdaş Dünya ve bu yeni dünyaya düzen vermeye çalışan beyinsizler güruhu 

her vesile ile elimizden olmaya çalışıyorlar bizim olan günlerimizi. gecelerimizi 

ve değerlerim izi. 

İşte bu aylardan biride , aynı zamanda haram olan aylardan biride Muharrem 

ayıdır. 

Bu ayın inananlar için önemi de büyüktür . 

Ne olmuş bu ayda; Niçin Haram ay denilmiş bu aya, Şöyle bir anket yapsak, 

kaç kişi, kaç genç, kaç çoçuk cevap verebilir acaba ... 

Şu bidat'tır atalım, şu mevzu 'dur almayalım, şu rnekruhtur bırakalım derken 

neyimiz kaldı sahip çıkabileceğimiz? Neyimiz kaldı bizim diyebileceğimiz ? 
ı _ 

İslam anlayışının temelini oluşturan ihlas, uhuvvet, muhabbet gibi değerlerin 
diri tutulup, nesilden nesile aktarılmas ı için birer vesile olan günlerimi z birer 

birer, sessiz sedasız, çıkıyorlar, gidiyorlar günümüzden, gecemizden 

dünyamızdan günlük hayatımızdan. İnşaallah gönlümüzden çıkmamıştır. 

Gönlümüzden tanıklık etmişnet gençlerinin efendisi" dediği Hz. Hüseyin 'in 

Medine'den başlayıp Karbela 'da tarihe tanıklık eden ikinci Hicret 'tir  

çıkarmad ığımız Kur'an -m haram ay dediği bu ay, tarih boyunca nice olaylara. 

Hicretin 6ı ...? 

Adem a.s'nın duası 'nın kabulü 

_Yusuf a.s'nın kuyudan kurtuluşu 



İsmail a.s'nin kurban olmaktan kurtuluşu 

_ Musa a.s'nin denizden geçişi 

_Müslümanların kıblesinin Kudüs'ten Kabe'ye doğru değişmeside bu ayda 

olmuştur. 

_ Fil ordusu 'nun, Ebrehe'nin ordusu 'nun ebabil kuşları vasıtası ile helak 

edilişi de bu aydadır. 

Ne yazık ki Rasullahın soyundan 72 kişinin de şehadetine tanıklık etmiştir 

Muharrem ayı. 

Ve aynı zamanda Allah Rasulu'nun, son nebinin doğup büyüdüğü Allah'ın 

evim dediği Kabe'i Muazzama 'nında içinde olduğu şehirlerin anası Mekkeyi 

Mükerreme'yi geri dönmek niyetiyle terk edişine de tanıklık etmiştir. 

Mekke artık içinde doğup büyüyen,yaşayan Allah dostlarına dar gelmeye 

başlayınca, yerlerini yurtlarını terk eden Muhacirlere dönüşüverdiler. Düşünün 

bir kere ev, bark, mal mülk, bağ bahçe, sürü, makam mevki, kariyer sahibi 

insanlar bir anda kendilerini bırakıyorlar, her şeylerinden vaz geçiyorlar. 

Neden, Niçin, Niye, ... Yolculuk nereye, kaçış kimden ..? gidiş, yürüyüş kime, 

nereye ..? 

Gidecekleri yere ne götürüyorlar .... 

Banka tahvilleri, Bonolar, Dolarlar, Eurolar ... ne götürüyorlar? 

Ve Rasulullah'ın gidişi. .. Sahabelerle o eşsiz dayanışma. Zayıfların, 

Kadınl Çocukların önceden gönderilişi ... 

En son Mekkeyi terkedişi ve son bir kez daha Mekke'ye doğru dönüp 
söylediği o dolu kelimeler. .. 

EyMekke ... 

Ve Onları bekleyen dört gözle sabırsızlıkla bekleyen, geceleri bile gelecekler 

diye nöbet tutan Ensar ... "Yardımda yarışanlar" 

Dünyada bir örneği daha görülmeyen o muhteşem kucaklaşma, dayanışma, 

kardeş olmada yarış günleri başlıyor. 

Evinin en güzel bölümünü verir Medineli yani (Ensar) Mekke' den gelen 

kardeşlerine yani Muhacirlere ... 

Ensar'ın Tarlasının da, Bahçesinin de, Malının da en verimli bölümü artık 

Mekke'den gelen Muhacirlerindir. 

Bu günde, o günlerdeki gibi Muhacirler çok dünyanın her yerinde. Ensar'a 

ihtiyaç var o günlerdeki gibi, belki daha fazla. 

Muhacir ve Ensar O günlerde, O zaman dilimlerinde sanki topyekün seçilmiş 

örnek insanlardı. Onlar adeta Gökteki Yıldızlardı. 

Onun için 1425 yıldır insanlık onları yazıyor, anlatıyor, ağlıyor, hayatlannın 

her karesinden binlerce İbret sahneleri çıkarıyor. 

_İslam aleminin birinci hicretidir. Rasulullah'ın Mekke'den Medineye 

yönelişi. 

"Onlar ki; inandılar hicret ettiler; Allah yolunda mallarıyla, canlanyla 

savaştılar ve onlar ki, (yurtlarına göçenleri) banndırdılar ve yardım ettiler. İşte 

onlar, birbirlerinin velisi (dostu koruyucusu) durlar" (Enfal-72) 



FACİALAR ABİDESİ. .. 

"KERBELA" 

İslam Tarihi'nin en acı faciası hiç 

şüphesiz Kerbela faciasıdır. Üzerinden 1425 yıl 

geçmesine rağmen hiç unutulmamış , kalplerden 

ve beyinlerden asla silinmemiştir. Az ya da çok 

bütün İslami gruplar tarafından gündemde 

tutulmuştur. Bu facianın neden bu kadar önemli 

olduğunu ve müslümanlara verdiği mesajı 

anlayabilmek için önce olayın seyrini 

öğrenmemiz gerekir. 

Emir Muaviye b.Ebi Sufyan ölmeden önce 

oğlu Yezid 'i halife tayin eder ve yine sağlığında 

Müslümanlardan oğluna biat etmelerini ister. 

Ancak bunun üzerine Hz. Ebubekir'in oğlu 

Abdurrahman bin Ebu Bekir şunları söyler: "İşte 

bu bir Kayserliktir. Ne zaman bir kayser ölse, 

yerine onun oğlu kayser olur". İşte Yezid baştan 

beri gayri İslami usulle hilafet koltuğuna 

oturmuştur. Ayrıca Yezid müfsid ve fasık bir 

kimseydi. Hilafetten önce her türlü rezilliğe 

bulaşmıştı. İçki meclisleri düzenler., zina ederdi. 

Yezid'in bu durumunu bilmeyen yoktu. Biat 

toplamaya başlayan Yezid, Hz. Hüseyin 'e 

kendisine biat etmesi için haber gönderdi. 

Elbetteki Hz. Hüseyin bir fasığa biat etmezdi. 

Aslında Ubeydullah b.Ziyad ve avanesinden 

başka hiç kimse Yezid'e kalbinden biat 

etmemiştir. Edenler ise ya silah zoruyla ya da 

beytül malden pay alabilmek amacıyla biaı 

etmişlerdi. Fakat bu da uzun sürmemiş ve 

müslümanlar Hz. Hüseyin' e biat edeceklerini 

açıklayan mektuplar göndermeye başlamı şlardı. 

Hz. Hüseyin'e ilk mektup ise Süleymen b. Sured 

tarafından gönderilmişti. Bu mektupta şöyle 

yazmaktadır: 

"Selam olsun sana... 

Senin düşmanlarını mağlub eden ve 

öldüren Allah'a hamdolsun. Düşmanın haksızca 

bu millete hakim olup hakimiyeti ele geçirdi. 

Senin hakkını çiğnedi. Milletin rızası olmaksızın 

millete hükmetti. Kavmin hürriyetçilerini 

mahvedip zalimleri onların yerlerine yerleştirdi. 

Allah'ın malını zalimlereve önde gelen 

zenginlere dağıttı. Allah'ın rahmetinden nasipsiz 

kalsın ... İmam ve önderi olmayan bizlerin 

yardımına koş ki; Allah da senin sayende bizleri 

hakka ulaştırsın. Nurnan b.Beşr (İbni Ziyaddan 

önceki Küfe Valisi) hükümetin bir elemanı olup 

sarayda oturmaktadır. Bizim onula bir ilişkimiz 

yoktur. Cuma ve bayram namazlarını onurıla 

kılmayız. Ziyaretine de gitmeyiz. Eğer senin bize 

geleceğini bilirsek, onu şehirden sürüp çıkarır, 

Şam'a geri göndeririz, inşallah ...". Bir rivayete 

göre Hz. Hüseyin'e buna benzer 12.000 mektup 

gönderilmişti . Kufeliler bu mektuplarıyla Hz. 

Hüseyin'e güvenlerini bildiriyor ve bunun yanı sıra 

O'nu Kufe'ye davet ediyorlardı.Hz. Hüseyin de 

Kufe'nin halkına cevaben yazdığı mektubunda 

şöyle diyordu: 

"... Evet. .. Topluluğunuza hak yolda 

önderlik edecek kimsenin bulunmadığından 

haberdar oldum. Şimdi ben kardeşimi, 

amcaoğlunu , en güvendiğim kimseyi Müslim bin 

Akil'i sizin gelenlerinizin görüşünü öğrenip bana 

için gönderiyoruz. Eğer sizin temsilcinizin sözleri 

ve yazdığımız mektuplarla, onun göndereceği rapor 

birbiriyle aynı olursa, hemen Kufe'ye doğru 

hareket  edeceğim." 

Hz. Hüseyin'in elçi olarak tayin ettiği 

Müslim b.Akil Kufe2ye vardığında Hz. Hüseyin 

adına biat kabul etmeye başladı. Yezid'in 

zulmünden bıkan mazlum Kufe halkı, İmam 

Hüseyin'in elçisine biat ettiler. Müslim bu durumu 

Hz.Hüseyin'e bildirdi. Ayrıca Müslim o zaman 

Kufe valisi İbni Ziyad'ın sarayını kuşatmıştı. 

Ancak İbni Ziyad'ın hileleri sonucu halk sarayın 

etrafından birer birer ayrılmaya başladı. Son olarak 

ise İbni Ziyad tek başına kalmış olan Müslim'-i 

tutukladı, kafasını kesti ve onu sarayın çatısından 

aşağı attı. 

