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"İşte, yetimi itip kakan, yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen/teşvik 

etmeyen de odur. Vay haline o namaz kılanların ki, 

onlar namazlarından gafildirler..." 

Maun Suresi, 2-6* Özden Zehra 

Sönmez 
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Rabman veRahim Allah'ın adıyla... 

 
uhterem İlkder üyeleri ve gönüllüleri, yine uzun bir aradan sonra 

22 ci sayımızla ve yetim dosyasıyla sizlere ulaştık.. Biliyorsunuz 

"Bir yelimin  elinden de sen tut" projemize 2004 yılında Endonezya 

Açe bölgesindeki Tusunami felaketinden sonra niyet ettik ve uygula 

maya başladık. Birkaç hayır sever kuruluşun temsilcisi ile birlikte dün 

yanın bir ucunda bizi bekleyen o yavruların halini sormak, göz yaş 

larını silmek, yardımlarımızı ulaştırmak için, tüm zorluklara rağmen, 

kalktık ve gittik, iyi ki de gitmişiz! Gittiğimiz her yerde o kadar çok 

yetim vardı ki, her yanımızı bu çocukların görüntüsü sardı. Ayrıca, bi 

zim dışımızda dünyanın hemen her yerinden yardım için akın etmiş 

sivil toplum kuruluşlarını da burada gördük. 

Şimdiye kadar yardım deyince aklımıza komşu akraba ve yakınlar; 

yetim dediğimizde de yine bunların arasından birilerini düşünürdük. 

Ancak yaşanan büyük felaketler ve uzak beldelerdeki Müslüman kar 

deşlerimizin halleri bizim yardım ufkumuzun genişlemesi gerektiğini 

gösterdi . Bu ve buna benzer büyük felaketlerden sonra Allah c.c nasib 

etti de bu felaket zedeleri kendi ülkelerinde görmek, başlarını okşamak, 

hallerini sormak nasib oldu. Bu meşakkatli, sorumluluk isteyen vazife 

bize imtihan ve Allah (c.c.)' ın rızasını kazanmak için bir yoldu. Dü 

şünün Asiye'yi, Meryem'i, Hacer'i! Onları yazmak bu satıriara sığmaz. 

Zahmet çekmeden öyle kolay bir şekilde rahmete erilmez. Hepimiz bi 

liyoruz ki; herkese sadece ve sadece kazandığının karşılığı vardır. 

2005 yılında ise tüm dünya Pakistan depremi ile bir kez daha sar 

sıldı, imtihan oldu. Bu büyük felaketten sonra da dünyanın önde gelen 

sivil toplum kuruluşla rı Pakistan halkının yaralarını sarmak için bir 

leşti. İşte bu kuruluşların arasında İlkder de vardı. Bizzat giderek kuruş 

kuruş biriktirdiklerimi zi, yetim ve yetim evlendirme fonu oluşturarak, 

yüzlerce yetimin acil ihtiyaçlarını karşıladık. İlk etapta Pakistan elçiliği 

ile birlikte büyük bir kermes ve program yaparak halkında bu konuda 

duyarlı olmasını sağladık. Aynı zamanda bir yetirnhane yaptırmak için 

harekete geçtik. Ve 206 yatak kapasiteli bir yetimhaneyi çok kısa bir 

zamanda yine birkaç kuruluş birlikte tamamladık. Açılışına ve ziyarete 

gittiğimizde çektiğimiz zahmetlere deydiğini gördük. Hele çocukların 

bizleri çiçeklerle ve öğrendikleri birkaç Türkçe kelim eyle karşılarna la 

rını unutamayacağız. Geçmişteyaptıklarımızdanda cesaret alarak ha  

yır çarşılarımıza hız vermemiz gerektiğine inandık Felaketler sadece 

doğal afetlerden sonra gelmiyor. Asıl acı, ızdırap, yoksulluk, yetimlik, 

sefalet; bitmek bilmeyen savaşlar boyunca ve savaş sonrası yaşanıyor. 

Filistin, Irak, Çeçenistan gibi, bize çok yakın komşu ve kardeş ülke 

lerdeki dramı uzaktan ruhsuz bir şekilde izleyemezdik İlkder üyeleri, 

koruyucu aile ve hayır sever gönüllülerimizle birlikte yetimleri koru 

ma projemizin sınırlarını genişletmeyi düşündük, istişare ettik, karar 

verdik ve Elhamdülillah başardık Filistin ve Irakta, babalarını İsrail 

ve ABD askerlerinin öldürdüğü, şehit çocuklarına destek olalım de 

dik. Elhamdülillah başardık.. Çeçen mülteci çocukları da unutamazdık. 
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Onlarında merhametli ellere, sevgi dolu yüreklere ve 

hayuseverlerin yardımına ihtiyacı vardı. Bizler onla 

rın anne babalarının yerini tutamazdık , Ama  anne 

ve babalarını n yerini tamamen boş bırakamazdık da. 

İlkder üyeleri ve gönüllüleri bu ulvi vazifeyi yaptı ve 

başard ı. 

Daha  sonra bir eksiğimizi fark ettik. Afrika'nın 

kara yazgılı, kara yüzlü fakat beyazdan daha beyaz, 

saf, tem iz yürekli insanların da acılarını paylaşmalıy 

dık. Neden olmasın ki,iyiliğin sınırı yok dedik. Yüce 

Allah (c.c.) Bugüne kadar yaptığımız hiç bir niyeti 

mizi boşa çıkarmadı. Hayır ve hayırlı işler için niyet 

edilirde başarılmaz mı! Kim bu güne kadar n iyet et 

mişte başaramamış! Allah (c.c.) yetim in işini mutlaka 

birilerine yaptırır. Yaptımda bu yapan kişi niçin biz 

olmayalım? Yani kıran döken yaka n değil de; yapan, 

toparlayan, veren, yardım eden biz olmayalım. Afrika 

Gana'ya da böyle ulaştık. 

Şimdi elinden tuttuğumu z onlarca ülkede yüzler 

ce yetim çocuğumu z var. Onlar, her ay bizim 

onların  en  azından  zaruri  ihtiyaçlarını, 

okul  masraflarını  karşılayacak  olan 

sana       erce er ... dh-d>iliriz.. 

Biliyorsunuz .::- ·:ı1Gır m...-banlanmızı da k 

yetimlerin olduğu yerlerde ::etimhanelerde ve karnp 

larda kesiyoruz. Çünkü biliyoruz ki buradaki yavru 

larımızın yüzü en çok bayramlard a gülüyor ve karın 

ları yine bayramlarda doyuyor. Öyleyse hepimiz birer 

kurban bedelini bu küçük ve yetim yavrulanmız için 

ayırabiliriz. Tabi bayramlıklannı almaları için üç beş 

kuruş ayırmak zor olmasa gerek. Gönülden isteyerek 

ve severek ayırdığımız yardım lanmızı birleştirelim. 

İşte o zaman hayırlarımız yardımlarımız bereketlene 

rek çoğalacak En kısa zamanda da ellerine ulaşacak. 

Şimdiye kadar olduğu gibi. 

Gittiğimiz ve yard ımlarımızı ulaştırmaya çalıştı 

ğımız ülkelerde hep yetim gördük. Am an Allahım bu 

çocuklar kendilerin i dış dünyadan nasıl koruyacaklar. 

Her yer organ mafyası , seks mafyası, çocuk tacircile  

riyle dolu. İnsanın kötüsü ve merhametsizi , en vahşi 

hayvan dan daha aşağı, daha tehlikeli ve zararlı, esfeli 

safilin. Bu yavrular a yapılacak olan en ufak 

bir yardım bile boşa gitmez. Onlar a yapa  

cağımız en ufak ya rdıma bile ihtiyaç- 

ya rdımlarımızı bekliyorlar (60 TL ay 

lık). Bizde bu yardımları yapmaktan 

gurur duyuyoruz. Çünkü bu , bizim 

vazifemiz. Eğer yapmazsak Allah 

cc. Sırf bu  yüzden ibadetlerimizi 

kabul etmez. 

Her namazda okuduğumu z 

Maun  Suresinde  Allah  (c.c.)  şöyle 

sesleniyor; dini  (o hesap  gününü)  ya- 

"( asulüm) iman 

eden, bir de salih omeller 

de bulunanlara, kendileri 

için altindan umaklar 

akan cennetler olduğunu 

müjdele!.••" 

Bakara Suresi, 25 

ları var. Gelin ne olur yardımlaşmak 

için yarışalım. Hangimiz daha çok 

yardım etmişiz birbirimize anlata 

lım, gurur kibir olsun diye değil, 

birbirimizi teşvik etmek için. 

Dünya döndüğü sürece haksız 

lıklar yolsuzluklar,  savaşlar olacak. 

Tüm  olumsuzluklara  rağmen  iyiler, 

iyilikler,  güzellikler,  fedakarlıklar,  iyi 

lanlayanı gördün mü? İşte, yetimi itip ka- 

kan, Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen /teşvik 

etmeyen de odur. 

Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namaz 

larından gafildir. Hem de onlar, gösterişçidirler. 

Onlar, en basit şeyleri bile esirgerler. 

inanın bizlerin bu yaptıkları da belki ancak ayet 

de belirtilen en ufak yardıma giriyor. 

Muhterem üyelerimiz ve gönüllülerimiz, u fak 

ufak da olsa yardımlarımızı birleştirdiğimiz zaman 

çok güzel şeyleri başarıyoruz . Yaptıklarımızı yapa 

caklarım ızı garantisi dedik ya yaptıklarımızı kısaca 

sizinle paylaşacak olursak, ki sizlerle birlikte yaptık; 

Pakistan ve Gana'da su kuyul arı açtık. Su herşey 

demek. Şu an 10 su kuyumu z var elhamdülilla h, hem 

de suya en çok ihtiyaç olan yerlerde. Özellikle Gana'da 

cami ve okul bahçesine yapılan su kuyu larından son 

ra bize gelen teşekkür mektubunda şöyle yazmışlardı; 

"Daha önce halk bu camiye namaz kılmaya geldikle 

rinde teyemm ümle abdest alıp ibadetlerini yapıyor 

lardı. Şimdi ise su ile abdest alıyorlar:' 

Evet İlkder üyeleri ve gönüllüleri; bu sözün ve 

duanın üstüne biz ne diye biliriz ki? Belki, "Rabbim 

bizi hayırlı  işlerle uğraştırdığın , vesile  kıld ığın  için 

işlere öncülük yapanlarda olacak, önemli 

olan bizim duruşumu z. Bizim tavrımız, bizim 

birlikteliğimiz, bizim inancımız, bizim fedakarlığı 

mız. İlkder Koruyucu Aile Platformu olarak şimdi en 

acil ve önemli niyetimi z ve işimiz.Filistin Gazze Ciba 

liye kentinde bir yetimhane yaptırmak. Çok kapasiteli 

olacak olan bu yetimhanede aynı zamanda, özürlü ye 

tim 4-5 yaş gurubu çocuklar da kalacak. Gelin birlik 

ol alım, yardımlarımızı birleştirelim, duymayan hayır 

severleri de bu çalışmadan haberdar edelim. Hepimiz 

en az bir hayırsevere ulaşahın ve etrafı dahi mukad 

des kılınan o topraklarda, bizim de bir tuğlamız ol 

ması için niyet ve gayret edelim . 

Bu sayımızı yetim dosyası olarak size ulaştırma  

ya çalışacağız. Bizim niyetim iz; bu sayımızın eline 

ulaştığı her kardeşimizle irtibat kurm ak, yaptığımız 

mütevazı yardımlarımızdan haberdar etmek ve bu 

onurlu hayır çalışmalarımızm zincirine sizi de dahil 

etmek. Kim bilir hangi hayır ve hasenemiz vesilesi 

ile cennetin kapıları bize açılacak."(Rasulüm) iman 

eden, bir de salih arneller de bulunanlara,  kendile 

ri için altından ırmaklar akan cennetler olduğunu 

müjdele!..?' Bakara- 25" 

Selam ve Dua İle... 
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Hadiye  Kılıç 

 
8  Haziran   2008   Cumartesi,   Yenimahalle   Belediyesi   Tiyatro 

Salonu'ndayız.  İlkder  olarak,  yaklaşık  yirmi  yıldır  kutladığımız 

Hz. Fatıma'nın doğum günü için bir araya geldik. Başkent Kadın 

Platformu'nunda destek verdiği panel, Kuran'ı Kerim ve açıklaması ile 

başladı. Açılış konuşmasını ilk olarak İlkder den Hadiye Kılıç yaptı. 