İmam Hüseyin ise o srralarda Medine'den 

Mekke'ye gitmişti. Burada Hacc eden halka Yezid 

hükümetinin zulüm ve fıskını anlatıyordu. Sonunda 

ise Arefe günü Haccı buakarak Kufe yolunu tuttu. 

İmam Hüseyin zalim bir rejimin sultası altında 

bulunduğu müddetçe. Hacc farizasuu bile yarıda 

bırakarak. zalim hükürııdara hakkı haykınnak için 

kaderine doğru yol alınması gerektiğine 

inanıyordu. Hz. Hüseyin bütün aile efradıyla, 

yeryüzünün en şerefli ailesinin yine yeryüzünün en 

kanlı akıbetine uğrayacağı yere yönelmişti. Büyük 

bir ihtimalle bunu da sezmişti. Ayrıca Medine'den 

ayrılırken kardeşi Muhammed Hanefi'ye şu 

vasiyeti bırakmıştı: 

"Ali bin Hüseyin'den kardeşi Muhammed 

Hanefi'ye bir vasiyettir: Allah'ın birliğine , 

Muhammed Mustafa'nın risaletine, cennet ve 

cehennemin hak olduğuna, kabir ehlinin yeniden 

dirileceğine şehadet ederim. Ben şimdi Medine'den 

ayrılmak üzereyim. Ben hükümdarlık elde etmek, 

makam ve mevki ele geçirmek için değil, ancak 

marufu ernr, münkerden nehy, Müslüman cemaatın 

ıslahı ve dedemin sünnetini diriltmek için kıyarn 

ediyorum. Her kim bana karşı gelirse ve dinden 

yüz çevirirse Allah onlarla bizim aramızda hüküm 

verinceye kadar sabreder , beklerim. Şimdi 

benliğim ortada, hakk ve hakikat için kıyam da 

ortada, ilahi muvaffakiyet  de..." 
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İşte Hz. Hüseyin ne para, ne_ şöhret, ne 

hilafet, ne de kahramanlık için değil, yalnız ve 

yalnız dedesinin öndediğini yapmış olduğu din 

yüceltmek için yola çıkmıştı. İmam Hüseyin 

yolda ilerlerken Kufe'li bir şaire rastladı. O'na 

Kufe'nin durumunu sordu. Şair şöyle cevap verdi: 

Kufeliler'in kalbi seninle, 

Kılıçlan ise Yezidledir ...! 

Hz. Hüseyin bundan sonra Kufe 'de 

cereyan eden olayiann seyrini öğrenir ve acı 

akıbetini göre göre yola devam eder. Zatimi ere 

karşı bir kıyam başlamıştır ve bunu sürdürmeye 

kararlıdır. Canı pahasına bile olsa ... 

Hz. Hüseyin Kufe yakınlannda İbni Ziyad 

ordusuyla karşılaşır. Ordu komutanı Hürr bin 

Yezid Riyahi, Hz. Hüseyin'i Kufe'ye götürüp 

Yezid'e biat ettirmekle, ayrıca Hz. Hüseyin ve 

kafilesinin su ve otlardan yararlanmasını 

önlemekle görevlendirilmiştir. Ancak Hürr bunu 

yerine getirmez. Bunun üzerine İbni Ziyad 

otuzbin kişilik bir ordu gönderir. Ordu Fırat 

nehrini tutar. Artık Hz. Hüseyin ve asb.abı kurak 

bir yerde, sudan mahrum bırakılmıştır. 

Hz. Hüseyin, ailesi ve dostlan tüm 

müslümanlar üzerine kara bir bulut gibi çökenıO
Muharrem günf4 Hicretin 6. yılında bir Cuma 

günü şehid edilirler. Bu sırada Hz. Hüseyin 57 

yaşındadır. 

Evet, 10 Muharrem günü Kerbela 'nın 

susuz kalmış topraklan Hz. Hüseyin de dahil 

olmak üzere 72 mazlum müslümanın şehid 

edilmesi sonucu kanlanyla sulandı. Hz. 

Hüseyin'in altı aylık oğlu boğazından okla 

vurularak şehid edildi. Hz. Hüseyin'in başı 

cesedinden ayrıldı. Cesedi herkesin içinde 

çırılçıplak bırakıldı ve atlara çiğnetildi. Kerbela 

tarihin en korkunç ve en büyük aile katliamına 

sahne oldu. Rasulullahın övgüsüne mahzar olmuş 

bulunan peygamberin deyimiyle "cennet 

gençlerinin efendisi" Rabbına kavuştu. 

Peygamber torunlanndan Zeynep ve Ümrnü 

Gülsüm esir edilerek Kufe sokaklarında 

gezdirildiler. Hz. Zeynep, kardeşi Hz. Hüseyin 'in 

cesedinin yanından geçerken şöyle feryad 

ediyordu: 

"Ey Muharnrnedim! Ey Muharnrnedim! 

Sana göklerdeki melekler salat-ü selam 

getiriyorlar ! 

Hüseyin ise şu otsuz, bozkır çölde,tozlara, 

kaniara bu lanmış azalan kesilmiş biçilmiş kırılmış 

dökülmüş yatıyor! 

Ey Muharnrnedim! Senin kıziann esir 

edilmişler , zürriyetin hep öldürülmüşler. 

Sabah yelleri onların üzerine tozlar, 

topraklar savuruyor, saçıyor!" 

İşte Kerbela faciası böyle meydana geldi. O 

zamana kadar küfre karşı verilen savaş, o gün 

bozulm uş, Müslümanlara karşı verilmişti. Bunun 

asıl sebebi ise Yezid'in zalimce uygulamalan , 

hilafete asla layık olmayışı ve halkın bunu 

anlamaması idi. Zira Yezid zamarıında camilerde 

ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor. Hacc 

ediliyordu. Bunlan gören halka Yezid ve 

avanesinin fıskı elbette ki anlatılamıyordu. Hak ve 

Batılın birbirinden ayrılması gerekiyordu. İşte Hz. 

Hüseyin bu dava için kızıl ölümü, rahat hayata yeğ 

tuttu. Tüm dünyaya Kerbela 'dan kanla yazılmış bir 

mesaj sundu. Hz. Zeyneb 'in çabalanyla bu mesaj 

günümüze kadar hiç unutulmadan ulaşmıştır. 

Bizler ancak bu mesajı anlayabilirsek günümüz 

Yezidlerinin saraylanru başianna yıkabiliriz. 

Yoksa, Allah korusun farkında olmadan Yezidlerin 

safında yer alabilir, hatta Yezidleşebiliri z. Hayatta 

iki hedefimiz olmalı: Ya Hüseyin  ya Zeynep. 

Vesselamu Aleyküm. 
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Üzerinde 
"TÜSİAD'a 

rağmen savaşa 
hayır", "Şer 
rrtffala:ABD 

İngilte srail 
TUSIAD", 

"Mehmetçik ABD 
/ejyonu 

olmayacak" yazılı · 
pankart ve döviz . 

taşıyan savaş 
karşıt/an, "Savaşa 
hayır", "TÜSiAD 
hesap verece/C', 
"Zulmeseyirci 
kalmayacağız' 
"Savaşolmasın, 

çocuklar 
ölmesin" şeklinde 

sloganlar attılar. 
(Fotoğraflar: 

Kayhan Özer) 

Ankara da savaş istemiyor 
 

avaşa hayır sesleri bu kez başkentten 

yükseldi. Binlerce insan, Irak 'a yönelik 
savaşı engellemek için Abcli İpekçi doldurdu. Savaş karşıtlan TÜSİAD'a 

 

hayır'"'sloganı oluşturan çocuklarınmiting 

otobüsünün üzerinden yaptıklan konuşmalar, 

katı1ımcliar tarnfından coşkuyla alkışlandı. Kelebek görüntüsü verilen bir çocuğun 

 

Hüsnü Öridiil de, "Savaşı önleyebiliriz. 

ABD'nin yanında olmaması için hükümeti 
etkilememiz gerekiyor. Halkımızın yüzde 90'ı 
savaş istemiyor, hi!Lümet bunu gönnezden 

Parkı'nı 

büyük tepki gösterirken,hükümeti de 
uyardılar. Ankara Sav  a Hayır Platformu 

tarafından di.in Ankara AbciJ İpekçi Paıkı'nda 
düzenlenen nıitingte ABD·nin Irak·a 

yapmayı planladığı müdahale protesto edildi. 
Yakla.ıcl< 5 bin kişinin katıldığı mitingte, 

çocukların yaptığı protesto göstemi ilgi 
uyandırdı. Her birinirı üzeri..nde bir harf 

"sava a. hayır" diye teırqx:ı tıımıasına 
katılımcılanlan da coşkul:u bir Cesrek geldi 

Savaş sadece israıl'e yarar 

İLKDER Genel Başk<ını Özden Sömnez, 

"Sav m ne anlama geldiğini hepimiz 

biliyonız. Savaş kan, gözyaşı, çocukların 

baba..,ız, kadınların kocasız, arınelerin evlatsız 

gelemez.  Savaşakarşı birleşelim'' J.i.ye 

konuştu. İHHGenel Başkanı Bülent YJl9ınm 
da"ABD'nin amacİ İsrail'i korumak, İsrail 

sımrlanm genişletmek. İsrail yandaşlan Kuzey 
Irnk'ayerleştiıilıneye  başlandı. İsraildünyayı 
yeni bir din sürüklemek istiyor" dedi. 

Bu arada İstanbul Taksim ve Kadıköy'de de 
binlerce kişirrin .kat:ılımıyla "savaşa illı.yır'' 

    bulunan ve yan yana durduklarmda · ·savaşa kalması demektir'' dedi. İHD Genel Başkanı mitingleridüzenlendi.•HAMDiATEŞ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



SEVGiLiLER GÜNÜ 

"Seni seviyorum" diyebilrnek birine ... 

Kirnileri için çok kolay olsa da bir o kadar zor. 

Çünkü sözler kadar davranışlarda önem kazanıyor 

duygular gündeme geldiğinde. 

"Sevmek nedir?" diye soruyorum 

kendime. Bence sevrnek kelimelerle 

tanımlanmaya çalışılandan çok daha farklı. 

Senede bir güne sığdmimaya çalışılan bu duygu 

yalnızca sevgiliye verilen sembolik bir hediyeyle 

yada birkaç dakikaya sığdırmaya çalıştığımız 

sevgi sözcükleriyle ifade etmek, sevgiyi 

basit leştirmekten başka bir şey olmasa gerek. 

Sevgiyi bir günün birkaç saatine değil, 

doğumumuzdan ölümümüze kadar tüm 

ömrümüzün her anına yaymalıyız . Çünkü sevmek 

yalnızca sevgiliye duyulan o heyecandan ibaret 

değildir. 

Allah sevgisiyle dolınalı kalplerimiz her 

şeyden önce. Bu ömrü bize verdiği için  her gün 

şükredip, onu ne çok sevdiğimizi hayatımızın her 

anında bell i etmeliyiz. Sonra bize bir örnek ve 

ibret tablosu olarak gönderdiği peygamberimizirı 

se gisi gelmeli. Dünyaya gelmemize vesile olan 

anne ve babamızın bizim için katlandığı 

zorluklar, merhamet ve fedakarlık duygusu örnek 

olmalı. Öyle sevmeli}iz bizde insanları. 

Kardeşimize, arkadaşımıza, akrabamıza, 

evladımıza, komşularımıza, hayvanlara, bitkilere; 

yani tüm yaratılmışlara karşı aynı sevgi ve şefkat 

duygusuyla yaklaşmalıyız. 

Hayatımızın her arnnda büyüttüğümüz bu 

sevgi çiçeğirıi isteyen herkese verınetiyiz ki; 

payiaştıkça çoğalsın. Sevmek sadece insanı değil 

bütün dünyayı güzelleştirir. Sevdiğirıi belli etmek 

zor değil gerçekten sevene,sıcacık bir bakış, içten 

bir tebessüm anlatu yürekte gizli kalan her türlü 

duyguyu. "Yaratılaru hoş gör yaratandan ötürü" 

sözünden hareketle çıkmalıyız savda 

yolculuğuna. Zor gününde yardıma ihtiyacı olan 

birine yardım ederek, elimizdeki imkanlarla 

insanlarla rahatlatmak , bir fakirin karnını 

doyurmak , affetmek, Allah rızası için kötülükleri 

unutmak, sevgilerimizi göstermenin en güzel 

yolları. 

Sevgililer gününü yalnızca sevgiliye 

duyulan bir duygu olarak basitleştirmeden ve 

gereksiz harcamalarla kendimizi sıkıntıya 

sokrnadan yada kendimizi sıkıntıya sokarak o gün 

yapayalnız hissedip sevgitim yok diye üzülmeden 

içimizden gelen sevgiyi en yakınımızdaki canlıyla 

paylaşalım . Çekinmesin dudaklarımız "serıi 

seviyorum" demekten. Hep birlikte ilan edelim bu 

gün sevenler günü! Yarın ve bir sonraki günde 

öyle olacak. Durmayın, sevgirıizi göstermek için 

en iyi zaman şimdi. Sarılın sevdiğiniz ne varsa, 
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atın yüreğinizdeki kızgınlıkları, unutun size yapılan 

kötülükleri, sıkı- sıkı sarılın. Yarın çok geç olabilir. 

Safure Akbulut 

HiÇ BİR ÇABA BOŞA DEGİL 

Günlerdir sabahlamamın semeresi işte 

buradaydı.hastane, demek, ev derken hiç 

bitmeyecek sandığım bülten elimizdeydi. O 

kadarda kısa bir zaman kalmıştı ki, hemen 

hocamıza göstermeli ve evet onayını 

almalıydrm .ufak tefek eksiklikleri de hallettikten 

sonra aylık toplantıya bülten hazır olacaktı. 

Sabah erkenden koşturarak gittim derneğe. 

Disketleri çantama bile koymaya korkuyor , elimde 

göğsüme yaslayarak götürüyordum. Gider gitmez 

çıktıyı aldım . O sırada bir iki yazı gelmiş, bir 

sonraki bültene koymaya karar verdim. Ben 

bültenin incelemelerilli yaparken Özden Hocam 

geldi. Nefes nefese "bittimi" diyerek incelerneye 

başladı . Yetiştiği için çok sevinçliydim. Ertesi gün 

oğlum hastaneye yatacaktı. Hastanelerde 

koştururken bile aklımda bültenle ilgili planlar 

vardı. Nihayet bitmişti. O sırada gelen yazıları da 

Özden hocama gösterdik. Bana baktı ve: 

"ne yapalım Ebru?" dedi. 

Neyi? Dedim telaşla ..... ve olamaz bitti 

sandığım bülten bitmemişti. 

'·biz bunu bir sayfa artıralırn". 

"olur" dedim. Ama nasıl olurdu, nasıl yetişirdi 

bilemiyordum. Allah'ım yardrm et deyip 

başladım. 

Yazılar yazıldı. Düzen yerıiden yapıldı , terler 

döküldü. Fakat olmuyordu. Ne yapsam bir sayfa 

boş kalıyordu. 

Onu da Özden Hocam üstlendi. Ben onu 

hallederim dedi. Ve o sayfaya demeğimizin 

programlarından ve gazete küpürlerinden bir şeyler 

yapışturnayı planladık  Çok yoğunduk. Hocam 

gazete küpürü kesiyor, el ilanlarından bir şeyler 

çıkarmaya çalışıyor bir taraftan da yapıştırmak için 

uğraşıyordu. Nefes bile  almıyorduk desem yeri 

var. O suada bir arkadaş geldi ne yaptığımızı 

sordu. Biz hocamla birbirimize bakıp sessiz kaldık. 

Bülten hazırlıyoruz bile diyemedik. O kadar 

uğraşmıştık ki; emeğimizin karşılığı bu söz 

olamazd ı. Özden Hocam "hiç işte boş şeylerle 

uğraşıyoruz" dedi. Biraz sitemle karışık. Fakat son 

sürat devam ediyordu küpilileri yapıştırmaya ... 

evet işte bitmişti tam ortaya yapışacak, boyutu 

küçücÜk, anlamı çok büyük olan bir yazı kalmıştı . 

Konuşmaların üzerinden iki dakika bile 

geçmemiştiki yazıyı okuduğumuzda hepimiz 

irkildik. "HİÇ BİR ÇABA BOŞA DEGİL" 

Bütün yorgunluğumuz gitmiş bülterıirni zde 

yetişmişti. Allah 'a hamd ettik ve bir sonraki 

çalışmamız için kolları sıvadık. 

Ebru Karabıyık 



 



 

FATMA ZEHRA'DAN  iLKE'YE 

 
Hiç düşündünüz mü? Biz kadınlar ev işleri 

yapmasak , çocuklarımıza bakmasak , hiç kimsenin 

sorumluluğunu almasak , hadi çalışma hayatımız 

da olmasa ne yapardık? Sizi duyuyor gibiyim 

"oooh ne güzel olurdu gezer tozar keyfimize 

bakardık" diyorsunuz. Fakat nereye kadar...İnsan 

hep kendini düşündüğü zaman mutlu olabilir mi? 

Aile, toplum , millet, ümmet, insanlık. ..İnsan tek 

başına yaşayamaz,birilerine mutlaka ihtiyaç 

duyar. Bir topluluk içerisinde yaşamak onun 

fıtratında vardır. Hele ki bu topluluk onun 

fıkirlerini, inançlarını, doğrulannı, sıkıntılarını , 

yalnızlığını paylaşıyorsa. ı989 yılında ben de 

böyle bir toplulukla karşılaştım. Farklı 

çevrelerden, farklı eğitim almış fakat aynı amaç 

ve fikirle bir araya gelmiş bir grup kadın. 

Yaşadıklarının ya da nasıl yaşamaları gerektiğinin 

farkında olan, kendileri ve başkaları için ne 

yapabileceklerini soran en önemlisi de 

yaratıcılarının nzasıru kazanabilmek için uğraşan 

bir grup kadın. İlk defa Özden Abla'yla( Özden 

S9nmez) orada tanıştırn. O güne kadar gördüğüm 

alime hanımlardan çok farklıydı. Okudukları ve 

söyledikleri sadece o mekanda kalan insanlar gibi 

değildi. Öğrendikleriyle amel etmek istiyor bunun 

içinde ortam hazırlamaya çalışıyordu. Yine o ana 

kadar bana uzak gelen konferans, panel, kermes 

gibi terimleri de orada öğrendim . Bir şirket 

kurarak işe başladık. Defterler vergiler v.b bizleri 

çok uğraştınyordu. Benim katıldığım ilk panel 

Demet Kültür Merkezi 'nde (eski Demet sineması) 

yapıldı. Koca salon dolmuş bir kısım davetli 

dışarıda kalmıştı. Kadının sesi haramdır diyenlere 

ilk defa mikrafonla kadınlar hitap ediyorlardı. 

Salonun çoğunluğu kadındı. Çocuklarıyla 

gelmişlerdi ve her konuşmacıyı coşkuyla 

alkışlıyorlardı. Bu bana gösterdi ki kadınlar bir 

işaret, bir yönlendirme ,bir ışık arıyordu. 

Kadınların ve çocukların gelip dertlerini ve 

sıkıntılarını paylaştıkları eğitim aldıkları ,fıkir 

alışverişi yapabilecekleri en önemlisi de başka 

insanlar için bir şeyler yapabilecekleri bir mekan 

olmalıydı.  994 yılına kadar bu düşünceler iyice 

olgunlaşmış ve nihayet demekleşmeye doğru 

ilerlemeye başlamıştık.l994 yılında tüzüğümüzü 

hazrrlayıp gerekli evraklarla birlikte başvurduk 

İlk genel kurulumuzu Mayıs ayında 

gerçekleştirdik. Benim her zaman söylediğim bir 

söz vardı."Bürokrasiyle  ilk kez karşılaştık. " 

Çünkü tutmamız gereken pek çok defter vardı. 

Her program ve kermeste bir yığın kırtasiye işi ve 

izinler bizi gerçektende yoruyordu. Biz bunlardan 

kurtulmak için demek kurmuştuk ama daha 
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fazlasıyla karşılaştık. 1994 ten bu yana pek çok 

panel, konferan s, seminer, kermes, yarışma v.b 

düzenledik . Ankara'da bütün üyeleri kadın olan ilk 

demeğiz . Kurulduğumuz günden bu yana nerede 

bir gözyaşı ve akan kan varsa biz hep orada, 

yardıma hazır olduk. Filistin, Azarbaycan, 

Çeçenistan, Bosna, Irak, İran, Zonguldak, Düzce, 

Afyon ... Kermesler , yardım kampanyalan 

düzenledik,sayısız ziyaretlerle onlara manevi 

destek olmaya çalıştık, acılarını paylaştık. 