"Hz. Fatıma'yı tanımak, Onunla nefes almak, Onunla nübüvvet ikli 

minde dolaşmak, cennetin kokusunu duymak herkese nasip olmaz, 

bizler bunun için buradayız:' dedi. Yine açılış konuşmasında Nesrin 

Semiz misafirlerimize panelden yeterince istifade etmeleri dileklerinde 

bulundu. Selamlama konuşmalarında İlkder başkanı Özden Sönmez 

gelen misafirlere teşekkür ederken gelecek yıllardaki  programların 

daha geniş katılımlı olmasını temenni etti. B.K.P başkanı Zeynep Piya 

de "Erkek egemen bir dünyad a bazı kadınların sıyrılıp dünyaya örnek 

olduğunu bunlardan birinin de Hz. Fatıma olduğunu vurguladı. Misa 

firlerimizden İran Kültü r Müsteşarı eşi Menekşe Palizdar hanım bütün 

katılımc ılara ve konuklara teşekkür etti. 

İnsan ve Kevser surelerinin mealleri eşliğinde Hz. Fatıma'nın haya  

tından notların aktanldığı sine vizyon hepimizi Asrı Saadete götürdü. 

Hüzün ve övüncün hakim olduğu ortamda  siyaset bilimci Dr. Fatma 

Ünsal, Hedef Radyo Prg. Yapımcısı Hatice Uysal, İlahiyatçı yazar Ka 

dir Akarsu'nun katıldığı 'Geçmişten Günümüze Yolumuzu Aydınlatan 

Model Kadınlar' konulu panele geçildi. 

Panel'e "Hz. Fatıma'dan nasiplenmektir maksadımı z" diyerek baş 

layan Hatice Ünsal tarih sürecinde farklı toplumlarda kadına bakışı an 

lattı. "Eski Hint'te kadının miras hakkı yoktu. Budizrn'de insan olarak 

bile kabul edilmemi şti. Saçı uzun aklı kısa olarak görülen kadın batı 

kültüründe cadı, büyücü, günahkar olarak görülüyordu. İslamiyet ise 

kadına çok farklı misyonlar yüklemiştir. Hadis nakleden, savaşan, ülke 

yönet en, hayırsever kadınlar İslam ülkelerinde yadırganmamıştır çün 

kü İslamiyet kadını layık olduğu yerde olmasını emreder. Günümüz  

deki kadının yozlaşmasın ın nedenlerini yine kendimizd e aramam ız 

gerektiğini söyleyen Uysal çuvaldızı kendimize batırma zamanının 

geldiğini vurgulayarak konuşmasın ı tamamladı. 

Siyaset bilimci Fatma Ünsal Hz. Fatıma'nın daha çok siyasi yönünü 

ele aldı.Gerçektende Peygamberimizin önemli işlerinde istişare ettiği 

kişilerden biride Hz. Fatımadır. "Peygamberimizin vefatından sonra 

ki Fatıma önemlidir. Halife tayininde itirazları olmuş, babasının mi 

rası olan Fedek arazisinin kendisine verilmesini istediğind e Hz. Ebu 

Bekir'in Peygamber miras bırakama z sözlerine itiraz etmiş ve bir hut 

beyle herkese bunu duyurmuştu. Hz. Fatıma v.b örnek şahsiyetlerin 

kutsallaştırılmaması gerektiğini de vurgulayan Ünsal "Model olarak 

sunulan insanlar kutsallaştırıldığında sıradan insanlar onları yaşan- 
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tılarına  uygul ayamıyorlar,  erişilemez  varlıklar 

olarak görünüyorlar:' dedi. 

İlahiyatçı yazarKadir Akarsu, Kev 

ser Suresinin açılımını yaptı. "Dinin 

gelişi  Peygamber  eliyle  olduysa, 

bekası  Hz.  Fatıma  ile  olmuştur. 

Hz. Fatıma bize bir aynadır. Ka 

inatın  ve hakikatin   özü  olması 

dolayısıyla   bir   aynadır.   Onun 
karşısına   geçen   aynen  kendini 

lan doldurmak istiyor? Batı kadını sömürmek 

için  özgürleşti riyor.  Kadın   başörtüsü 

dışında  hangi  sorunları  konusunda 

proje hazırla dı? Sorularıyla günü 

müz  Fatıma'larına   yol  göster 

meye çalıştı. 

Program, dua ve Tasav 

vuf Müziği sunumuyla sona 

erdi.  Bugünün   Fatıma'larının, 
Ayşe'lerinin, Zeynep' lerinin, 

 

görür:' diyerek sözlerine başlayan 

Akarsu, günümüz Müslüman genç 

liğine de atıfta bulunarak  inançları 

mııda çelişki içerisinde olduğumuzu bu 

 

 

mHekat,icüem'lietrsiinzinbayköışnllaerrıinnıi  ybeunlaidbeiln- 

canlandırabilmek, kırılmış kalpleri- 

ni bir kuş kanadı gibi çarptırabilmek, 

çelişkinin  getirisinde  başörtülü  kızlarımızın 

%30 nun namaz kılmaması cami ve cenaze namaz 

Iarına gitmemeleri düşündürücüdür. Okula gitmek 

için başörtüsünü açan kızımız toplumda hangi alan- 

Rabbe ve Rasulü'ne daha yakın olabilmek, 

Cennet ve merhameti yeniden düşünebilmek kısaca 

Fatıma'nın gölgesinde Fa tıma olabilmek için Onu ta 

nımaya ya da hatırlamaya ihtiyacımız var. 
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anık olmak kurban olmaktan daha zor bazen... 

,  Eli kolu bağlı oturmak öylece... 

Çaresizliğin  doruğuna çıkmak ... 

Semanur  Yaman 

Gözlerinden  süzülen yaşların yangını söndürmeyeceğini bile bile 

seyretmek alevleri ... 

Bir çocuğun parçalanmış kafatasından beynini izlemek sonra... 

Bitmek bilmeyen bir korku filmini, her seansta daha da artan kanlı 

sahneleriyle ezberlem ek. .. 

Gözlerimiz fal taşı gibi açık. .. 

Sinemanın en ön koltuğunda yız, üstelik film üç boyutlu ... 

 
Sahneler birbir ine ekleniyor. .. 

İki parmağı kopmuş bir genç, en fazla 14 yaşında ... 

Şifa Hastanes i'nin orta yerinde yatıyor. 

Parçalanmış elinin şahadet parmağı havada ... 

izlemeye devam ediyoruz ... 

                Sessiz tanığıyız tarihin 
şimdi. .. 

Hastanede yatak kalmadığı için çöp kutusunun yanına yatırılan ço 
cuğun son anlarını, 

Kanlar içinde çığlık atan bebeklerin aldığı son nefesi, 

Ambulanstan  indirilirken , parçalanmış bedenine  dehşetle  bakan 

genci, 

Çocuğunu elleriyle kefenleyen anneyi, 

Morgda kızlarının soğumuş bedenlerini öpen babayı, 

Kardeşlerinin ölümünü anlatan 13 yaşındaki ablayı, 

Ölü sandığı oğlunun yaşad ığını öğrenip yoğun  bakırnda  secdeye 

kapanan kadını, 

Çocuk parkı nda vurulan pembe tişörtlü kızcağızı iziiyoruz sessiz 

ce... 

Ve sıra okul bahçesinde vurulan ço 

cuklara geliyor. 
 
 

 
de, 

Bakın, sıraya girmişler bahçe- 

 
Beden eğitimi dersi mi bu? 

Neden beyaz giymiş hepsi? 

Ne sessiz bir sıra... 

Hiç gürültü yok, oysa okul 

bahçeleri cıvıl cıvıl olur benim 

bildiğim . 

Bababam Sınıfı gelir akla okul 

denince ... 

Öğretmenler çocukları sıraya sok- 
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mak için uğraşır durur... 

Yaramazlıklarına yaramazlık katar bazıları ... 

Kızlar uslu, erkekler haylazdır genelde. 

Ama bu çocuklar farklı. 

"ölü Çocuklar Sınıfı"nın son 

dersi bahçedeki ... 

Hayatlarının son dersi için 

bir aradalar... 

Bu kez öğrenci değil, öğ 

retmen olarak. 

Vahşetin  ne  olduğunu 

öğretiyorlar beden diliyle ... 

Acımasızlığın ... 

Gözü dönmüşlüğün ... 

Duyarsızlığın ... 

Çaresizliğin ... 

İsrail olmanın ve Filistinli 

dağınanın   anlamını   öğretiyor 

lar. .. 

Küçük profesörler onlar. .. 

Açken ölmenin ne olduğunu en iyi on- 

lar biliyor. .. 

Füzelerin binalara düşerken nasıl ses çıkardığı- 

nı ... 

Şarapnel parçasının nereyi daha çok acıttığını. .. 

OMil bah.::esindeki asfaltın sıcak mı soğuk mu 

duğunu bil&- eri gibi... 

Özenle taradığı saçları kana bulan an 

tek onlar Yar içimizde... 

"Çocuklar öldürülmesin , şd 

de yiyebilsinler" desem kızara. 

mı bana ... 

Şekerin tadını mı 

yoksa? 

İşte birinin annesi. .. 

Elleri  havada,  bir 

soru soruyor... 

"Bu   çocuklar   size 

yaptı?  Neden  vurduımı  Ir 

çocukları?" 

Biz izlemeye devam ediyc 

ruz. 

 
Şimdi "Şahidiz Ya Rab"... 

Küçük  şehitler  sınıfı  son 

100 tam puan aldı. 

Bizse, bütünlernede geçebilmek için rahmet 

muhtacız bugün ... 

Hiç almadığımız kadar çok... 

 
V 

AGLAMA GAZZE 
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"Filistin - Türkiye Belde Vahide" 

Gülşen Ünlü 

ugünkü şekliyde doğudan Ürdün ırmağı ve Lut gölü, batıdan Ak 

deniz ve Sina çölü, kuzeyden Lübnan, güneyden ise Kızıldeniz ile 

çevrili bölgenin adı 5000 yıldır Filistin . İnsan lığın var olduğu yer. Üç 

semavi dinin de göz bebeği. 

Uluslararas ı emperyalizmin  özel planları ile kurdurulan İsrail 

işgal devleti 60 yıldır bu ülkede her şekliyle zulüm uyguluyor. 

Filistinli bugün öz yurdunda garip. 

Filistinli bugün var olabilmek için direniyor. 

2008'i 2009'a bağlayan soğuk kiş günleri... Dinlediğimiz Gazze 

haberleri gönüllerimize ateş olup düşüyor. 

Rasulullah (S.A.S) "Ben velisi olmayanın velisiyim" buyuruyor 

du. 
 

 
Bizler onun yolunun yolcusu değil miyiz. Kardeşimizin acısını 

 
İstanbul 'dan Golmı'a ben de varım... 

seyredecek miyiz. Ne yapmalıyız??? 

Birkaç gün içinde İLKDER olarak Altınpark'da bir günlük ker 

mes ile akşam programı yaptık. Soğuk ve karlı gecede insanlarımı  

zın hassasiyeti, ilgisi bizi çok mutlu etti. Allah (C.C.) imkan verdi, 

9 Ocak Cuma günü Kızılay'da kermes açılışı yaptık. İlgi büyüktü. 

Cumartesi günü ise daha kalabalık oldu. İpek Ekinci kardeşimizin, 

(çok sevip takdir ettiğimiz) eşi Murat bey gelip bu geeeki konvaya 

katılma teklifi getirdiğinde o yoğunluğu bırakıp gitmek pek cazip 

gelmedi (çünkü kermeste çalışacak elemana ihtiyaç vard ı). 

Gece telefonun sesiyle uyandım. Hadi! dedi değerli başkanımız 

Özden Hanım. "Dernek olarak İstanbul'dan Golan tepelerine ben 

de varım diyeceğiz. Hazırlan, sabaha karşı saat 4'te yola çıkıyoruz:' 

ll Ocak Pazar gecesi sabaha kar  

şı Dayanışma Vakf ı'nın başlattığı; 

Gazze İle Dayanışma konvayu 

na katılmak amacı ile dernek 

arabamızla yola  çıktık.  Di 

ğer  şehirlerden  daha  önce 

yola çıkıp geceyi Konya'da 

geçiren  Sivil  Toplum  Ör 

gütü üyesi kardeşlerimizle 

ve destek veren Konya halki 

ile çok soğuk bir Konya saha 

hınd a Mevlana Kültür Merke 

zi önünde bekleyen gruba dahil 
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olduk. Bir protesto gösterisi düzenlendi. İsrail ile 

askeri işbirliği antiaşması protesto edildi. 

İsrail hava kuvvetlerinin eğitim çalış 

malarının  Konya'da  yapılmasının 

istenmediği, konuşmacılar ve 

orada  toplanan  ve  bu  organi 

zasyoncia ben de varım diyen 

gönüldaşların   altığı  sloganlar 

la ifade edildi. 

Bu  gösteriyi  el-  Cezire 

TV'si canlı yayın lamış. Hamas 

lideri Halit Meşal bu yayını iz 

lemiş ve buradaki dostları kanalı 

ile  gösterilen  ilgiye  teşekkürlerini 

bildirmiş. 

Pazar günü Konya'dan Adana'ya geçtik. 

Adana'da konvoyumuz çok canlı ve güzel 

karşılandı.  Geçtiğimiz yollar boyun 

ca halk çok büyük ilgi ve katılım 

gösterdi. (Adana'da ve Hatay'da 

yol kenarlarını ve evlerin bah 

çelerini  süsleyen  portakal  ve 

mandalina ağaçları ayrı bir gü 

zellikti).  Binlerce Adanalı  ile 

beraber   konvoyumuz;   İncir  

lik Hava  Üssü'nün  yakınında; 

"Kahrolsun  Amerika  -  kahrol  

sun İsrail" sloganlan altında  el 

ele, gönül gönüle protesto gös 

terisi yapıldı. Yaşiısıyla  gen 

ciyle  halkın  her  kesiminden 

insanlar oradaydı. O coşkuyu 

yaşattıklarİ   için  Adana'lılara 

teşekkür   ediyoruz   (kuman 

yalar  ve  torba  torba  ver ilen 

portakal ve mandalinalar için 

de). Bizi karşılayan konvoyun 

bir kısmı bizimle yola devam 

etti, bir  kısmı ise bizi Hatay'a 

doğru yolcu ettiler. 

Pazar  akşamı  Hatay'ın  sı 

nır ilçesi Reyhanlı'dayız. 

Reyhanlı'da da çok güzel kar 

şılandık  Binlerce  Reyhanlı'lı 

o acı soğuğa rağm en geç va 

kitlere   kadar    meydandaydı 

lar. Hanımlar, beyler, çocuklar, 

gençler hepsi  gösteri alanınday 

dılar. Sonradan  öğrendik bizi  250 

araçlık konvoyla karşılamışlar. 

Pazar akşamı orada TV Net canlı ya- 

yın düzenlemi şti. Programa katılan konuşma 

zulmü  lanetleyen,  buna  duyarsız 

müslüman  idarecileri  eleştiren, 

terdiğimiz  her  çabanın  ve  a· 

ııiJ mız her adımın Filistin'i ye 

tün İslam  dünyası ha - 

sevindireceğini; niyef 

Golan bölgesine gidip Sİ} 

işgalcilerin kapısında 

İsrail yönetimine öfke  : 

Gazze'ye   desteğimizi   ha 

mak olduğunu ifade ettiler. 

birlikte   sloganlar   atıldı, 

tel'in edildi. 

Reyhanlı belediyesi bu oluş 

yük destek verdi. Bütün katılımcılara  cu 

yemeği verildi ve herkes Reyhan lı 

tarafından o gece misafir edildi. 

İLKDER olarak (beş kişi), be! 

başkanı Hüseyin Bey'in ili 

sında misafir olduk. Biz 

güzel ağırladılar. Kendlı 

teşekkür ediyor, selamlar. 

gönderiyoruz. 

12 Ocak  Pazartesi  s 

9'da  belediyenin   önünde 

lanmaya  başladık.   Planım· 

bah  Suriye'ye geçmekti. _ 

çeşitli yerlerden coşkuyu 

sedip konvoya katılan ve_ 

portlan   olmamasına 

Golan'a gitmek istey 

memnun  edebilmek  am 

uzun süre orada kaldık. :: 

dedik  halklar  aynı,  hic 

olmasa ... 

Buradan öteye biz Y 

çok özel araçla gelenler 

rının vizesi olmadığı için 

diye tarafında n bize tahsis 

otobü slerle  yola  devam 

Uzun  bekleyişler   ve 

gümrük   işlemlerind en 

üç büyük otobüs ve sayar:: 

ğımız özel araçlarla Suıi 

rafına, İtlip'e girdik. Beşar 

resimleri her yerde bizi  · 

yordu . Oralarda biraz güın: 

biraz otobüste geceyi geçirdik.. 

13 Ocak Salı günü Şam'da 

larımııda   bayrakla da   ve   kornalar 



rak Şam'da  ilerliyoruz.  Suriye Halk 

Meclisi'nin önünde toplandık Ço 

cuklar ve gençler etrafımızı aldı, 

bizden ısrarla bayrak istiyorlar 

dı, "yok" demek çok ağır geldi. 

Coşku içinde Şam'lı gönül 

daşlarımızla ve orada eğitim 

gören öğrencilerimizle gösteri 

yaptık. Ağırlıklı olarak "Tür 

kiye - Suriye belde Vahide" 

sloganları ve birçok Türkçe  - 

Arapça sloganlar atıldı. 

Yola devam ettik. Bu arada 

sakıncalı olduğu, üzerimize 

ateş açılabileceği sebep göste 

rilerek Golan tepelerine gitme 

mize izin verilmedi. Bu bizleri 

çok üzdü çünkü çok yakınına 

kada r gelmiştik. Belirtıneden 

geçemeyeceğim , özellikle Öz 

den Hanım bu engellenişe çok 

tepki gösterdi ve yola devam 

etmek istedi. 

Şam'da  Emevi  Camiinde 

öğle  ve  ikindi  namazları  kı 

lındı.  Caminin  imaını  Arapça 

oldukça uzun bir dua etti. Ora 

daki  mübarek  zatların  kabiderini 

ziyaret  ettik.  Yahya  aleyhisselam'a, 

Hz. Hüseyin'e kabideri başında Fatihalar 

ve dualar gönderdik. 

Yarmuk mülteci kampına doğ 

ru  ilerledik.  Mültecilerle  görü- 

şüldü .  Oradaki  Hamas  yetki 

lileriyle   selamlaşıldı,   onlarla 

görüşmeler yapıldı. El-Cezire 

TV'sin in canlı yayın aracında 

Hamas temsilcisi ve Sivil Top 

lum  örgütü  temsilcileri  görüş 

belirttiler. Sözleri sık sık destek 

sloganlarıyla   kesildi.  Zulüm 

lan etlendi. Mazlum  kardeşle 

rimiz için dualar edildi. 

O  gece   dönüş  serüveni 

miz   başladı.   Aynı   gümrük 

işlemleri  ve  bekleyişlerden 

sonra Reyhanlı'ya  geldik.. 

Reyhanlı'dan kendi  dernek 

arabamız ile yolumuza devam 

ettik.  Adana  -  Ceyhan'da  sı 

cak çorbamızı içtik. Çarşamba 

saat  14.30 gibi, yazılarına ve 

görü şlerine  değer  verdiğ imiz 

kişilerle  böyle  bir  etkinlikte 

beraber  olmaktan memnun 

olarak  Kızılay'daki kermesim i 

ze geri döndük. Çabalarım ızia ve 

dualarımızia  mazlumlardan  yana 

olabilmek niyazıyla... 
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Gazze Yararına Kermeslerimiz 
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bizi affet bebek... 

Semanur Yaman 
 
 

ombardıman  durdu,  boykot  kampanyalarının  sesi  kısılmaya 

başladı. 

Dün markete, elinde boykot listesiyle gidenler, bugün alışveriş 

sepetlerine birer ikişer yerleşt irmeye başladılar İsrail'e açık destek 

veren firmaların ürünlerini. 

Mutfak ve banyolarımızdaki kuşatma çemberinin tuğlalarını, 

raftaki yerlerini unutınaya fırsat kalmadan yeniliyoruz topyekun. 

Bahanelerimiz dünden hazır. .. '1\ma" ile başlayan cürnlelerin ardı 

arkası gelmiyor bir türlü .. 

Ama o marka hepsinden kaliteli ... 

Ama ...'nın yerini tutacak başka ürün yok ... 

Ama hiç biri onun kadar lezzetli değil. .. 

Ama diğer deterjanlar lekelerde etkisiz... 

Ama ... 

Fakat ... 

Lakin ... 

'1\ma"lar tamamen haksız değil, herkes gibi ben de canlı şahidi 

yim bu acı gerçeğin. 

Kullanmaya alıştığımız, kalitesini test edip onayladığımız ne 

redeyse her şey, İslami sermayenin olmaması bir yana, bir şekilde 

Siyonist İsrail'e destek veren şahıslara ait. 

Gelirlerinin belli bir bölümünü gizli ya da açıktan, İsrail'e yol  

luyorlar. 

Bir çeşit vergi bilinciyle üstelik. 

Amaçları İsrail'in park ve bahçelerinin güzelleşmesi değil elbet 

te, işgali mutlak bir zafere dönüştürme hayaline hizmet ediyorlar 

herkesin malumu olduğu üzere. 

Ve bu yolda atılan bütün adımları destekliyorlar. 

Gazzeaeki her bebek katliamında biraz da onların parmağı var. 

Dalaylı yoldan da senin, benim, hepimizin. 

Fosfor bombaları; bizim aldığımız ürünlerin kadarıyla yakıyor 

masum bebeklerin incecik tenlerini. 

Korkm ayın, koklayın ... 

Denizden, karadan ve havadan yağan bombaların barut kokusu 

sinmiş alışveriş fişlerimize ... 

"Bir alışveriş bir fiş" kampanyasını yaşı 25'in üzerindeki herkes 

hatırlar. 
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Oysa bugün  "Bir alışveriş, bir  kurşun" döne O fabrikalarda yakınlarımızın çalışıyor olması, 

mi...

 

• 
Bu kez bitmemeli 

firmaların  ülkemizde  üretim  yapıyor 

olması, ekonomimize katkıları ya da 

Bu   kaçıncı   boykot,   başlayıp 

yarım bıraktığımız ... 

Bu  kaçıncı  liste,  aylarca 

taşıdıktan  sonra  buruşturup 

attığımız ... 

boykotumuz. 

Bağını bilmediğimiz üzümü 

yemek gayrı- haram bize. Önce 

kadınlar, önce evlere giren ürünler. 

Kolay değil biliyorum... 

Oğlum, okul gömleğini eskisi kadar 

bir başka bahane ... 
 
 

Bu kez bitmemeli boyko 

tumuz. 

Sahte  ateşkesler   gözü 

İşte tam da bu yüzdendir, 

Filistin'de hiçbir ateşkesin ka- 

lıcı olamaması. .. 

Bu yüzdendir Filistinli ço 

cukların  gözlerinin  her  yıl bir 

beyaz giyerneyecek belki. Kızımın faaliyet 

boyaları belki hiç çıkmayacak en sevdiği 

eteğinden. Kirlenmenin güzel olduğunu 

dü ünemeyecek belki büyürken 

bebeğim... 

Ama içim rahat olacak ... 

müzü boyamamalı. 

Bağını bilmediğimiz 

üzümü yemek gayrı haram 

bize. 

Önce kadın lar, önce evlere 

başka yakınlarının ölümünü sey 

re mecbur kalması. .. 

Çünkü hiç birine, asla, "karde 

kanı" bula mayacak ... 
giren ürünler. 

Kolay değil biliyorum ... 

Bu yüzdendir, İsrail'in her seferinde 

daha da palazlanıp dişlerini Filist in'in kutsal 

gerdanına bir daha, bir daha saplaması. .. 

Bizim yüzümüzden ... 

Biz duyarsız Müslümanların, biz duyarsız Hı 

ristiyanların, biz duyarsız Yahudilerin, biz duyarsız 

insanların  yüzünden ... 

Hiçbir bahane haklı çıkaramaz şimdi bizi. 

Benim için de hiç kolay değil. 

Oğlum, okul gömleğini  eskisi kadar  beyaz 

giyerneyecek belki. 

Kızıının faaliyet boyaları belki hiç çıkmayacak 

en sevdiği eteğinden. 

Kirlenmenin güzel olduğunu düşünemeyecek 

belki büyürken bebeğim ... 
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Benim adım Meryem 
Dilara Sarnur 

 

ugün  sabah  annemi  öpüp okul yolunu  tuttum. 

Aslında okula gitmek istemiyorum. Hep annem 

le durmak istiyorum. Onun da babam gibi gidece 

ğinden korkuyorum. Ama annemin bana verdiği 

bir öpücük benim okula gitmem gerektiğini hatır 

latıyor. Çünkü ilim benim silahım. O öpücük benim 

bir günlük enerjim. Okulum güzel geçiyordu. Ama 

son derse doğru sanki bir şeyler olmuştu. içimi bir 

şeyler kemiriyordu. Sabahleyin ki annemin verdiği 

o öpücük enerjisi birden bire kaybolmuştu. Gözüm 

den yaşlar süzülüyordu ama ben buna bir anlam 

veremiyordum. Sanki anneciğime bir şey olmuştu. 

Son ders olduğu için hemen gitmek istiyordum. 