Üyelerimize ve gönüllülerimize yönelik eğitim 

faaliyetlerimiz de ilk günkü heyecan ve istekle 

devam etmekte. Şu yazıyı yazarken bile 

yaşadığımız onca yılı gözümün önüne getiriyorum. 

Hiçbir maddi kazanç beklemeden sadece Allah'ın 

(c.c) nzasını kazanabilmek için çalışan kadınlar , 

bizler inşaallah buna nail olabilmişizdir. Bunun 

mutluluğu bize yeter. Derneğimizin kendi 

kişiliğimize de katkısı çok fazla. Kendi 

yeteneklerimizi keşfettik, dost ve arkadaş çevremiz 

genişledi ve bir sivil toplum kuruluşuna üye 

olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizleri daha yakından 

tanımak isterseniz derneğimizin kapıları her zaman 

açıktu. 

Rabbim umduğumuza nail, 

korktuğumuzdan hepimizi emin eylesin. Daha nice 

on yı llara hep beraber inşaallah. Amin. 

 
Hadiye Kılıç 



 . 
Ilke'li 

 
 
 

 

Yaşayanlar 

 
 

Ö.Z. SÖNMEZ: Ben de inanıyorum ve 

Allah 'ın (c.c) adıyla başlıyorum . 

Ben de kendimi hayatıının ilk dönemlerinde 

bu kadar yoğun bir yaşantımn için de bulacağıını 
 

O kadar yoğunduk ki, bir türlü derdiınİ 

kimseye söyleyemiyordum.  Hem demeğimizin 

onuncu yılına, hem de bültenimizin  birinci 

yaşına yaraşır bir sayı çıkarmalıydık. Bu 

düşünceyle kolları sıvadık ve başladık 

düşünmeye ... 

Birini anlatmalıydım; örnek aldığımız, 

değer verdiğimiz, aynı saflarda koştuğumuz , 

gayretli ve marifetli, özverili bir o kadar da 

fedakar olan biri olmalıydı. Hayatını Allah'ın 

nzası dahilinde yaşayan, Hismillah deyip yola 

koyulan, son nefesinde Elhamdülillah 

diyebilmenin hazzım duyumsayan biri 

olmalıydı. Hatta ben onu değil, o kendini 

anlatmalıydı. 

Günlerdir en küçük bir boşluğu bile 

kollamaya çalışınama rağmen muvaffak 

olamamıştım. Röportaj yapacağım kişiyi 

bulmuştum ama, zaman bulamıyordum . O'nu 

ilk gördüğüm (6 yıl önce) anda ki halinden pek 

farklı değildi. Ve mecburen bu röportajı 

telefonlar ve misafirler eşliğinde yaptık. Hatta 

bir kısmım geç kalınan bir toplantıya giderken 

arabada... 

İşte bu ay ki İlkeli Yaşayanlar'ın ilk 

ınİsafiri hocamız, ablamız, arkadaşımız , 

annemiz, başkanımız Özden Zelıra Sönmez..... 
 

 

SORU: Hayatınızı çok yoğun 

yaşadığınıza inanıyorum, ama nereden 

başlayacağımı bilemiyorum. Siz nereden 

başlamayı tercih ederdiniz? 

bilmiyordum.  Kim hayatında neyle karşılaşacağım 

bilebilir ki? Beşikten mezara olan yürüyüşümüz de ne 

ile karşılaşacağımızı  ve nerede öleceğimizi 

bilemiyoruz. Bunun için her anın kıymetini bilip 

zamanımızı en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Bu 

bağlamda geride buaktıklarırnızdan  memnunuz ve 

geçmişte yaptıklarımız  da gelecekte yapacaklanmızın 

garantisidir. Onun için gelecekte de güzel şeyler 

yapmayı  düşünüyoruz. 

Peygamberimiz (SAV) "Müslümanın iki günü 

denk değildir" buyuruyor, bu denkliği bozmak için bir 

sonraki gün bir öncekinden daha güzel olmalı. Bu 

hepimizin bir prensibi olmalıdır. Hayatımızı en 

verimli halde geçirmeliyiz. 

Herkesin bir uyam ş dönemi var ve ben bu 

dönemden başlamak istiyorum . 22-23   yaşların  

daydım ve yolun başındaydım. Allah (cc) isteyene 

veririm diyor. Eğer dünyalık isteseydim o zamanda 

onun için çalışır ve dde ederdim. Fakat ben yalmz 

kaldığım anlarda Rabbime  "Beni Sen'in Rıza-i ilahini 

kazandıracak arnellerle meşgul eyle" diye dua · 

ederdim. Duaların kabul olduğu bir ana rastladı galiba 

ve ben kendimi bir meşgalenin içinde koşarken 

buldum. Çevremi sorgulamaya başladım fakat 

çevremde kamil insanların özelliklerine sahip 

birilerini bulamadım. İyi niyetle baktığımda dünyaya 

yönelınişlerdi. Bunları ga±let uykuswıdan uyandıracak 

birine ihtiyaç vardı. Düşündüm ve "Rabbim biliyorum 

eksikle:ıjnı, hatalanın çok ama bir başlayalım "dedim. 

ilk emir '"OKU'' ve başladım okumaya. Kitap 
almanı lazım ama kitaplar şimdiki gibi el yakıyordu. 

Kulağırndan küpem.i, pamıağımdan yüzüğümü, 

koluından bileziğim.i kitap almak için çıkardım. 

Kitaplanının  zekatını, arkadaşlarıma onlan vererek 

telafi ettim. Ve her kitabın yerine yenisini almayı 

ihmal etmedim. Kitap okumalarına başladık ama bu 

da yetmedi . Okuduğumuzu uygulamamız  gerekti. 

Okuduk ve uyguladık Bu güne kadar da böyle devam 

etti. 

Hepimiz anneydik. Çocuklanmızı  ihmal 

etmememiz gerekiyordu. Çocuklarımız ı nasıl 

eğiteceğimiz i araştırmaya başladık. Fakat önümüze 

hep maddi sorunlar çıkıyordu. Eksikliği tamamlama 

arzusundan yola çıkar çocuklanrnı za yönelik eğitim 

çalışmalanna başladık. Iyide oldu. Fakat çok 

eleştirildİk Çocuğun eğitmeni anne ve babas ı 
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olmalıymış. Doğrudur ama çocukların eğitimin 

yanında spora ve oyuna da ihtiyacı vardır. Ayrı 

ayn yerlere göndermekte mümkün değil. Bu tür 

şeyler ancak eğitim merkezlerinde mümkündür. 

Ayrıca "küçük yaşta öğrenmek taşa nakşetmek 

gibidir"düşüncesiyle  çocuklar için yola 

koyulduk. Toplumla iç içe olduğumuzdan 

eksikleri fark edebiliyorduk. 

SORU: Eğitime verdiğiniz önemi 

yaptıklarınız ortaya koyuyor. Bu bilinç nasıl 

oluştu? 

Ö.Z. SÖNMEZ: İslam' la cehalet hiçbir 

zaman bir arada olmaz. Böyle inandım, böyle 

hareket ettim. Ben inançlı bir kadınım ve bu 

eksikliği göremernem için kör olmam lazım. 

Tabii ki evlerimiz de bir eğitim merkezi 

olabilirdi. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek 

insanı farklı alemiere götürüyor. Ben bir şeyler 

öğrenme çabasındayken  hastalığıını da 

yorgunluğumu  da unutuyorum . Gündelik, 

sıradan şeylerden çok sıkılıyorum. Bulunduğum 

yerde ya bir fikir alış-verişine girmeliyim ya da 

kısa sürede orayı terk etmeliyim. Bu konu da 

kendimi katı buluyorum. Ama ben başka türlü 

rahat edemem. 

Bir 

abimi  vardı. 

Bir dergide 

yazı 

yazıyordu ve 

yazıları çok 

uzundu. 'Çok 

uzun 

yazıyorsun' 

diye birkaç 

kez şikayette 

bulunduk . 

Aldığımız 

cevap çok 

ilginçti: 

"Benim kısa 

yazıyazacak 

kadar uzun ömrüm yok"demişti . Onun için 

eğitimin önemini kavradık ve çocuklarla 

kadınları eğitmek bizim vazifemiz oldu. 

SORU: Kadınlardan bahsetmişken; ilk 

kadın hareketini başlatanlardansınız. İlkder ve 

Özden Zelıra Sönmez bu gün kadın hareketinin 

neresinde duruyor? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Her şey temelden başlamalı. 

Temel sağlam olmalı ki, bina sağlam olsun. Kadın 

hareketi de öyle. Az önce çocuktan bahsederken 

söyledim çocuğa bir iki şey söylüyorsunuz öğreniyor 

kavrıyor ve asla unutmuyor. Kadın böyle değil kadın 

bölünüyor.  Çocuk, ev ,iş vs.... 

İlk dönemlerde zor olmadı. "Elif, be, te, se" 

diye başlıyorduk, "minel cinneti vennas" diye 

bitiriyorduk. A, B, C diye başlıyorduk, dergi kitap 

hatta meal ve tefsir okuyorduk. Aramızda çok yaşlı 

bir teyzerniz vardı. Hem Kur'an'ı hem okuma 

yazmayı öğrendi. Teyzerniz bir gün eşine "siz bizi 

möhlÜZ ederdiniz (mirastan mahrum bırakırdınız) ama 

kitapta (Kur'an-ı Kerim) böyle demiyor deyince eşi; 

'onu da mı Özden Hanım 'dan öğrendiniz ' demiş. 

Halbuki teyze miras bölümünü okuyormuş. Açmış 

Kur'an 'ı göstermiş fakat Amca okuma yazma 

bilmiyor. Kur'an-ı alıp hemen cami hocasına koşuyor, 

o da aynı şekilde okuyunca 'Amca hocaya yıllardır 

bunu bize niye anlatmadımz ' diye kızıyor. 

Hanımların öğrenmeleri ve yaşamaları için 

geceyi gündÜZe katanlardanım. Sabahları telefon 

etmekten çekiniyorum. Yapacak bir şey yok diye 

yatıyorlar, benimse çok işim var. Okuldan çıktıktan 

sonra ellerine hiç kalem almamışlar. Elişi elişi elişi... 

şiş tığ gibi 

şeyleri elimize 

almayalım mı? 