Annemi çok özlemiştim. içimdeki enerji niye git 

mişti ki, saatte geçmek bilmiyordu. Sonunda zil çal 

dı. Çantamı bile almadan evimize koştum. Sokaklar 

da bomba dumanları ve tüfek sesleri hayır olmazdı 

annem ölemezdi. Adeta uçuyordum. Nefesimin ke 

silme, kalbirn durma noktasına gelmişti sanki. Evet, 

evime gelmiştim. Evimiz harabeye dönmüş. içeriye 

girdim. Hayır olmaz! Annemin cansız bedeni yerde 

idi. O benim annemdi. Vicdansız insanlar masumla 

rın kanına susamış insanlar. Annemin göğsünde bir 

şaraplen parçası tarnda beni sakladığı yerde. Artık 

annem yoktu Zaten babamı da almışlardı. Annemin 

cansız bedeni karşısında ben saatlerce ağladım. Bi 

ricik annem sen olmazsan ben ne yapıcam. Bana 

kim bakacak . Bana kim sahip çıkacak diye ağiadım 

ağladım. Sonra bir köşeye saklandım. Saatlerce, 

günlerce bir yardım bekledim. Hem annem için ağ 

ladım. Hem de ben ne olacağım diye. Bir yardım 

bekliyordum sadece küçük bir yardım. 
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kime emanet? 
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Saniye Sarnur 
 
 

fendimiz (s.a.v)  kalbinin katılığından şikayet 

eden birineyetimin  başını okşa demiştir. 

Anlıyoruz ki yetimi mutlu eden merhametli şef 

katli kalplerdir. Şefkat alemin sahibi ve muhafazası 

yetim kalplere güvence olur. 

Yasin suresini 20. ayetini hatırlayacaksınız ora 

da "Şehrin uzak yerinden koşarak bir adam geldi.' 

Ayette sözü geçen adam orada yalnız bırakılan el 

çilere destek vermek için gelmişti. 

Bugün Gazze sözün bittiği yer oldu ..Filistin'e 

son zamanlarda da Gazze'ye yapılanlar tüm dünya 

insanının gözleri önünde gerçekleşiyor ..Ne ki o 

küçücük beden iere maruz bırakılan hınç .Vatanlan 

uğruna savaşacak elerinde taştan başka silahları ol 

mayan bu bedeniere tanklarla, uçak savar silahlar 

la, fosfor bombaları ile karşılık veriliyor.O minicik 

bedenler, fidan gibi gençler ezilip geçiliyor. 

Onlar can verip şehit olmakla Rablerine olan 

borçlarını ödüyorlar. Peki ya biz! Biz bunca yetimin 

ve mağdurun yükünü nasıl taşıyıp ilahi huzurda ne 

diyeceğiz. Bunca mağdurların hesabını nasıl vere 

ceğiz. 

insanların ben kavgasına düştüğü  bir  zaman 

da. Resuluilah (s.a.v) sahabesinden Ensar olabile 

cek miyiz acaba? Aniaya bilecek miyiz o yetimlerin 

halinden. Çünkü yetim bir peygamberin ümmeti 

yiz . Tüm dünya insanlığına insanlık nasıl olmalı biz 

öğretmeliyiz . Saadet asrının Endülüssü, Osmanlıy ı 

geri getirmeliyiz . 

Ümmetin yetimleri şefkat ve cehalete kurban 

giderken "Yürekten bittim" diyene."Dayan yettim 

kulum" diyen Rabbimiz orada görevli olarak bizi 

gönderd i. 
 

ALLAH  EN  DOGRUYU  SÖYLER. 
 

 

16 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarihi gecenin üstünden günler geçti. 

Semanur Yaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ödüllü katil 

İlk heyecan , alkışlar, zafer çığlıkları, gözlerden  yansıyan 

korkular ve ışıltılar makul bir seviyede seyretmeye başladı. 

Erdoğan'ın kimine göre "dik" duruşu, kimine göre "sert" çıkışı, 

geçen birkaç günde safları belirlemede en etkili turnusol kağıdı va 

zifesi gördü. 

Özelde Gazze'de yaşanan katliam, genelde Filistin meselesi üze 

rine görüş belirtmekten çekinenler, Davos eleştirileriyle gerçek dü 

şünceler ini net bir şekilde ortaya koydular. 

Kimin Peres'ten daha çok İsrail yanlısı olduğunu, kimin siyasi 

kimliğini bir kenara bırakarak Sezar'ın hakkını Sezar'a teslim ettiği 

ni anlamak için birkaç gün haberlere şöyle bir göz gezdirmek, çok 

okunan köşe yazarlarını takip etmek yetti de arttı. 

Şimdi saflar daha net. 

Meydandan; Siyonist zihniyetin "öldürmeyi çok iyi bildiğini" 

kabul edenlerle, aynı zihniyetin "masum çocuklan öldürmesine taş 

duvardan daha kayıtsız duranların'' oluşturduğu iki farklı ses yük 

selmekte. 

Başbakan'ın Davos tavrını eleştirenlerin, sadece bir siyasi lide 

rin siyasi üslubuna tepki gösterdiğini düşünmek abartılı bir iyi niyet 

gibi geliyor bana. 

Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin ezici çoğunluğu da aynı gö 

rüşte. 

Yapılan anketler, internet sitelerindeki oylamalar ve köşe yazı 

larının altında uzayıp giden yorumlar Türkiye'nin artık yepyeni bir 

okuma gözlüğü edindiğinin göstergesi. 

Yeni  gözlüklerimizin  camları  tur 

nusol kağıdından ... 

Bazı yazarlan okurken kırmı 

zıya dönüşüyor. 

Milletçe  ödemek  zorunda 

kalabileceğimiz    bedellerden 

dem vuruyor bir kısmı.. 

Bir  kısmı,  dünyada  nasıl 

yapayalnız kalacağımızdan ... 

Bu   gidişle   tek   dostumu 

zun İran olacağı iddiası, yıllardır 

"Türkiye İran olacak" masalıyla zi- 
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hinleri bulandırmaya çalışanların köşelerinde geniş 

yer kaplıyor, üstelik büyük puntolarla. 

Bizi arkamızdan vuran(!)  Arap 

ların böyle büyük bir desteği hak 

etmediğini  düşünenleri  unut 

mamak  gerek,  Siyonistlerin 

sapladığı bıçağın  kanı  bu 

gün bile sırtlarından sızdı 

ğı halde ... 

Özgürlüğü  yalnız 

kendi hemfikirleri  için 

hak görenlerin safında, bir 

milletin yok edilmemek 

için verdiği mücadeleye yer 

yok ne yazık ki... 
 

 
Erdoğan'ın  "one minute, olmaz, 

one minute" ifadesiyle hasta zihinlerinde 

açtığı yara, fosfor bombalarının Filistinli bebekle 

rin yüreklerinde açtığı yaralardan çok daha büyük 

görünüyor. 

Neyse ki, gözlüklerimizi kırmızıdan maviye dö 

nüştüren ifadeler çoğunlukta ... 

Dünya görüşleri ndeki farklılığa rağmen, "helal 

olsun"  diyenler... 

Farklı siyasi kulvarlarda koşarken, rakibinin at- 

tığı adıma hasetle değil samimi bir iyi niyetle 

laşarılar ... 

"iyi bir başlangıç, keşke 

da gelse" yorumları yapanlar ... 

Türkiye'ye  ve  dalaylı 

dan   hepimize   kesile 

en  ağır  faturanın  bile, 

bir bebeğin canıyla vu•-u.ı 

bedelden daha  ağır 

dığını,  olamayacağını 

rarla vurgulaya nlar. .. 

"Yalaka"  damgası 

meyi, yiğidin hakkını 

ye tercih edenler... 
 

 
İki liste de uzayıp gidiyor. 

Sokağın nabzı ise gazetelere 

sıyandan daha hızlı atıyor. 

Barış yanlısı  gençlerin  gündeminde  şimdi 

mon  Peres'in  sahip olduğu "Nobel Barış 

var. 

Peres'in  "barış"  ödülünün  geri  alınması 

imza topluyorlar. 

"Gazze'yi denize gömeceğiz" diyen bir 

katiline barış ödülü verilmiş olması da, 

en garip iranisidir herhalde ... 
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oıılardaıı biz sorumlu;•uz... 

Saliha Bektaş 

 
eygamber Efendimizin  daha doğmadan kaldığı gibi yetim 

kalmak. Bakıma ve ilgiye en çok muhtaç olduğu bir zamanda 

bir çocuğun anne babasını veya ikisinden birini kaybetmenin ne 

demek olduğunu, ancak o çocuk ve onun gibi yetim kalan çocuklar 

bilir. 

Sıcak bir aile ortamından uzak, acıktığıncia yemeğini, susadı 

ğında suyunu, hastalandığında Uacını verecek ve başucunda bek 

leyecek, bağrına basacak şefkatli eller ve yürekler olmayacak. Ama 

eğer biz onların bizim için imtihan olduğunu bilir, imtihanımızı 

kazanmak için de çaba harcarsak; yetimlere sıcak bir aile ortamı ol 

masa da kalabilecekleri bir yer, acıktığıncia yemeğini, susadığında 

suyunu, hastalandığında ilacını verecek ve başucunda bekleyecek 

kişilere imkan sağlayabiliriz. Bizim elimizle onlara uzanan eller, 

sevgiyle bakan gözler ve şefkatle çarpan yürekler artacak yetimin 

duası bizim gönlümüzün ferahı olacak. Bir insanın gönlünün ferah 

olması, genişlemesi huzura ermenin diğer adıdır. 

Eğer yetimler bizim için imtihansa bizim bu imtihanı kazanmak 

için malımızın içindeki yetimin hakkını ayırmamız gerekir. 

Bakara Suresi 220. ayette mealen "(Rasulüm) bir de sana ye 

timlerden sorarlar. De ki: "onların (mallarını karşılıksız muhafaza 

etmek ve) durumlarını düzeltmek (için yakın ilgi göstermek, yüzüs 

tü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, 

artık (onlar) sizin kardeşinizdir. Allah, (yetimlere) fenalık yapanla 

(iyilik yapıp) hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi 

zora   sokardı. .."  buyrulmakta   ve  yetimin 

yanında olmamız emredilmektedir. 

Onun için bizler İLKDER'in başlat 

tığı " Bir yetimin elinden de sen 

tut" kampanyasına destek vere- 

rek sorumluluğumuzu yerine 

getirebilir, bir yetimi sevin 
direbilir, başı okşanan yetim 

"(Aasulüm) bir de sana 

yetimlerden sorarlar. De ki: "onların 

(mallarını kar ılıksız muhafaza etmek 

ve) durumlarını düzeltmek (için yakın ilgi 

göstermek, yüzüstü bırakmaktan) daha 

sayısını  arttırabiliriz.  Bizim 

elimiz uzanamıyorsa  uzanan 

ellere destek ve yardımcı ola 

biliriz. 

Dünyanın   çeşitli   ülkelerin 

hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada ya arsanız, 

artık (onlar) sizin karde inizdir. Allah, 

(yetimlere) fenalık yapanla (iyilik yapıp) 

hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi 

sizi zora sokardı•••" 

deki  "bizim"  yetimlerimize   sahip 

çıkarak onları  "yetim  olmaktan''  kur- 

taralım. Yetimin elinden tutanların sayısının 

çoğalması dileğiyle ... 
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bir yetimin  elinden de sen tut! 

eryüzünde canlılar içinde uzun bir bakım sürecine muhtaç c 

varlık kuşkusuz insanoğludur. Bu nedenle çocuklar, korun mz. 

kollanmaya birisinin himayesi altında olmaya mecburdurlar. Hem 

ziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesinde kendisiyle b - 

bir ilgilenecek insanların varlığını yanında hissedebilmesi gerekir.;:: 

genellikle o kişinin dünyaya gelmesine vesile olan, Allah'ın ken<i. 

rine emanet olarak balışettiği anne ve babalarıdır. Fakat dünyam:.: 

insanların elinde olmayan o kadar çok olaylar olmakta ki, bir şeki.. 

bu çocuklar yalnız, kimsesiz ortada kalabilmektedir. Bu felaketler ::. 

ğal afetler sonucu olabilmekte veya dünyayı avucunda tutan doy:: 

bilmeyen  dünya efendilerinin  sürekli değişik bahanelerle çıkardb 

savaşlar ve işgaller neticesinde  olabilmekte. Tüm bunların sonucur 

hiç kuşkusuz en savunmasız ve masum olan çocuklar en büyük darb 

yemekteler ve her türlü tehlike ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Düşününüz bir kere bir an için bile olsa kendi çocuğumu zun k:.: 

sesiz, çaresiz ortada yapayalnız kalmasına razı olamayız. Böyle bir 

yin olma olasılığını bile düşünmek istemeyiz. Evet, o yetimlerin ar:. 

ve babaları da bun a rıza göstermezlerd i. Fakat bu bir realite ve diiıi 

mızda bu gerçekle yüz yüze yaşamak zorunda olan milyonlarca ço.. 

var. 