Tabii ki alalım 

ama 

sandıklarda 

saklamak için 

değil, Allah 

(cc) rızası için 

alalım. Ben 

daha yolun 

başındayken 

bütün 

komşularım 

torunlarına , 

kıziarına bir 

şeyler 

yapıyorlardı. Ben de onlara kızıyordum. Bir de 
komşumuz vardı, durumları pek iyi değildi. 

Kızım istemişler fakat kızın hiç çeyizi yok. 

Kadıncağız çok endişeliydi. Kadına merak etmemsini 

söyledim ve arkadaşlara gittim. Kızın çeyizini hep 

beraber tamamladık. Bunlar insana mutluluk veriyor. 

Tabii ilk dönemlerden bahsediyorum. Yine bir 

komşumuzun kömürünün olmadığı kulağıma çalındı. 
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Hemen çözümü .l;mldum. Bütün komşulara 

'falan hanımın evinin bahçesine sabah namazı 

herkes bir el arabasıkömür götürecek ' dedim. 

Gerçektende götürdük ve kadın sabah kapısını 

açıp da bir tona yakın kömürü görünce çok 

şaşırmış. Şairin dediği gibi: 

Bir hastaya vardın ise 

Bir yudum su verdin ise 

Yarın anda karşı gele 

Şol zemzemden içmiş gibi. .. 
Biz de yemiş içmiş gibi oluyorduk. O 

gün fert fert başladığımız kampanyalara Bosna 

Hersek, Kosova, Filistin, Deprem bölgeleri , 

güneydoğu ve gecekondu zincirleri oluşturduk. 

SORU: Sorumun diğer kısmına da 

değinirsek (İlkder ve Özden Zelıra Sönmez bu 

gün kadın hareketinin neresinde duruyor?) 

Ö.Z. SÖNMEZ: Bireysel başarı da çok 

önemli tabii, bununla birlikte hem kendi adıma 

hem de kadınlar adına çok şey yapıldığına 

inanıyorum. İlkder adına olunca çevremize 

baktığımızda çok şey yaptık diyoruz ama biz 

daha fazlasını yapabiliriz. Dünya globalleşti kim 

ne yapıyor onu takip etmeliyiz. Tüm dünyada 

kadınlar daha fazla çalışıyorlar. Mesela 

Amerika 'da 800.000 sivil toplum kuruluşu var. 

Bunların yarısına yakını da kadın ve hayır 

kuruluşları. Biz de ise en aktif kadınlar 

partilerde oluyor. İnsanlık ve Allah rızasından 

çok menfaat için yapılıyor. Aslında karşılık 

beklenmemeliydi. Onun için eğitim alanında 

olsun, birlikte kültürel faaliyetlerde olsun farklı 

şeyler yapabilirdik  Bunların hepsi havada 

duruyor. Çok başarılı olamıyoruz. Birlikteliğin 

gücünün farkında olmalıyız. Eğer 

kaynaklarımızın farkında olsaydık ; başanlı iş 

kadınları çıkarabilirdik Belki hayal ama hem 

bireysel olarak hem derneğimiz açısından fena 

olmazdı. Sadece konuşmak için değil iş yapmak 

içinde bir araya gelmeliyiz. Çok güzel işler de 

yaptık. Memnun olan ve minnetkar olduğunu 

söyleyen bir çok insan var. Elhamdülillah 

diyemeyiz , daha iyisini başarmak için derneğin 

bütün üyeleri ve gönüllüleri azami derece de 

gayret göstermeli. 

'Herkese  çalışmasının karşılığı  vardır' 

diyor Allahu Teala. Arniut piş ağzıma düş 

olmaz. Herkesin sorunu bizim sorunumuz. 

Kendi kafamda henüz başlardayı z. Çevremize 

ve topluma baktığımızda Elhamdülillah yine de çok 

şeyi başardık. 
 

 
 

SORU: Sizce kadının en büyük sorunu nedir? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Bence en büyük sorun 

kadının bilinçsiz olmasıdır. 

SORU: Ben sizin için en büyük sorunun 

kadına uygulanan şiddet olduğunu sanıyordum? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Hayır. Kadının bilinçsiz 
olması daha önemli. Çünkü şiddete maruz kalan kadın 

bilinçsiz kadın. İlk seferde şiddetle karşılaşınca 

tavnnı koymak yerine, şiddete dur demek yerine 

bütün olanlara boyun eğen kadın. Daha önceleri 

şiddet baba ve abi tarafindan da uygulanıyordu. Bu 

tür olaylar pek kalmadı. Bu gün daha çok şiddeti eşler 

uyguluyorlar . Tabii birazda yetiştiriliş tarzından 

kaynaklanıyor. Kızlarımızı "kocadır döverde severde" 

diye yetiştiriyoruz. Öyle ki zulmüne susmayı, 

eziyetine katianınayı ibadet olarak anlatıyoruz. Bu 

doğru değil. Allah (cc) katında erkek ve kadın eşittir. 

Kur'an-ı Kerim de 'inanan kadınlar ve inanan 

erkekler, sadaka veren erkekler ve kadınlar, ...'diye 

Allah (cc) ikisini de birlikte sayıyor. 

 

 
 

SORU: Başarılı bir kadın olarak sizi örnek 

alanlara ya da kadınlarımıza tavsiyeleriniz nelerdİr? 
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Ö.Z. SÖNMEZ: Fedakarlık yapmalannı 

öneriyorum. 'Etme iyilik, bulursun kötülük' 

sözünü boşuna çıkaralım. 

'İyiliğin karşılığı iyiliktir' diyor Allhu 

Teala Kendilerinde ki eksikleri görüp bu kadarı 

bana yeter demesinler. Kendilerinde gördükleri 

bilgi, beceri , ilim vs. konulanndaki 

eksikliklerini tespit edip gerekli yerlere 

yönelmelidirler. Bir dil öğrenmek çok önemli. 

İyi anne olmak için çocuk eğitiminden, iyi bir 

insan, örnek bir insan olabilmek için günün 

şartlarına göre her türlü imkanlardan istifade 

etme yollannı aramalı. Şu engel bu engel diye 

sudan bahaneleri mazeret göstermemeli. iyilikle, 

güzellikle ,güler yüzle açamayacağımız kapı 

yoktur. ve her kadında böyle hareket ederse 

kapılan  açacağına inanıyorum. 

SORU: Açamadığımız kapılar oluyor 

ama. Mesela başörtüsü sorunu. 

Ö.Z. SÖNMEZ: Yıllardır 

hepimizi derinden üzen kızlarımızı okulundan, 

iş sahibi olanlan da mesleklerinden uzaklaştıran 

bir konu. Onun için STK diyorum. Kadın 

dayanışması diyorum. Bu konu da bir çok kişi 

samirniyetle uğraştı ama başanlı olamadılar. 

'Her millet neye layıksa öyle idare 

olunur.' Milletler de fertlerden oluştuğuna göre 

fert fert bilinçli olmamız gerekiyor. Haydi 

şuraya haydi buraya koyun gibi bir sürü değil de 

kimliğinin bilincinde bir birey olmalı. Hani 

şairin dediği gibi: 

'Hak haklının en mukaddes malıdır 

vermezlerse alacaksın tamam mı? ' 

Hep vermelerini bekliyoruz. Bu benim 

hakkırnsa almalıyım. Malıatma Gandi'nin 

İngiliz sömürgesine karşı Hindistan'ın 

bağımsızlığı için başlattığı sivil itaatsizliği ilk 

kendi uyguladı. Arkadaşlan  'Ne yapacağız 

guruplar halinde hapse atılıyoruz 'diyorlar. 

Cevap ilgi çekici: 'Hapisler bizi almayıncaya 

kadar bütün Hindistan hapishaneler oluncaya 

kadar devam edeceğiz.' Biz de böyle bir 

dayanışma gösterseydik , başörtüsünün buna 

değer bir sorun olduğuna inansaydık başörtüsü 

sorunu diye bir şey olmazdı. 

SORU: Bu sorunun çözümü iktidann 

elinde mi? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Çok fazla konuşmaya 

gerek yok . Ama basından veya akademik 

konuşmalardan, uluslar arası konjöktüre 

baktığımızda sorunun çözümü yokmuş gibi 

yansıtılıyor. Mevcut iktidarlann çözemernesi gibi bir 

şey olamaz. İktidar niçin olunur? Sorunlann 

çözümlenınesi için. Yunus'un dediği gibi 'Bir ben 

vardır benden içeru' bizde 'iktidar vardır iktidardan 

içeru' veya 'devlet vardır devletten  içeru'mu? 

Diyeceğiz. ·Derin devlet' dedikleri bu olsa gerek. 

Devlet kim, iktidar kim? Devlet, iktidar, hükümet 

aynı değil mi? Bunlann hepsi vatandaş değil mi? 

Sorunlanmız mecli ste değil de Avrupa da mı, Beyaz 

Saray da mı çözülecek? Ben her ülkenin sorununun 

kendi içinde çözümlenınesine inanıyorum. Yeter ki o 

sorunun gerçekten  'sorun' olduğuna inanalım. 

SORU: Okuyuculanmıza son olarak neler 

söylemek isterdiniz? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Tavsiyem şu: 

Kendimizi emekliye ayırrnayalım. Günümü 

gü.D edeyim diye bir düşünce olmasın. Günümüz 

insanının hareketsizliği yüzünden hastalıklar arttı. Bir 

gününüzü ayınn hastaneye, hapisaneye, sinemaya, 

parka vs... gidin göreceksiniz ki en kalabalık olan 

yerler hastaneler. Oysa günümüzün en büyük hastalığı 

hareketsizlik. Her gün kendimize farklı meşgaleler 

bulursak, hayır işlerinde yanşırsak ve kendimizle 

banşık olursak 

başta stres olmak üzere bir çok hastalığı hastaneye 

gitmeden ve ilaç almadan önce çözeriz.(denenıniştir 

siz de deneyin.) Hareketten kastım günümüzün 3-4 

saatinijimnastik salonlarında harcamak değil. Bir 

erkeğin bir işi vardır, iki işi vardır. Çalışmayan 

kadının ev işi vardır. Ev işine dev işi derler. Çalışan 

kadının ise bir çok işi vardır. işte bu işlerle birlikte 

kendisini yetiştirmek, topluma faydalı olmak yararlı 

işler yapma!( için daha fazla gayret sarf etmesi 

gerekiyor. Bu gayreti de STK'na üye olmakla 

gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bu tür yerler de 

bilgi edinme, olaylardan haberdar olma daha kolay ve 

etkili oluyor. 