Burada iş, biz üçüncü şahıslara düşmektedir. Artık emanet el 

ğiştirm iştir ve onlar kendi çocuğumuz olmasa da emanete bizler sa: 
çıkmak  zorundayız. 

İlkder'in başlattığı "Bir Yetimin Elinden de Sen Tut" kampaw 

bu anlamda çok önemliydi. Başka kurulu şlara örnek olması açıs 

da bu kampanyan ın ayrı bir önemi va rdır. 

Çocuk sevgiye muhtaçtır,  çocuk kor unm aya  muhtaçtır,  çocuk = 

ven  hissetmeye  muhtaçtır.  Böyle  sahipsiz  kimsesiz  kalmış  yetim:.. 

sahip  olmayı  Peygamberimiz  "Cennette  Dar-ül  Ferah  denilen  bir ı:: 

ancak  müminler in  yet imlerini  sevindirenler  girer" diye müjd elerm 

Binlerce  kilometre  uzaklıkta  yaşayan  birilerinin  kendilerini  düşün..: 

ğünü ve el uzattığını bilen bu yetimler daha bir güvenle yaşama  arz: 

ile hayata  sarılacaklardır.  Aradaki  mesafelere  rağmen  o  sıcaklığı 

başlarında hissedebileceklerdir.  Sizler de belki birinizin  gücü yetı:::! 

de, birka çınız bir  yetime;  belki  biriniz  birkaçma  sahip  çıkarak,  ya..: 

olmadıklarını  çok  uzaklarda  da  olsa  bir  aileleri  olduğunu  onlara 

settirebilirsiniz. 

Hiç çocuğu yokken bir çocuğu sahiplenmek, tek çocuğu varke::. 

ikincisini, iki çocuğu varken bir üçüncüsünü .... sahiplenebilm ek ın... 
olmanın gereğidir. Böylece dünyada  yalnız, çaresiz, kimsesi z ka: 
çocukların kötü niyetli insanların eline düşmesini ve bu insan:._ 

kötü emellerine hizmet eden bireyler olmalarını engellemiş olab' 

ve bu da dünya barışına bir katkıdır. 
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Ah Gazze 

Bu kaçıncı ah ... 

Bil ki yanındayım, 

Bil ki elini tutuyorum. 

Bil ki gözyaşını siliyorum, 

Bil ki yaralarını sarıyorum. 

Yapabilir miyim acaba? 

 

J) 

• - l-Y 

Özden Zehra Sönmez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ateş yağdı gözlerimizin önünde... 

İsrail uçaklarının Konya'da eğitim görmesini durdurabilir miyim 

acaba? 

İstanbul Suriye sınır arası yaklaşık 1200 km. Günlerd ir Filistin kan 

ağlıyor. Günlerdir Gazze'nin üzerine bombalar yağıyor. Günlerdir şe 

hitler kervanına şehitler katılıyor. Ekranlardaki görüntülere bakabil 

mek için çaba harcamak gerek. 

İçimiz kan ağlıyor. Geceleri duaya kalkıyor ellerimiz. Her namaz 

dan sonra Allah'ım yardım et kardeşlerimize diyor dillerimiz. 

Bütün hayır kuruluşları şehit Gazze'ye yardım ulaştırmak için ge 

celerini gündüzlerine katıyorlar. Allah'ım kardeşlerimize yardım et, 

onları Siyonist Yahudilerin tuzaklarından muhafaza eyle. 

Belki de her zamankinden daha fazla duaya ve desteğe ihtiyaçları 

var. 
 

 
Kimlerin diyeceksiniz. Dedelerin , ninelerin, kadın erkek sivil hal 

kın. Dahası çocukların ve ve ve...Yeni doğmuş, doğmak üzere olan ço 

cukların. 

Ne idi bunların suçları Yarabbi. Sadece Filistinli olmak mı? Sadece 

Gazze'de doğmak mı?Doğar doğmaz gücün esiri olmuş zalimlerie yüz 

yüze gelen bu çocuklar ölümle iç içe koyun koyunalar. 

Bütün İlkder üyeleri olarak yavrularımız için bir şeyler yapma ça 

bası ve telaşı içerisindeyiz. 

Evet 3 Ocak'ta Gazze Cibaliye bölgesindeki yavrularımıza ilaç ve 

gıda olsun diye Altınpa rk'ta bir program  dü- 

zenledik. Hava çok soğuk aynı gün şehit 

lerimiz için Kocatepe'de gıyabi cena- 

ze nam azı ve namaz sonrası Abdi 

İpekçi Parkı'nda miting var. Kar 

ve soğuk yüreklerimizdeki yan  

gını söndüremiyor. Bütün An 

kara Kocatepe'de gıyabi cenaze 

namazında.   Dualar,   aminler, 

gözyaşları, meleklerin  aminle 

riyle karışıyor. 

Kimse   bir   yere gitmiyor, 

kimse dağılmıyor. Her duyarlı mü- 

 
 

21 



min şefkat ve merhamet gözyaşlarıyla , aynı zamanda 

canilere, katillere, Siyonistlere duydukJan kin ve öfke 

ile Allah-u Ekber, Gazze için bizde varız. Kahrol sun 

İsrail, Mü'minler kardeştir .... Sloganlarıyla gök kub 

beyi inletiyor. 

Aynı kalabalık, insan seli bir saat ka 

dar sonra Abdi İpekçi Parkı'nda bir 

leşiyor.  Türkiye'nin  her  yerinden 

katılım  var. Herkes,  her  kuruluş 

Bizde hemen aldığımız ortak kararlarla 9 Oca 

bir kermes yapmaya karar verdik. Yani niyet etme 

ve karar vermekle işlerimiz kolaylaştı. Kızılay'da 

bir  dükkanı  kermes yeri  olarak duyurduk ve  ora 

bir  hafta  süren  kermes  çalışmalarımız 

vam etti. Bu aradaıo Ocak'ta İstanbul' 

Emine Erdoğan hanımefendi de 

Gazze zirvesi yapıyormuş,  biz 

davet edildik. 

ve STK lar canla başla seslerini Telaşımızı , yorgu nluğu 

m· 

duyurmak için, katliamları dur 

durmak  için  çırpınıyor.  Hava 

soğuk  mu  soğuk, kar  yağıyor. 

Hemen  hemen  üç  beş  kişiden 

birinin kucağında veya yanında 

elinden tuttuğu çocuğu var. Birkaç 

aylık bir  çocuğu kucağında  slogan 

atan, gözyaşı döken  bir  anneye; "ço 

cuğu  üşüteceksin dikkat et dedim:' O h iç 

aldınş etmeden "olsun onlar daha çok üşüyorlar. 

Olur ya bu hareketimizin kardeşlerimize bir faydası 

dokunur" diyor. 

Aynı gün akşam AltınparkAnfa -B salonunda ola 

cağız. Yollar kar tutmaya başladı bile. İlkder ve Koru 

yucu Aile Plt. Üyeleri son hazırlıklarını ve dualarını 

yapıyorlar. 

Allah'rm bizi utandırma. Birlikten kuvvet doğar. 

Yardımlarımızı bereketlendir...  Karınca  misali de 

olsa, bize de bu yolda hizmet etme şansını ver. 

Çok şükür Yarabbi ... Kar, kış, soğuk demeden 

duyarlı insanlar salonu dolduruyorlar. Salonun giriş 

bölümünde ise hanımların özenerek, belki de dua  

lada ağlayarak yaptıkları her çeşit el işleri masalarda 

sergilenmiş. Anfa'ya  giriş yolu üzerindeki Ankara 

evi ise tıklım tıklım, yine hanımların yapt ığı hamur 

işleriyle dolmuş taşmış. Aşk, heyecan, muhabbet, 

iyilikte yarış, değerli konuşmacı kardeşle 

rimizin Gazze'deki yaşanan ları göz yaş- 

ları içinde anlatmaları ve hepimizin 

yaralarını   tekrar   tekrar   kanatan 

slayt  gösterisi.... 

Akşamda yok yok. Gece ya  

rısı  evierimize  döndüğümüzde 

kardeşlerimize gönderebile 

ceğimiz gıda ve ilaç için yüzü 

müzü   güldürecek   (bize  göre) 

bir   miktara   ulaşmak   hepimizi 

sevindi rdi,   yorgunluğumuzu    da 

unutturdu. Ama hepimiz biliyoruz ki 

hayır hasenatın da sonu yok. Hele hele 

buralarda sorumluluğunu üzerinize aldığı- 

nız yetim çocuklarınız varsa, daha bir hassas oluyor 

insan. 

zu bir kenara iterek Gazze i 

yapılacak her işte biz  de v 

niyetiyle  iki arkadaş  İstanb 

gittik ve Türkiye'nin bir çok y 

rinden   katılan   yazar,   düşün 

akademisyen  ve  STK'larla bir · 

te 8 İslam  Ülkesinden  kat ılan b 

kan eşleriyle bir toplantı yapıld ı. Ö 

umuyorum ki, ülkenin hemen her kaci 

mesinden, köylüsünden, kentlisinden, hüküm 

kadar herkes, her kesim elinden geleni üzerine düş 

yapıyor, yapmaya çalışıyor. 

Vaktimiz  olmad ığı  için  İstanbul'daki  çocuk! 

mı görmeden hemen Ankara'ya döndük. Ayağım 

tozu  ile  kermese uğrayıp  arkadaşlara  hayırlı  ols 

dedikten sonra hemen hazırlığımızı yapt ık. Bu se:; 

kendi arabamızla, Gazze için gece gündüz duaya d 

ran beş arkada ş, "Filistin İçin Ben de Varım" kom 

yuna yetişme hazırlığı yapt ık. 

ııOcak  Pazar  gece  saat  04:00'de  Ankara' 

Konya'ya   hareket  ettik.  Konvoy   Cumartesi 

İstanbul'dan çıkmış ve Konya'da konaklamıştı. A   - 

ra Konya yolu hiç bu kadar kısa olmamışt ı. 

Sabah   erkenden   Konya   Adalet   Parkı'nday 

Aman Allah'ım Adalet Parkınd a mıyız, yoksa Uh· 

Bedir, Hendek yolunda mıyız ayıramıyor um. İns 

nın duygusal olması iyi de, bir bu kadar 

fazla diyeceksin iz. Fakat ben böyle) · 
 

 
Tanışmalar,  konvoya   ka 

malar, Kon TV'nin yaptığı c 

yayın, Konyalıların dua ve te· 

riklerle  konvoyu uğurlam 

unutulacak gibi değildi. Biz· 

Konya'ya kadar arkadaşlık ed 

arkadaşımız da annesi ve çoc ' 

larıyla birlikte bizimle vedal 

rak Ankara'ya döndü. Konvoya 

ten hemen her yerden katılım oluy 

karşılama  oluyor ve  uygun  gördükJ 

yerden de ayrılabiliyorlardı. 

Yol boyunca çok güzel anılar ve dayanışma se 

ledi bütün katılanlar. Adana'ya giriş ve çıkış ise b 
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başına anlatılacak, yazılacak değil, yaşanacak sahne 

lerdi. Evet kesin bu hareketimiz ses getirecek, savaş 

duracak, İsrail-Siyonist Yahudi- Gazzetilerin yalnız 

olmadığını görecek ve geri adım atacaktı. Bana göre 

Adan a Adana olalı böyle bir gün yaşamamıştı. Bi 

zim Konvoyumu za Adana'dan katılan binlerce 

Ne için düştük yola 

Filistinli kardeşlerimize 

Biz de varız, sizin yanınızdayız 

Bizim sizin halinizden haberimiz oldu 

Belli ki; sizin de bizden haberiniz var. 

Sizinleyiz demek için 

araba, siren sesleri, bayraklar, sloganlar, ;     ..r-"'ıı-el           

gözyaşları,  heyecan   tarif   edilemez 

bir coşku.  Evet biz bu şekilde, bu 

aşkla, bu feyizle, bu niyetle Golan 

tepelerine değil de Telavive bile 

gideriz. Benim gönlümden hep 

bu geçiyor. (Akdeniz TV'si de 

canlı yayın yapıyor. Bu yolculu 

ğun CD'sini izlemek gerekiyor.) 

Şimdi güzergahımız Ha 

tay Cilvegözü Sınır Kapısı. Hava 

karardı ,  akşam   oldu.  Geç  vakit 

Reyhanlı'ya geldik. Aman  Allah'rm 

Reyhanlı  uyum amış.  Herkes  Reyhanlı 

Belediyesi'nin önünde Konvoyu bekliyor. Saat- 

ler süren miting. Net TV'nin yaptığı canlı yayın. Bele 

diye Başkanı konuşmaları birbirini takip etti. Konu ş 

macılar arasında ne yazık ki bir tane bile kadın yok. 

Ben her zamanki gibi itiraz ettim. Fakat dikkate 

alınmadım . Daha sonra bir yarılışlık olduğunu rö- 

portaj yapmak için anons ettikler ini söylediler fakat 

Yanınızdayız demek  için 

Sizin derdiniz bizim derdimiz de 

mek için 

Belki inanmayacaksınız ama 

Biz hepimiz 

Sizin   yaralarınızı sarmak 

için geldik . 

Sizin  hatırınızı  sormak   için 

geldik 

Derd inize derman olmak  için 

geldik 

Sesinize ses vermek için 

Sesinizi  Dünyaya   duyurmak   ıçın 

geldik 

Rabbim, kötü niyetli insanlara fırsat verme 

Rabbim, iyi niyetli bu kullarını utandırma. 

Filistin için ben de varım. 

Gazze için ben de varım. 

Filistin için biz de varız. 

Gazze için biz de varız. 

Ne kadar destek olacağız bilmiyo ruz fakat umut 

o kalabalıkta duymamışız. Olsun yeter ki her hayırlı 

işlerde yarışalım. Hakkımız helal olsun. Yeter ki; at 

tığımız adımlar, çektiğimiz meşakkatler Gazze'li kar 

deşlerimizin yaralarını sarabilsin inşallah. 

Reyhan lı halkı konvaydaki hemen herkesi misafir 

etmek için adeta ya rıştılar. Aynı zamanda Gazze ile 

Reyhanlı'yı kardeş şehir ilan etmişler. Biz de birlikte 

yola çıktığımız arkadaşlarla birlikte aynı evde kaldık. 

Ev dedimse öyle küçücü k bir daire gelmesin aklını 

za. Mükemmel kocaman  bir bahçe  içerisinde 

iki katlı bir villa diyelim. Hele bahçe sin 

deki  tandır  görmeye  değerdi.  Yazın 

bizi davet ettiler. Gerçekten gitmek 

isterim  fakat daha  yapacak çoo 

ok işimiz var. Onun için bu gibi 

davetleri   değerlendiremiyoruz. 

Hayırlısı olsun. 

Sabah erkenden aynı mey 

danda toplandık ve Cilvegözü'nc 

doğru   hareket   ettik.   Herkesin 

elinde   Türk-Filistin   bayrakları, 

boyunlannda Filistin   bayrakl arı 

var. 

Ne için yola çıktık, Filistinli kard eşle- 

rimiz için. Zor zamanlarında yanlarında oldu 

ğumuzu onlara söyleyebilmek için. Yani destek için. 

ediyoruz. Çoluk çocuklarıyla birlikte huzur içinde 

yaşamaları için aynı zamanda dünyanın tüm zorbala  

rına mesaj vermek için.. 

Suriye'ye gitme işlemleri yapıyoruz. Çoğu kar 

deşlerimiz buruk bir şekilde geri dönecekler. Çünkü 

vize işlemleri yapılmam ış. Ama yapılacak bir şey yok. 

Özellikle gençler hayal kırıklığına uğramışlar. Aldık 

ları haberlere göre pasaportsuz bile geçebileceklerm iş. 

Biz zaten ba şta olmaz demiştik. 

Pazartesi  saat  14:00de  ancak  işlemler  ta 

mamland ı. Otobüs başına biner dolar is 

tiyorlar. Cilvegöz sınır kapısındaki gö 

revliler,  yolculardan   otobüslerden 

geçebilmesi  için  paralar  toplanı 

yor. 15:30 İkindi namazlarımızı 

da sınırda dualada eda ettik. 

Ve  nihayet  Suriye  toprak 

larındayız   dedik   fakat   diğer 

otobüsleri  de beklem ek zorun 

dayız. Akşam namazlarım ızı da 

iki sınır arasında eda ettik. Belki 

inanmayacaksınız  ama  biz  ancak 

şimdi saat 23:30. Suriye sınır kapısı 

nı  geçiyoruz.  Otobüsten  indik,  bindik, 

uyuduk,  uyandık,  hem  üşüdük,  hem  acıktık. 

Oturmaktan  ayaklarımız şişti, baca klarımız  uyuştu. 
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Gece boyunca yolculuk yaptık. Salı sabahı evet Şam'a 

giriyoruz. Yolun sağ tarafında durduk ve gösteri yap  

tık. Kimse bizi yadırgamıyor, kimse bize müdahale 

etmiyor. Sağ tarafımızın mülteci kamplan olduğunu 

söylüyorlar. Kornalar çalıyor, yavaş yavaş Su- 

riyeliler de bize katılıyor. 

Şam'ın Mezze bölgesinde otoban 

dayız.  Aaa sürpriz!   Sevdiğimiz 

bir  kardeş  kuruluşun  temsilcisi 

bizi karşılayanlar arasında. Bize 

Şam'ı ve mülteci kampını ziya  

ret edeceğimizi söyledi. Ya Na 

sip... Saat:ll :00 

Emevi Camisi'ne doğru 

gidiyoruz.  Yol  boyunca  büyük 

tezahü ratlar var. Suriye halkı bu 

konvaydan cidden çok memnun ol 

muş gibiler. Şam'ın en büyük meydanı 

Merdi Meydanı.  İnşallah adını doğru yaz- 

mışızdır. Şam Kalesi. Hemen  karşısında  Sultan 

Selahattin'in büstü var. 

Emevi Camisi'ne doğru gidiyoruz. Bü 

tün sokaklarda siren sesleri ve yangın . 

İnşallah  bir  şey  olmaz.  Dumanlar 

bizleri  de  rahatsız  etmeye ba şla 

dı. Neyse  ucuz  atlatıldı.  Emevi 

Camisinin  içindeyiz. Tekbiriere 

dualar eşlik ediyor. Namazdan 

sonra imarnın yaptığı dua her- 

kesin ciğerlerini dağladı.. Rab 

bim bu mekanda yapılan duaları 

kabul et. Amin.  (Emevi  Camisi 

içinde Hz. Hüseyin'in kabri de var. 

Bu mekanları tekrar ziyaret etmek ve 

cami hakkında daha fazla bilgi edinmek 

fark ettik. Murat Bey beş adet pide arası soslu · 

(hiç sevmem) ve ayran getirdi. Oh çokşükür ka..,..,.. 

zı doyuracağız. Yanımızda birkaç kardeşimiz c. 

Eminim onlar da aç. Biz her birini ikiye üçe böl.._ 

yedik. Çok şükür karnımız doydu. Bizi.. 

aç olan kardeşlerim izle de payl aş 

mutluluğu da var. Ama muth..... 

muz uzun sürmedi. Murat · 

şim  "Bizim  pideler  nerde, t' 

yiyelim" demez mi? İşte o 

pideler  boğazımıza  değil, :- 

mize oturdu. Biz ikiarkacb.. 

diğer  üç  arkadaş  ise  aç ... 

Türkiye'ye  döndük.  İnşalla: 

ların sevabı daha  çok olmn:· 

Fakat   Golon   tepelerine   _ 

medik. Bana kalsa (kalmaz k; 

debilirdik. Eminim konvaydaki h 

herkes her şeyi göze alarak katılmışla: 

Konvoyda  gidiş ve dönüşte aynı heyecar. 

dı. Bütün arabaların camların da "Filistin içic 

de Varım:'  Yazıyordu.  Ellerde bayr: 

Omuzlarda  atk.ılar.  Dillerde  d 

la hayır için gittik ve döndük. 

Golon  tepelerine  gideme 

kat 'l\meller niyedere gör_ 

hadis-i şerifi bizleri biraz 

rahatlattı. Çünkü e"'u--..• 

gelen _y   ıJm tı. Geyjsj 

Alem. 

Gazze'nin gençleri  vurulm 

yatıyor. 

Ah kanlar içinde. 

Şehadet şerbetini içiyor, 

Kelime -i Ş ehadet dilinde. 
Gazze'nin gençleri ölüm döşeğinde de 

lazım. 

Yarmuk  mülteci  kampındayız.   1948  yılında 

kurulmuş.   Bir  hanımla  röportaj  yapıyo 

ruz. Beş çocuklu eşi hasta yatalak. Ev 

işlerine  giderek  geçimini   sağlıyor. 

"Filistin'e dönmeniz gerekse döner .....,. 

misiniz?"  diyorum.  Hiç tereddüt 

etmeden, "Biz yıllardır bu hayal 

le yaşıyoruz" diyor. Yarmuk mül 

teci kampında doğmuşlar. 

Canlı yayın için El Cezire ve 

diğer  dünya  TV'leri  orada.  He 

pimiz dünya insan hakları örgüt 

lerine  sesimizi  duyurmak, Gazze'li 

kardeşlerimizin   acılarını   dindirrn ek 

için sesimizin en yüksek tonuyla mesajlar 

verdik. İnşallah hayırlı olur. 

ğil, 
 

 
Ölüm tarlalarında. 

Siz neredesiniz, 

Biz nered eyiz, 

İnsan  hakları kuruluşları  nere 

d e. 

Adalet, Hak, Hukuk nered e, 

Barış,  İnsanlık,  Merham e 

nered e. 

Haydi Gazze için bir şeyi 

yapalım , 

Haydi Ahi tleşelim. 

Gazze 'ye barış gelene kada r, 

Gazz e selamete çıkana kad ar. 

Gazze'ye huzur gelene kadar, 

Gazze'de her bir f ert rahat eden 

kadar. 

Eylem/ erimize, İtira zlarımıza, 
Bu  arada  acımızdan  ölmek  üzere  olduğumu zu Protesto larımıza, Yardımlarımıza devam edelim. 
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kalk namaz kıl, şüphesiz namaz şijadır·! 
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Gülşen Ünlü 

 

erek  Kur'an'ın  ve  gerekse  Peygamber  Efendimiz'in  (A.S.M.) 

emrettiği  namazda,  her  bakımdan   insan  için  sayısız  fayda 

lar vardır. Resul-ü Ekrem (A.S.M.) hadisi şeriflerinde bize namazı 

emrederken onun çok önemli  bir  faydasına  dikkatimizi  çekmekte 

dir. O da namazın şifa oluşudur. Ebu Hureyre'den (R.A.) rivayetle: 

"Kalk namaz kıl. Şüphesiz namaz şifadır:' Evet namaz şifadır. Maddi 

ve manevi hastalıklarımız için bir ilaçtır. Bir çok hastalıklarımıza karşı 

bizi güçlü kılacak manevi bir vitamin, ruh ve kalbirnizin gıdasıdır. Na  

mazımızı eda ettiğimiz zaman kendimizi huzurlu ve rahat hissederiz. 

Her zaman müsait olamayabiliriz, namazımıza başlamadan önce biraz 

tefekküre dersek ve namazımııda Rabbimizle ne konuştuğu muzu, O'nu 

tesbih ederken, ulularken ne söylediğimizi, ona ne söz verdiğimizi bi 

lirsek, şüphe yok ki namazımızdan hissettiklerimiz, aldığım ız lezzet ve 

doyum farklı olacaktır. 

Aişe  Annemiz (R.A.)  bize  (Efendimiz'den  rivayetle)  şöyle bildiri  

yor : "Namazın içinde Kur'an okumak, namaz haricinde Kur'an oku 

maktan daha faziletlidir:· Na mazımııda okuduğumuz surelerin ve 

ayetlerin çok önemli olduğunun farkında olarak okumalıyız. Rabbimi  

zin sözlerinin hakkını vererek, ağızlarıınııda yuvarlamadan ne dediği 

mizi bilerek, dünya lıklardan kend imizi sıyırarak (hiç kolay değil ama 

gayretimiz bu yönde olmalı) kılmaya çalışmalıyız . Duyarak, hissederek 

kıldığımız nan1azlarımız bizim hissettiklerimizi , bütün yaratılanlara 

bakışımızı en önemli si yaşayış ımızı düzelttirecektir. Bizim her zerre 

İnizle muhtaç olduğumuzu, Gani olanın Allah olduğunu; ne kadar aciz 

olduğumuzu, Kaviyy olanın Allah olduğunu bize her zaman hissetti  

recektir. 

Akıl, Allahu Teala'nın yarattıkları arasında yalnızca insanlara ver 

diği çok önemli bir nimettir. Aklı olan sonımluluk sahibidir. Her nime 

tinde bi r karşılığı, bir bedeli vardır. İnsan aklını gerektiği gibi kullanır, 

hayra yönelirse melekleri dahi geçebilecek ölçüde yükselir. Namaza ha 

zırlığımız olan abdestim izin, namazda yaptığımız değişik duruşların 

da bedenimiz için ne kadar çok yararlı olduğunu biliyor muyuz? 