EBRU KARABIYIK: Bize zaman ayırdığınız 
için teşekkür ediyorum. 

Ö.Z. SÖNMEZ: Ben de size teşekkür 

ediyorum. Demeğimizin nice nice onuncu yıllannda 

birlikte oluruz inşallah. Siz şimdi derneğin bir üyesi 

olarak benimle röportaj yaptığınız gibi sizinle de aynı 

amaçla nice yıllar sonra röportaj yapsın diye dua 

ediyorum. 

EBRU KARABIYIK: Duanız benim için, 

demek üyeleri ve gönüllüleri için daim olur inşallah. 

Tekrar teşekkür ediyorum. O 



BİR YERE AİT OLMAK 

Niçin bir derneğe üye oldunuz? Hiç 

düşündünüz mü? Bana öyle geliyor ki evlerde 

yapılan toplantıların yeterli gelmeyip, yapılan 

işlerin insanı tatmin etmemesi hatta yapmak 

istedikleriınİzin bile çoğunu yapamıyor olmak; 

daha geniş imkan ve daha çok insanla birlikte 

verimli çalışmalar sürdürmek ve iç 

huzurumuzun tatmini. 

Bu söylediklerim herhangi bir işte 

çalışmayan hanımlarımız için. Halbuki gelişmiş 

toplumların veya gerek ekonomik seviyesi 

gerekse eğitim seviyesi daha yüksek olan 

topluluklarda  herhangi bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olmak, bir demekte gönüllü 

olarak çalışmak boş vakitleri değerlendirmek 

maksadı ile değil toplumun sosyal ve kültürel 

gelişimine fayda sağlamak amaçlıdır. Yani 

toplumda giderilmesi gereken bir sorun varsa 

bu sorunun giderilmesi için ne yapabilirim 

sorusunun muhatabı olmanın bilincinde olmak. 

Çalışma hayatlarından geriye kalan kısıtlı 

zamanlarını bu türlü sosyal işlere ayıran 

insanlar yaptıkları işin ne kadar önemli 

olduğunun da farkında oluyor. Çünkü çok fazla 

özveri ile çalışıyorlar. İnsan bir işe ne kadar 

çok emek harcarsa, o işin kıymetini ve değerini 

de o kadar iyi anlar. 
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faaliye:.e::"c ±=ı:. :.:;ili bir hatıram. 2003 

yılının yaz z:· .,--,. ., :::_-=-:nek üyelerimizin 

katılımıyla ya;nı ·- se-:-:!..ik gezilerinden bir 

tanesini anlaracağı;>..  3:: glise ve orta 

okul çağında ki genç::==,.,... •.,.;.. seyahat etmesi, 

farklı  yörelere   ait  kültürlcn  öğremesi. 

büyükşehirden  çok fazla çıkma:mş ve krrsal 
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yörelerde yaşayan insanların yaşam tarzları 

hakkında bilgi sahibi olmaları, içinde 

bulundukları  imkanların ve sahip olmadıkları 

değerlerin farkında olmalarını sağlamak amaçlı 

yapılmıştı. Bir hafta süreyle yapılan bu gezi 

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Özgüney 

Kasabasın'a yapıldı. Civar kasabalar arasında 

en büyük kasaba olan Özgüney -her ne kadar 

yolları belediye tarafından taş döşenerek 

çamurdan kurtarılmışsa da- şirin bir Anadolu 

köyü. İnsanları misafirperver, sıcak kanlı ve 

güler yüzlü. Kızlarımızla bu güzel ve temiz 

yürekli irisanların evlerine konuk, çarbalarına 

ortak olduk. Yaz mevsimi olması nedeniyle 

gurbette çalışan köylülerin yurda dönmeleri 

kasabayı canlandırmış, verilen davetler 

çoğalmıştı. Yabancı demediler akşam yemeği 

vaktinde verilen bu davetiere bizi de buyur 

ettiler. Masada ve ayn ayn tabaklarda yemek 

yemeye alışık olan kızlarımız bahçede kilim ve 

hasırların üzerine kurulan tahta yer safralarına 

oturmakta ve herkesin ortak olarak kaşık 

saldığı bir tabaktan yemek yeme işleminden 

çok fazla memnun kalmadılar. Üstelik 

kalabalık olduğu için -kolay değil davet verildi 

mi tüm köy halkı ağırlanır- su dağıtma işi de 

bardakla yetişmediğinden çukur tasların elden 

ele dolaşması ile gerçekleştirildiği için 

kızlarunız yemek davetinden hem aç hem susuz 

aynimak zorunda kaldılar. Köy içinde yapılan 

yemek davetlerinin dışında kasaba dışına 

geziler düzenledik İki gün Eğirdir Gölü 

kıyılarında eşsiz göl manzarasında ve suyunda 

bir yılın yorgunluğunu attık. 

Bir gün kaldığımı z kasabanın sulama 

ve içme suyunu temin eden göletin kıyısında 
 
 
 

 
 

piknik yaptık. 

Uzun yürüyüşler bedenimizi yordu ama 

temiz hava ruhumuzu ve beynimizi dinlendirdi. 



En son gezimizi Isparta'ya yaptık. Çarşılanm 

gezdik. Ünlü halılarını gördük. Birbirinden 

güzel halılardan alamadık ama sevdiklerimize 

gül kokulu hediyeler almayı ihmal etmedik. Ne 

de olsa gül diyarındaydık. Çarşırun 

yorgunluğunu Isparta'yı kuşbakışı gören mesire 

yerinde piknik yaparak, çaylanmızı 

yudumlayarak attık. Yol güzergahı üzerinde 

olan Barla'yı gezrneden, 
 

 

Çam Dağına çıkmadan geri dönme 

asla olmazdı.. İnsan gittiği yerlerde güzel 

 
etmeli ve manevi atmosferi solumalı. Çam Dağı 

Eğirdir Gölünün her ilitarafını da gören bir 

pozisyonda. Çam dağında ki manzarayı 

anlatmaya benim kıt kelime hazinem yetmez. 

İnsana verdiği huzuru ise.... Size tavsiyem bir 

fırsatını bulun ve yolunuzu Isparta yöresine 

mutlaka düşürün, geçerken Çam Dağına 

çıkmayı da ihmal etmeyin. O zaman bana hak 

vereceksiniz. 
 
 

 
"Sayılı gün çabuk geçer" demiş 

büyüklerimiz. Her zaman olduğu gibi doğru 

söylemişler. Bizim sayılı günlenınizde çabuk 

geçti. İlk günlerde alışmakta zorlanan 

kızlarımız ayrılmamıza bir gün kala 
 
 
 
 

?_( 

arkadaşlıklar kurdular. Ama biraz geç 

kalmışlardı. 

Daha önceden başlanıp bu gezi boyunca 

hızlandırdığımız Kur'an-ı Kerim Hatmimizin 

duasını, bize kucak açıp evine davet eden, 

pişirdiği ekmeğini, bahçesinden topladığı 

sebzesini bizimle paylaşan insanlarla yapmak 

istedik. Çayımızı demleyip evimize davet ettik. 

Hatmimizden hasıl olan sevabı başta 

Peygamber efendimiz olmak üzere, orada 

bulunan herkesin geçmişlerine, kaldığımız evi 

bırakıp gidenlere, kimi kimsesi bulunmayıp 

·'bize de bir Fatiha okuyan yok mu?" diye 

bekleyen herkese hediye eyledik. Bize 

gösterilen rnisafır perverliğe hal dilimizce 

teşekkür ettik. 

Ertesi gün Ankara'ya dönüş yolculuğu 

başladı. Hepimizin yüzünde hoş bir tebessüm 

vardı. Anlaşılan bu geziden hepimiz memnun 

aynldık. Kaldığırnız köy benim köyüm . 

E... ıenmeden önce her yıl giderdim. Şimdi de 

mümkün oldU::,Ou.n ca sık gitmeye çalışıyorum. 

Ama hiçbir zaman geçen yıl geçirdiğim bir 

hafta kadar güzel zaman   geçirmedim. Böyle 

bir organizasyona vesile oldukları için 

İLKDER 'e teşekkür ederim. İyi ki var. İyi ki 

bende içlerindeyim. Daha nice güzel ve verimli 

gezilerde , organizasyonlarda birlikte olmak 

temennisiyle.   Selam ve dua ile... 

Nesrin Semiz 
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Sizden 
 

 
 

İnciler 
 
ZÜMRÜT APARTMANI 

Evet arkadaşlar; karıncanın hikayesi her 

zaman beni duygulandırır , ne yazık ki biz bir 

karınca kadar bile olamadık . Ne yazık ki biz sadece 

Zümrüt Apartmanı 'nı ya da depremlerde yerle bir 

olan illerimizi kaybetmekle kalmadık galiba 

insanlığımız ı  da kaybettik. 
Sevgili Arkadaşlar 2.2.2004 günü Konya 

da çöken bina ile ilgili haberi gerek bayram 

olması nedeni ile gerekse çocuğumun 

rahatsızlanmasından  dolayı çok fazla takip 

edemedi m . 

 
Yaklaşık 1O gün kadar sonra derneğimizin 

toplantısında dernek başkanımız hepimizden bu 

konuyla ilgili bir yazı yazmamızı istedi. Bunun 

üzerine eski gazeteleri kanştırmaya başladım 

elime aldığım ilk gazete POSTA gazetesiydi. 6 

Şubat 2004 Cuma henüz olay ın üzerind en 4 gün 

geçmesine ve enkaz ortada olmasına rağmen ilk 

sayfalarda konu yla ilgili bir yazı yoktu . Bu kadar 

duyarsız olunması benim çok garibime gitmişti. 

Sayfalan birer birer çevirirken 6. sayfada konuyla 

ilgili haberi gördüm sayfanın yarısını Zümrüt 

Apartınanı faciasına ayırmışlardı, okumaya 

başladım bu arada bir başlık dikkatim i çekti "boş 

ver karımı paralarım" bu başlığı okuyunca 

merakım bir kat daha arttı. 