Evet  nama zların  en mükemmeli , miraç namazı. Namazlarımız ı 

miraç namazı gibi edaya çalışalım . Duası, niyazı, şefaati ümmeti için 

olan Efendimizi (A.S.) her konuda örnek alalım, onun sevgisine layık 

olalım . Miraçt a ALLAH (C.C.); "Benden ne istiyorsun" dediği zaman 

"bana verdiğin bu nimeti salih olan müminle re de ver:' diyen Efendi  

mizi herkesten çok sevmeliyiz. 

Namaz insanı sıkıntılardan ve manevi boşluktan kur tarır. Nama zın 

bunun gibi faydalarını anlamış olan İngiliz ilim adamı Bemard Show 

"İkibin yılının Avrupalı doktorlarının reçetelerinde müslümanların 

nam azı yer alacak." demektedir. Günümüz insanı depresyon ve stres 

ler içinde bunalmaktadır. Namazs ız insan, fıtratının sesine kulak ver 

meyen insandır. Midesini yemekle doyurdoğu halde, ruhunun gıdası 

olan nama za uzak durduğu için manen açlık çekmekte, bunalım yaşa  

maktadır. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmanın, huzurlu olmanın yolu 

Rabbimizi bilmek, Efendimizi iyi tanımak, madden ve manen şifa olan 

namaz ikliminde yaşamakla mümkündü r. 
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Yetimin halini sormazsan; ad1 yetim kalacak 

Yetimin başm1 okşamazsan, ad1 yetim kalacak 

Yetimin elinden tutmazsan; ad1 yetim  kalacak 

Yetime nasilsm demezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime selam vermezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime merhaba demesen; ad1 yetim kalacak 

Yetimin hakk1n1 vermezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetimin zekatm1 ay1rmazsan; ad1 yetim kalacak 

Yetimi infak etmezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetimin yüzüne gülmesen; ad1 yetim kalacak 

Yetime merhamet etmezsen,· ad1 yetim kalacak 

Yetime şefkat göstermezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime babalik etmezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime anal1k etmezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime kardeşim demezsen; ad1 yetim kalacak 

Yetime sofranda yer  ay1rmazsan;  ad1 yetim kalacak 

Yetime sahip ç1kmazsan; ad1 yetim kalacak 

Yetimin karn1n1 doyurmazsan;  ad1 yetim  kalacak 

Yetimin üstünü giydirmesen;  ad1 yetim  kalacak 

Yetin bayram da yüzünü güldürmezsen, ad1 yetim kalacak 

Yetime bayramlarda kalacak bir yer bulmazsan, ad1 yetim kalacak 

Yetimin eğitimine yardimCI  olmazsan,  ad1 yetim  kalacak 

Yetimin evlenmesine yard1mcJ  olmazsan, ad1 yetim kalacak 

Yetimin ev olmasma yardimCI  olmazsan, ad1 yetim  kalacak 

Yetimin iş kurmasma yard1mcJ  olmazsan, ad1 y et im kalacak 
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Yetimin halini sorarsan, Daha dik duracak 

Yetimin başm1 okşarsan, Daha özgür olacak 

Yetimin elinden tutarsan, Geleceğe daha emin yürüyecek 

Yetime nasJ!sm dersen, Daha iyi olacak 

Yetime selam verirsen, Daha mutlu olacak 

Yetime merhaba desen, Daha huzurlu olacak 

Yetimin hakk1m verirsen, Daha adil olacak 

Yetimin zekatini ay1nrsan, Daha cesur olacak 

Yetimi infak edersen, Oda cömert olacak 

Yetimin yüzüne gülersen, Daha mutlu olacak 

Yetime merhamet edersen, Oda merhamet edecek 

Yetime şefkat gösterirsen, Oda şefkat gösterecek 

Yetime babalik edersen, Oda baba olacak 

Yetime ana/1k edersen, Oda ana olacak 

Yetime kardeşim dersen, Oda kardeş olacak 

Yetime sofranda yer aymrsan, Oda aç/an doyuracak 

Yetime sahip ç1karsan, Oda minnet duyacak 

Yetimin karmm doyurursan, Aç kalmayacak 

Yetimin üstünü giydirirsen, Oda s1rtJ pek  olacak 

Yetimin bayramda  yüzünü  güldürürsen,  Oda bayram  yapacak 

Yetime kalacak  bir yer  bulursan,  Oda sokaklarda  kalmayacak 

Yetimin eğitimine yardJmCJ  olursan, Oda meslek sahibi olacak 

Yetimin evlenmesine yardJmcJ  olursan, Oda aile sahibi olacak  Yetimin ev olmasma 

yard1mcJ  olursan, Oda ev sahibi olacak 

Yetimin iş kurmasma yard1mcJ  olursan, Oda iş sahibi olacak 
 
 

DAHA DiK DURACAK 
.. .. 

DAHA OZGUR OLACAK ... 
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yılı·eğinle göııdeıirseıı ulaşır... 
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erdivenleri ağır  ağır çıkarken  iyice yorulduğunu  o an arıla<L;. 

tık yaşlanmıştı ve yaşlı bedeni eskisi gibi koştur amıyordu.. 

sun buna da şükür' dedi içinden. 'Allah bana sağlık versin de ber: 

ihtiyacı olanların yanınd a olayım: O gün ahretliğini ziyarete gr 

ti. Hastaydı ve yalnız yaşıyordu. Tek eviadı olan kızı da çok uz  - 

yaşıyordu. Biricik dostu ve sırdaşıydı. Ah bir de evi yakın olsa) 

zaman ona daha çok yardımcı olabilird i. Birden iç içe yaşayıp ta= 

rinin halinden haberi olmayan insanların olduğunu düşündü. Ö:! 

olan gönül uzaklığı olmamasıyd ı. Sağlık olduğu müddetçe mesa: 

çok kolay aşılabilirdi. 

Kapıyı açtı. Tarunu henüz okuldan gelmemişti. Odasına girdı. 

gunluğunu atmak için uzandığı kanepede üzerine birdenbire bir 

lık çöktü, olduğu yerde uyuya kaldı. Bir süre sonra bir ürpertiyle L-1 

rek uyandı. Üşüdüğünü hissetti. Oysa odası sıcacıktı. Aklın a hem 

kaç gün önce deprem felaketine maruz kalan mağdurlar geldi. E 

tf<?.(dzanil yıt&ıfrttfa veS{C{{CtK ati- yuV<Iaan matfrum Kailnış(ardf . (çma 
bir huzursu zluk belirdi ve birşeyler  yapması  gerektiğini düşündü. Am 

ne yapabilirdi.  Evet  evet onlar için yorgan dikebilirdi. Bu işe beceris 

vardı.  Kendisi  sıcacık yün  yorganlann  içinde  rahatça  uyuyabiliyord  · 

En azından bir kişiye  de olsa şu  soğuk günlerde belki sıcak bir  orta 

oluşturahilirdi  dikeceği  yorga n. Tüm  yorgunluğunu  unutmuştu. Eks· 

malzemeleri almak için hemen dışarı çıktı. Yolda  bir  tanırlığına rast-< 

ladı. Amacını ona da anlattığında aldığı cevap onu bir hayli üzmü ş - 

''Aman sen de senin  dikeceğin yorgan kaç kişiye yarar ki. Hem biliyo 

musun ?  Onları  alıp  depolarda  bekletiyorlarmış,  belki  de  aylarca  de 

poda  bekleyip  çürüyüp  gidecek, keşke yerine  gitse  de biz  de yapsak 

demeyi de ihmal etmedi. Bu,  onun  hem  canını sıkınıştı  hem  de için 

bir  şüphe düşürmüştü. Ama  neyse bir  kere  niyet  etmişti. İçindeki  b 

şüpheyle de olsa malzemeleri satın aldı ve yorganı dikti. Şimdi bunu M 

yapacaktı. Evinin yakınında bir yardım kuruluşu  olduğunu hatırladı Yeı 

yorganı  oraya teslim etti. 

Aradan bir kaç gün geçmişti. Akşam haberlerini izliyordu. Ekran 

da deprem bölgesinde yapılan yard ımların dağıtıld ığı haber i vardt 

Aman Alllah'ım o da ne! Bu bir tesadüf olabilir mi? Bu kadarına da 

pes doğrusu. Evet evet kendi diktiği yorgan! Ekranda desenler o kad 

net görünüyordu ki yanılıyor olamazd ı. Yan ında iki yaşlarında küçül 

çocuğu otan bir annneyorganı sırtianmış gidiyordu. Evet belki de artıl 

o yavru çadırın altında da olsa üşümeyecekti. 

Yüzünde bir kızarıklık hissetti. Hatası adeta yüzüne vurulmuştu.. 

Bundan hem utandı hemde içine bir umut doğdu ve yeni yorganlar 

dikmek için işe koyuldu. 
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ipek  Ekinci 
 

eni doğan her çocuğu ikikanatlı bir kuş gibi düşünürüm hep. Kanat 

larından biri baba, diğeri anne. Her ikisi de pervane olur yeni doğan 

yavrunun çevresinde. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bitip  tükenmez 

sevgiyle yorulmak nedir bilmezle r. Anne, yavrusu ağladı diye hiç yük 

sünmede n kalkar geceleyin. Babanınsa tüm yorgunluğu biter, akşam eve 

dönüp onun gül yüzünü görünce. Yıllarca dünya ve ahirete  hazırlarlar 

yavrularım. Ve bu hazırlık ömürleri boyunca sürer. 

Bazen bu mutluluk tablosunun bir yerinde bir kırılma olur. Ya anne 

eksilir tablodan, ya da baba. İçimiz burkulu r, yüreğimizde bir deprem ya 

şarız. Kanadı kırılm ıştır yavr ucağın. Uçmak için kırık kanadın tedaviye 

ihtiyacı vardır. Adı  yetimdir, öksüzdür artık. Toplumumuz bu konuda 

hassast ır. Bu nedenle "analı-babalı büyüsün" diyerek kutlarlar çiçeği bur 

nunda anne ve babaları. 

Hayatta öyle olaylarla karşılaşırız ki yetimlik hayatın gerçeği ha 

line gelir. Tıpkı; Marmara depreminde, tsunamide, Filistin'de, Irak'ta, 

Çeçenistan'da yaşadığımız gibi.. . Tıpkı Rasulullah'ın yetim kalışı gibi; 

binlerce, milyonlarca çocuk yetim kalır. Anne de çaresizdir artık. Hem 

baba, hem anne olur çocuğuna ve hayatın yükünü tek başına omuzlar. 

Bizim gibi ülkelerde yetimlerin yaraların ın sarılması nisbeten daha ko 

layd ır. Marmara depreminde olduğu gibi; bireysel gayretler, sivil toplum 

kuruluşlarının ve devletin çalışmalan acılanmızı hafıfletir, kısa sürede 

yaralarımızı sararız. Fakat bir de diğer ülkelerdeki yetimler var. "üm 

metin yetimleri" var. Maalesef İslam Dünyası hep acılarla gündemde. 

Pakistan'da deprem , Endonezya'da tsunami oldu. Irak, Filistin, Afganis 

tan, Çeçenistan'da savaş yaşıyoruz. Bu ülkelerin devletleri güçlü, halkları 

zengin de değil. Dışarıdan yardırnlara iht iyaçları var. Bu noktada iş bize, 

yan i İslam Ümmeti 'ne düşüyor. 

Dünya ne yazık ki; ahlaki anlamda bir çürüm e yaşıyor. Bu çürüme 

en çok yetimleri vuruyor. Çünkü en korumasız olanlar onlar. Düşünün 

bir kere organ mafyasının , porno mafyasının, insan ticareti yapanların, 

İslam Dünyası'nda cirit atan misyonerierin ilk hedefleri kimlerdir? Tabii 

ki baba korumasında n yoksun olan yetim çocuklar. Öyleyse bu çocukları 

bir anne-baba şefkatiyle sarmak bize düşüyor. Mü slüman olarak dinimiz 

bize bu görevi yüklüyor. 

"Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o yetimi itip 

kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeye n kimsedir." (Maun 1-3) Ayette 

dini yalanlayan kimselerde görülen ahlaki bozuklu ğun yelimi incitip, 

yoksulu yedirmeye ön ayak olmamak olduğu bildirilmekte. Bizler yetin1İ 

incitmek bir tarafa onlara kol-kanat gererek, kendi ayakları üzerinde du 

runcaya kadar kollayıp, korumalıyız. Ayrıca unutmamalıyız ki; yetimlerin 

ihtiyaçları sadece yem e, içme, barınma değil; belki bunlardan daha fazlası 

sevgidir. Bir baba eviadını nasıl severse, nasıl acır ve korursa yetimi de 

aynı his ve duygulada korum alı ve sevmelidir. Sevilen çocuk neşeli; sev 

giden mahrum olan yavru ise boynu bükük ve mahzundur. Bunun için 

dir ki hadis-i şerifte, "Kim Allah nzası için bir yetim in başını okşarsa, 
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elinin dokunduğu saçlar sayısınca ona sevaplar yazılır:' 

buyuru lmuştur. Yine Rasulullah (s.a.v.) başka bir hadis 

i şerifte "kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi 

gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yanyana 

bulunacağız:' buyurmuş ve işaret parmağı ile orta par 

mağını göstermiştir. Biz Müslümanlar inanıyoruz ki; 

dünyaya imtihan için gönderildik. İşte yetim de bu im 

tihanlardan biri. Rasulullah 'ın müjdes ine nail 

olmanın bir yolu. 