 
Görevli poli slerden biri başından gecea 

trajikomik bu olay ı şöyl e anlat ıyordu : 

'Hacı görünüm lü yaşlı bir amca ge:c... 
(Hemen bu arada bu sözü eleştirrnek isti) oru;-:ı 

sadece hacı görünüm lü insanlar mı bu şekilde 

davranıyor? O insan hacca gitmiş bi le olsa ben 

hacı olduğuna inanmıyorum . Bu konuda herkes 

kendi üzerine düşeni yaptı mı diye düşünmekten 

kendimi alamıyorum.) Yaşlı bir amca geldi; bina 

çöktüğünde dışarıdaymış. İçeride çocukları 

kalmış. Enkazın yanına gelip kurtarma ekiplerine 

yalvarmaya başladı. Amca eşin de içeride miydi? 

dedik, bize "boş ver karıyı, bir kutunun içinde 

binlerce euro koydum yirm i milyar da para var, 

üstüne de bademleri yerleştirdİm paraları kutuda 

gizledim o kutuyu bulun " dedi. Saatlerce enkazın 

etrafında dolandı durdu. ' Bu yazıyı okuyunca 

adeta kanım dondu. Bana göre bu insana hacı 

görünümlü değil insan görünümlü bile 

denemezdi. Nasıl bu kadar insanlığımızdan 

uzaklaştık? Neydi bizi bu kadar paraya kul eden? 

Bir karınca kadar bile olamadığımızı düşündüm. 

Hani İbrahim (as) ateşe atıldığında sırtındaki bir 

damla suyu taşımaya çalışan karıncaya sormuşlar 

«O bir damlacık su ile mi söndüreceksin ateşi?" 

Karınca "Ben elimden geleni yapayım da, Allah 

dostuna yardım etmiş olmam yetmez mi?"demiş. 

 

 
"Yarabbi bizi merhametsiz inançsız ve 

kimliksiz  koyma" Am i n 

Melek Akdede 
 

 
 

ÇOCUKLARIMIZLA NE KADAR OYUN 

OYNAYABİLİYORUZ? 
 

"Aslında yoğun ol masam tabi ki onunla 

oynarım" diyen ebeveynl erden misiniz yoksa ? 

Genellikle ebeveynler çocuklarını kendi 

programiarı na uydurrnaya çalışırlar. Çocuğun 

yapması gerekenler ve bu gerekenierin sıraları hep 

ebeveynin kontrolü altındadır . Ve çocuktan 

kendileri için düzenieniten programa uyu lması 

istenilir . "Uyku saati, yemek saari \'b..."Bunun 

olmaması gerektiğini söylemiyorum, ancak siz 

ebeveyn olarak ne kadar onun prograın1anna 

uyuyorsunuz bir düşünün lütfen . Bu dengeyi 

sağlayabi ldiğiniz sürece çocuğun bazı 

davranışlarının programlanmasının  bir sakıncası 

yok"tur. Unutmayın ki çocuğun öncelikli işi 

oyundur. "----------... u..::. 

Ji  5  - .; ·- o·  !!r.:.!Z Z2ir'aı-.:::da dahi, 

... ;:uğı..:: -: z.r- .-:e o:.un oynama arzusu nu 

zaman zaman yerine gerirebiliyorsanı z, çocuğunuz 

da sizin arzulanmza daha çabuk uyu m 

gösterecekt ir. Ayrıca özellikle eveilik oyunlarında 

çocuk olma rolünü üstlenerek sizi na sıl algıladığını 

anlayabilirsiniz . 

 
Çocuklarımzia birlikte oyun oynadığınız 

zaman 
 

 
• Çocuğunuz kendisini daha değerli 

hisseder . 

• Aranızdaki duygusal bağ güçlenir. 

• Oyun içinde çocuğunuzu daha iyi 
tanıyabilirsiniz . 

Neslihan ÇOŞKUN 
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SiViL TOPLUf\1 kURULUS LARI BiRLIGI'NDEN  KAVAKCI'YA  DESTE k 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği adtna konuşan Özden 
Sönmez, Merve Kavakçi'ya destek olduklarını 
açikiayarak, "Ortada bir yargi karan olmad1ğ1 halde, 
bir hukuk devletinde izahi mümkün olmayan yarg!sız 
infaz yapıldiği kanaatini taşımaktayız" dedi. 
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nkara- Sivil toplum kuruluşlan 

Merve Kavakçı 'ya destek · 

vermeye devam ediyor. 

Ankara'daki çeşitli kuruluşlann üyesi 

olduğu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği 

dün bir basın toplantısı düzenleyerek 

ba  örtüsü  nedeniyle çeşitli kesimlerin 

saidın ianna maruz  kalan  Merve Kavakç 

ı 'ya destek  olduklannı  açıkladı. Birlik  

adına bir konuşma  yapan  Fatma Zehra 

Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı   

Özden   Sönmez,Kavakçı 'nın 

inancı gereği örttüğü başörtüsü ile diğer 
alanlarda olduğu gibi TBMM'de 

bulunmas ının da doğal olduğunu, bunu 

engelleyecek hiçbir hukuki mevzuat 
bulunm adığını belirtti. Sönmez, "Sayın 

Kavakç ı, kanunlara göre hiçbir suç 

işlememişken , Sayın Bülent Ecevit 

t.:rrafından 'devlete meydan okumak'la 
suçlanmıştır. Cumhurbaşkanı Demirel ise 

daha da ileri giderek onu 'ajan 

provokatörlük'le suçlamıştır. Ortada bir 

yargı kar.irı olmadığı halde, bir hukuk 

devletinde izahı mümkün olmayan 

yarg1sız infaz yapıldığı kanaatini 
taşımaktayız" dedi. 

 

'Özür dilesinler' 
 

Özden Sönmez, siyasetten yasaklı olduğu 

dönemlerde başörtüsü yasağına maruz 

kalan öğrencilere "Çocuklar, bizim 

hükümet olduğumuz dönemlerde böyle 

yasakl ar olmadı, nasip olursa yine 

olmayacak" diyen Demirel'i, yine 

siyasetten yasaklı olduğu dönemde 

Rahşan Ecevit aracılığl ile başörtüsü 

yasağını kınadığın ı açıklayan Ecevit'i, 

"Dininizin terninatı benim"demesinden 

bir hafta sonra "Kavakçı ya başını açsın 

da istifa etsin" şeklinde açıklama 
Tansu Çiller'i yadırgad ıklanm 

getirdi. Cumhurbaşkanı DemireL 
Çiller ve Yılmaz'ın Merve 
'dan ve halktan özür dilemesi 

·ifade eden Sönmez. "Dini 

nanç.sahiplerini bağlar, birilerini 

için vazgeçilmez . Bu 

kadın iann ba örtüsü 

malum güruh dışında kim5e:. 
Bu toplumun 

klara saygı gösterıneyi 
Gölge etmesinler,bu 

şey istememektedir.. 
 

m istihbarat Ser. 



lll 
l:l. 

' ' 

 

 

it 
i 

 
 

= 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 
} § = 3 1  - j 



J  " 

0 

·m . adm 

--··---------------- 
PANELDEN NOTLAR... 

Kadınlar günü, Hicret ve Aşura birlikte 

/.:utlandı. 

Bu üç önemli gJnü İ lke İ/im Kültür ve 

Dayanıjlna Dernegi geçtigirniz Pazar günü, 

Yunus Emre Kültür Merkezi 'nde, kalabalık 

bir topluluk eşliğinde andı. 

Günümüzde "Eyyamullah" deni/en, özel 
günlerden gittikçe uzak!aştıgumzı söyleyen 

 
GECEKONDU ZİYARETİıl!İZ 

 
İLKDER 'li hanımlar bu ay ki nyaretlerini 

Ankara 'mn Esertepe semtindeki gecekondu 

bölgesine gerçekleştirdi. Hamm/ar 

yardımları  dagıtırken İLKDER Başkanı 

Ozden Zehra SONMEZ de hammlar/a sohbet ) 

etti, onların sıkzntılanm dinledi. Her·- -\ 
ki gibi yardımcı olmaya r,.1• n\.)L\.) \\'\f\S\ .· 

dernek başkanı Ozden Zelırc Sönmez, İslam Ese,-•.epe.... , \tt>- "'-·" 
f\1'"-f\ 

\. v 
2oo1. t"r\h\cn 

Tarihinin en önemli olaylanndan biri olan Esertepe 'liler/e tanışmı s   \ \-\aı.ıran ·nan> da 

hicretin İsianı alemi tcmfindan g6z ardı 

edilmesinin üzflnlü verici olduğuna değindi. 

Aynı zamanda İslam Tarihinin içinde yer 

alan Kerbela olaylannın da unutufdugunu 

ortamda oldu. Venm el, 3\ Ma)' , ra \(ıv\ca\,aı \c\i ç.c ·ıt\i \ 
diye, biz daha mah:nm, c aras\\'

d
;:\

{\nr-.a ' .,. den g,e 
\\M[?,1 

b ı
 

.  birçok ı ın kat \ 

Razgdriçimizi dondurw·A  -ye1rkı;c ·nın  k ını\lış\arının r\ık damla sıcak su gibi içimiı   ·v"ı\ totıh111
 0 

söyleyen O:den Zehra Sönmez 

her gün hicret öncesi Sikıntı, 

bas!..ılarla; hicret sonrasındaki 

olaylannda :Jlduğu gibi, insanlık 

katliamlarla her an karşı karşıya 

kalma!..tadır" dedi. Bunca zuliim v.: 

içerisinde insanminsana el uzatmc 

dönemde, tabii ki silper güçlere baı 

ülkeler her an Kerbe/a olaylanylo, 

karşıya kalacaktır diyen Sönmez, Jı. 
adaletin defterinin dürüldiiğü dilny  \ 

günde kadının hatırlanmaSim dogr. 

bu!TT.··.J: •.nr söyleyerek, oysa dünyı 

kadı --- · ·- -' ....-dır dedi. 

:'   DER he"' ha?\ 
111

, 
sı n\antı'-'3 \L de akti\ \;.atı 
\Oı· • • ., he""' 
aşan"" asın " ,, 
ver0

·\. 
aester- 

\arak 
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UŞil1A.sılii 
ıle baş[ ızılcah 

ed ayan ve Ç anıarn t 
en 'kadın b  1   orum' da d    Oplantısı 

r araya gelme uşrnası' t a devanı 
r    aZınİnıizi g"" YI onundeki i Oplantıları b. 

l   larihler      uç endirnı.    rade Ve       , ır 
J      o:.:J,,c-    Inde AntaJ    , ış, 19-2z A • -..ması d·· Ya da ·· .. .rvafık 
i v-;:mi   . ıızenlen _uçunca k 

Ştır. Bu ı._ nıesıne k 
.iCadı.ı .8 "44"ar do arar 

.A:ıta lyc. .da •  'll!şnıası ' gruftusunda 
ıki kişi .1 ••a;;rldı. .B. ayn ı larihl 
8 ı e l"- .. ız der ' erde 
b aşkan_, Özd•il.S ı.er:ii.'dik_ İLn.eK oiarak 
aşkanlığı en Ze.=..-a So, lCDE.R 

YafJlı. ';. ez ot 
lı11Jrn , 
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Konya'da çöken binada 6iar. s- 5aJ s 51 'eyükselirken, ara 

ma kurtarma çalişmalan yağr. .,..1.::.;r.cerr zorlukla yap1/tyor. 

Mütea hitve 
ta

. 
s- eron tutuklandi 

Konya 'da ll katlı Zümrüt Apartmanı'nın çökm.esiyle 

ilgili olarak, müteahhit Vedat Kaya ve ta.ıeron Ismail 

Canlıer, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklana 

rak, g€niş güvenlik tedbirleri altında Konya E Tipi Ka- 

. palı Cezaevi'ne gönderildi. •HABERi 4. SAYFADA                 '27- 



 
 
 

Once kızını s 
Konya'da çöken binadan önceki gCın Muhammed Kalem'in canlı olarak çıkın 
masının ardından dün de Yasemin Yaprakçı 6.5 gün sonra sağ olaral( çıkanlc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.'.Urtan1lışt ı. Halil Yaprakçı, 
binanın enkazı aitında kalnuş. 
caklarımn ezihnesi nedeniyle . 
ralı olaral<. kurtanlmıştı. (aa) 



 
iLKEÇOCUK                  . 

KIRMIZI iBiK iLE GENÇ HOROZ 
 
 
 

Kırmızı ibik, her sabah güneş doğmadan 

kalkar, bahçenin çitine çıkar ve öterek 

insanlara güneşin doğmak üzere olduğunu 

haber verirdi. Yı llardır bir gün bile 

aksatmamışlı işini. Ama artık yaşlı vücuduna 

bu yük ağır geliyordu . "Bu işi gençlere 

bırakmanın zamanı geldi" dedi kendi 

kendine. 

 
Genç Horazla karşılaşınca bu düşüncesini 
ona açtı. Bu işi yapıp yapmayacağını sordu. 

Genç Horoz sanki hazır bekliyordu, hemen 
atıldı. Bu işin kolay olduğunu, çok iyi 
yapacağını söyledi . 

Görmüş geçirmiş Kırmızı ibik, onun 

heyecanını anlayışla karşıladı ve şöyle 

konuştu: 

 
- "Ben sana ilk başlarda yardımcı olurum 

sende işi öğrenince tek başına yaparsın" 
decf Ama genç ...cr::z • raz e:--· 

 

 

·MaJ .-,_,a-.:: T. a .e 1 ::;, göS"lermene 
·o;tiyac ım yok, bu iş çok kolay, ben kendi 

ı<endime rahatça halledebilirim"dedi. ilk gün 
çok heyecanlıydı. 

© 
"Bu gün uyumayıp sabaha kadar 

bekler, güneş doğarken öterim" diye 

düşündü. Sekieye bekleye öyle uykusu geldi 

ki sabaha karşı uyuya kaldı. Birinci gün böyle 

geçti. ikinci gün aynı hatayı yapmamak için 

uyudu, sonra birden irkilerek uyandı, bir ışık 

görünce hemen ötüverdi. Oysa o ışık ay 

ışığıydı. ikinci gün de böyle geçti. Üçüncü 

gün de ışık görünce ötüverdi, oysa o ışıkta 

karşı şehirden yansıyan ışıktı. Dördüncü gün 
de Genç Horoz, ateş böceklerinin ışığından 

yanı lıp güneş doğuyor diye erken öttü. Artık 

genç horoz hatasınıanladı. Sabah olunca 

Kırmızı ibik'e gidip ondan özür diledi. "Birkaç 

gün bana bu işin nasıl yapılacağını öğretebilir 

misin? Diye rica etti. Kırmızı ibik de bunu 

seve seve yapacağın ı söyledi. D 

Çocuğunuzun yeteneklerinin """'""" 
keşfedifmesini, büyük 

başarmasını, arkadaş ---- 

toplum içinde ke 

etmesini  istiyorsanız, ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Görsel ve işitsel eğitim 
 

*El becerileri 
 

*Rehberlik 
 

*Sağlık  denetimi 
 

*Ahlaki  değerlere önem 

veren bir eğitim _anlayışıyla 
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İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Kasım   2003 

Avda Bir  Yavınlanır.   Para lle Satılmaz.     üvelere Mar 
ayı9 
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ilke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği 

AYda Bir  Yavınlanır.   Para Ue Satılmaz. 
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Ocak  2004 Sayı 10 
üvelere Mahsustur. 

(!8 MERHABA lJ9 
Her geride bıraktığı.niız yıllara damgasını vuran nice olaylar oldu.Ama her 

şeyde olduğu gibi bunlancla kaleme almak aklımıza gelmiyor. Ben şahsen 
konuşmayı tercih edenlerdenim. Bu bir eksiklik benim için biliyorum .fakat 
toplum için dahada büyük bir eksiklik . 

Doğrusunu söylemek gerekirse bizim dışımızda bir çok kadın örgütleri var 
ve bunlar hem kendi aralarında, hemde uluslararası boyutta bir çok şeyi 

-·dar. Dünya siyasetine, ülke siyasetine yön vermeye  çalışıyorlar 
·· •:t-+,.likleri hemen hemen bu doğrultuda oluyorYani boşa 

·· - ..,li olan toplumsal ve bireysel sorunlara acil 
2o ··--v..t doğar" ilkesini çoktan 

"T .LAH,(cc) 
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2003 - U.IK A I 

IAALiYETLERI 
 

4-12-2003 tarihinde   -drnek 

merkezinde özürlüler gunu  d 

dolayısıyla, •Aile veToplur:ı  aanel 
özürlülerin yeri' konulu bır p 

dÜZenlenmiştir . 
 

ll-12-2003 tarihinde de;nek  lu 
•insan Hakları  konu 

 

toplantı yapılrnıştrr · 
 

 
2004  OCAK AYI FAALİYETL 

l9 20 21Aralık 2003 günleri 
Antalya' da düzenlenen 

_       _   7.0CAK.200-J. t:ırihindc, çeşitlı arasın  a lll'   isimli 
'" ılto 1 '  ı •Kadınlar Buluşuyor . . .. · le ·· i 

_, v       _      P ':n:_1 :!nı;uş.an ik bir!il-..1:e  İran d   d eg irniz ikı uyernız ! 1 

Buyu elçılıg ı  ne depremle ilgili obrak toplantı e.m. ih i 
f!ccmış olsun ziyaretinde bulurı.u ldu . temsil edı ştır. 'S   

· ('iPEYGAMBERIMIZ' · • 'm· HZ. FA 'TIMA  (S..A)'N.IN           • 
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merkezinde yapıtan aylık toplantıda lUliSJlla ANISINA 
2003 yılının g nel deu er!en :rilme--; i;..· 
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' j rl - .::ı '-l i ı  ..,, ··  • ;..t ;, ••   · - . • .i.; · 
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17.0CAK.2004 Qünü  i1f ; ;,;\\· . · t;:: .J : : 
Fransa'd aki başörtü yasa<r
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pr ;esto etm k aıacıy:la.birçok si.vil0/ ,. " \ : "ii 
topıu kurı:ı1uşu ı ıun b ır l ıkte ·/ @l'iif..J:·..:-.-  

lltJBU'MAN  KADlN 

organ ıze ettı.ği Fransız ı•.ı •r rttl-f..\;'-;:,1.\\\;1- · 

··1     , .. .,  • li:. · '- - 
uyu,.;:eıçı lıgı nm önünd e yapılan )h_?;:,i'f ;  } '.!.1_     .- 

basın açıklamas ına k atılınd ı. .;:;;x 
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İLKDER 
 
 

Ku ruluşumuzun 1O. Yıl Ku tlama la rı 

Çerçeves inde Düzen led iğimiz Et k in lik 

lerd e  S izleride  Aramızd an  Görmekten 

\. Mut luluk D uyarız. 
 
 

 
Özden SÖNMEZ 

İLKDER Başkanı 
 

 
 

. 
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Adres : Yunus Emre Kültür Merkezi 

SSK Hastanesi Yanı (Parkiçi) 

Dışkapı/ANKARA 

Tarih 

Saa: 

: 6 ile 10 Mart 2004 

: 10.00- 19.00 Arası 

 
AL TIAG BELEDİYESİNİN 

KATKıLARlYLA 

 
 

 
"Yaratan Rabb'inin adıyla oku'" ·ı 

(ikrc:ı-1) 
 

Yaratan Rabb'inin ilk emri olan "oku" dan j 
yola çıkarak ; nereden geldiğimizi , niçin geldiği- ,,, 
mizi,nereye gideceğ imizianlamaya çalışmanın 
ve her gün bir adım ·daha ileriye gitmenin  i 
gerekliliğine inanıyoruz. ı 

 
-Okumada, düşünmede, anlamada , 
-Hayır işlerinde yarışmada , 
-Sosyal ve kültürel faaliyet lerde, 

-Yüce Yaratanın rızast riı gözeterek , 

-Sevgiyi, aşkı, güzeli, 

-iyi olan herşeyi paylaşmada , 

 
SiZLERLE BiRLiKTE 

OLMAK iSTiYORUZ 

 
BIZ BiR AILEYIZ 

 

Bu ailenin bir ferdi de siz olmak istermisiniz? 

İLETİŞİM BİLGİLER İ: 

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi. 

Blok: 4  No:74 
DernetevleriA'ıiK.AR.A. 

Tel/ fax: 0312 336 3I 79 

Web:    www.ilkder.org 
E-mail: 
ozdenzehrasonm ez@hotmail.com 

 
DERNEGE ÜYE OLMA 

ŞARTLARI 
;, İki adet fotoğraf 
)-   Nüfus cüzdanı fotokopisi 

>- ikametgah 

>-   Dilekçe 

 
Not: Derneğe üye olabilir ve 

yakınlarımzı da üye olmaya teşvik 

edebilirsiniz. 

http://www.ilkder.org/
mailto:ez@hotmail.com