Bir an gözlerimizi kapatıp hayal 

edelim. Bugün ahirete göçeceğimizi 

bilsek ilk aklımıza gelen ne olurdu? 

Ben "çocuklarım" diyorum. Okul 

dönüşü  ya rım  saat geç kalınca 

hemen telaşlandığım çocukları  

mın ben ölünce dünyanın şerle 

rinden nasıl korunacağını , sevgi 

ihtiyaçlarının nasıl giderileceğini, 

zorunlu ihtiyaçlarının nasıl karşı 

lanacağını düşünmek dahi  tarifsiz 

bir acı veriyor. Ya  sadece Irak'ta ye  

tim kalan beş milyon çocuk ne yapsın! 

Bizler onların ihtiyaçlarını gideren, başları- 

nı okşayan eller olalım. Dünya öylesine küçüldü, 

medya dünyayı bize öylesine yakın laştırdı ki; biliyorum 

milyonlarca yetim var. Yakınımda olanların yanında, 

elimi uzatıp başını okşayamad ığım, gözlerindeki hüznü 

ve sevinci göremediğim yet imler var. Ve inanıyorum ki; 

eğer onu sevindirebilirsem, dünya yükünü hafifletebi 

lirsem, kötülüklerden uzak kalmasına katkıda buluna  

bilirsem Rabbimi n huzurunda onunla buluşacağım. Ne 

güzel bir buluşma değil mi? 

Yetimlerin korunup gözetilm esi toplumsal huzuru n 

devamı için de gerekli. Tarih göstermiştir ki toplurnlara 
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bedel ödeten, insanlığa acı veren önderler 

annesi veya babası olmayan yada olmasına 

şefkati ve ilgisi görmeyen kişiler arasından 

çocukların hayatındaki boşluğu toplum 

Aksi halde kişilik sorunlan olan, topluma ka: 

hisleriyle dolu insanlar yetişecekt ir. 

Bizler nefislerimizi yokladığım ızda b 

korumaktan,  ihtiyaçlarını 

yan  şeyin  maddi  kaygılarlllllZ 

görürüz. Oysa Kur'an -ı 

bu  duygusunun  ne 

olduğunu  bize 

sizi   fakidikle 
 

 
 

mağfiret ve bol nime-· 

yor.  Şüphesiz  Allah, 

olandır,  hakkıyla 

ra268)" Öyleyse bizim ' 

şelerimiz bizi Allah (CC. 

harcamaktan alıkoymamab.. 

hesapsız rızık verendir. 

yolunda harcayan ların durumu, 

bitiren ve her başakta yüz tane bulunaı;. 

gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah 

olandır, hakkıyla bilendir.(Bakara 26 1)" 

laşılacağı üzere eksilmek bir yana ııı<•ııı.,J...LL......,. 

lenmesi demektir vermek. Geçici dünya 

kanarak ahiret azığı hazırlamaktan geri 

Dileğim tüm dünyada evsiz, aşsız, başı 

bir tek yet imin kalmaması. Yetim kalm ış bL 

bir de bizim yetim bırakmamam ız için 

mısın ız? 
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Kendime ve bazı orkodo lorıma hac ile ilgili izlenimlerimi ve duygularımı yazocağımo 

dair söz vermi tim . i te yazıyorum (Hac dönemi gördüklerimi ve hissettiklerimi de sıcoğı 

sıcağıno on be an bir deftere koydettim. 

Burada yazdıklarım defterdekllerin kısa bir özeti eklindedir .) 

Umarım beğenlrsiniz..•. 
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Kabe 'de olmak... 

 

azı duyguları anlatmak zordur, kelimeler kifayetsiz kalır. İşte öyle 

bir şey bu haccı anlatmak da! Hacca gitmiş olanların gözlerindeki 

ışıltıyı, yüreklerindeki heyecanı ancak oraya gidince anladım ben de... 

Gerçi bazı kişiler gitmese de bu duyguyu yüreklerinde derinden hisse 

debiliyor ve büyük bir özlemle oralara gitmek istiyorlar. .. Ama bende 

o kadar der inlik yoktu itiraf edeyim. 

Medine'de olmak, Mekke'de olmak nasıl bir duygu? 

Yıllardır bir hayal gibi dinledik, okuduk, filmler izledik... Sonra 

birden Peygamberimin ayak bastığı yerlerde buldum kendimi. Onlarca 

peygamber in yaşadığı, Rabbimin kutsadığı, defalarca vahiy gönderd iği 

yerde bulunmak. Allah'ın misafiri olmak! Çok garip bir duygu bu ... 

Nas ıl tarif etsem ki, hangi kelimeyi kullansam ki ... Eş dost beni uğur 

larken "Ne mutlu sana!" diyordu. Ben de "Estağfurullah, ne demek. 

Allah size de nasip etsin ..."diye cevap veriyordum. Hatta kendime 

"Canan sakın mağrurlanma, kendini bir şey zannetme" diyerek eaş 

kumu frenliyordum. Ama oraya gidince... Rabbim e defalarca şükret 

tim, heyecandan titredim. Bu büyük bir lütuftu, şanstı, imkandı!... Ne 

derseniz deyin, nasıl tanımlarsanız tanımlayın, size bırakıyorum. Evet, 

benim için lütuftu. Rabbim bu günahkar kuluna bir fırsat vermişti. Af 

dilemesi için, tövbe etmesi için, neden yaratıldığını , neyin önemli ol 

duğunu tekrar hatırlaması için, şöyle bir silkelenip kendisine gelme 

si için ... Tüm bunların yanı sıra Rabbimin rahmetinin bolca yağdığı 

kutsal yerlerde dua etme fırsat ı elde ettim, cennete dair ve dualarıının 

kabulüne dair umutlar besledim . 

Peygamber diyarı Medine 

Medine... Peygamber şehri, muhacirlere tüm varlık ve samirniyet 

leriyle kucak açan sıcak, sımsıcak şehir Medine. 31 Ekim 2008 cuma, 

gün doğmadan sabah namazında tanıştık Mescid-i Nebev i ile. Çok 

farklı duygular sardı beni. Hep kitaplarda okuduğum, televizyonlarda 

veya konferanslarda hakkında konuşmalar diniediğim sevgili Peygam 

berim burada yatıyordu. Hz. Peygamber 'in (s.a.v.), Hz. Ebubekir ve Hz. 

Ömer'in kabiderin in olduğu yerde bulunmak, ona bu kadar yakın ol 

mak, orada namaz kılmak, onun dolaştığı yerlerd e dolaşmak, o kutsal 

mekanın havasını teneffüs etmek... Çok garip hissettim kendimi, sanki 

bir rüyadaydım, sanki hayatta değil başka bir dünyadaydım ... Ravza'yı 

üç kez ziyaret etme imkanı elde ettim. Çok kalabalıktı , ülke ülke sı 

rayla kabul ediliyorduk. Ayrıca kadınlara günde üç kez belli saatlerde 

müsaade edildiği için çok kalabalık ve izdiham oluyordu. Başka Müs 

lümanlara da fırsat tanıma, izdihama sebep olmama, sevap işleyeceğim 

derken günah işlememe endişesiyle üç kez Ravza'da bulunma ve nama z 

kılma fırsatına şükrettim. Ziyaret vakti, hadiste belirtildiği üzere "cen 

net balıeelerinden  bir bahçe"  olar nitelendirilen  Hz. Peygamber'in 
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evi ile mescidi arasındaki kısımda  (Bugünkü haliy 

le bu  kısımlar  mescidin  içerisinde  bir  bölümdür.), 

Ravza'da iki rekat nama z kıldım. Ama o kadar kala  

balıktı ki her sefer telaş içinde zar zor kılınan bu na 

mazdan maalesef pek bir şey anlayamadım. Hele ilk 

girişimde ne okudum, nasıl kıldım bilemedim  bile. 

Heyecan da var öte yandan. Orada dua etme şansınız 

da olmuyor zaten, namaz kıldıktan  sonra görevliler 

sizi hemen  çıkartıyorlar  oradan, çünkü  arkada yüz 

lerce kişi sıra bekliyor. Medine'de kaldığımız 8 gün 

\)<;) \\.C.: \\. "\. "?,.\Q..\. \\.'ö.W..'ö.l.\..\\.\.. C,)'\._?,.1\.'ö. \'ö."\.'ö.'-f.."w.. w..- 

kün olduğunca namaz aralarında da vaktimi Kur'an 

meali okuyarak, nafile/kaza namazı kılarak ve dua 

ederek geçirmeye özen gösterdim. Kafilemizle birkaç 

yere ziyaret gezileri, hurma satın alma ve küçük alış 

veriş işleri dışında  zamanımı dolu dolu geçir- 

meye gayret ettim, ama yine de layıkıyla 

ibadet edememiş olma gibi bir histen 

kurtulamadım bir türlü . 

03 Kasım Pazartesi kafilemiz 

le berab er bir gezi yapıldı. İlk du 

rağımız Uhud Dağı idi. Müslü 

manların zor bir sınavdan geç 

tiği, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 

yaralandığı, Hz. Hamza'nın 

vahşice öldürüldü ğü,    onlarca 

şehit  verilen  yer. Okçular  tepe 

sinde sureler okundu , dualar edildi 

o cesur sahabeler için. Ardından Kıb 

leteyn Mescidi'ne gittik, iki rekat nama z 

kıldık Neden çift kıbleli mescit? İlk zaman- 

larda Hz. Peygamber namazlarında Kudü s'te bulunan 

Mescid-i Aksa'ya yönelmekteymiş. Hicret'ten yakla 

şık bir buçuk yıl sonra kendisinin de çok arzuladığı 

şekilde kıble olarak Kabe'ye yönelme emrinin inme 

siyle Kudüs'e yönelerek başlanan nama z Kabe'ye yö 

nelerek tamam lanmış. Bundan dolayı bumescide "İki 

kıble mescidi" anlamına gelen Kıbleteyn Mescidi adı 

verilmiş. Aynı gün Yedi Mescitler diye anılan yere git 

tik, bura sı Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer idi, burada 

anlam kazanan kelimeler istişare, akıl, Allah'ın yardı 

mı ve zaferdi. O günkü son durağımız Kuba Mescidi 

oldu. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hicret yolculuğunda 

ilk durağı ve yapt ığı ilk mescit olan Kuba Mescidi'nde 

de bir telaş içinde iki rekat nam az kıldık, ardından 

öğle namazı için Mescid-i Nebevi'ye koşturduk ... 

Medine, orada kaldığımız süre boyunca bizi yağ 

murlu havasıyla serinletti, hurmalarıyla da besledi. 

Taze hurmayla ilk kez orada tanıştım ve lezzetine ba 

yıldım! 

Cennet-ili Baki ve Cennet-ili Mualla Mezarlık 

ları 

Medine'de bulunan Cennet -ül Baki Mezarlığı, 

Peygamber Mescidi'nin hemen yanı başında, Pey 

gamberimin bazı eşleri, kızları, sütannesi, akrabaları, 
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Uhud şehitleri ve sahabeler... Hepsi orada yatıyor... 

Sessiz, sakin, abartıdan, süslü yazılardan , ağır renk 

li, gösterişli mermer taşlardan uzak, oldukça sade bir 

mezarlıkt a... Mekke'd e ziyaret ettiğimiz Cennet-ül 

Mualla'da ise Hz. Hatice validemiz, Peygamberimin 

küçük yaşta ölen oğulları, dedesi, amcası Ebu Talip 

ve pek çok sahabe bulunmakta. Her iki mezarlığa ba  

yanlar alınmadığı içirı içeriye girernedim maalesef. 

Cennet-ül Baki'ye bir kez demir parmaklıklar arasın 

dan bakma fırsatı elde edebildim,hepsi o kadar. Cen- 

""- \.- \  i.';ı,\..1\.'ö. \.".=!\..\.. ""-   \..   \.Th.,  \'1, \; 

lık tepelik olduğu için yüksek bir yerden de bakıldığı 

içirı mezarlığın tamamını net bir şekilde görme şansı 

elde ettim. Meza rlıkları anlatmak kolaydı, çünkü ora 

da sadece toprak ve kabirierin bulunduğunu belirten 

üç beş kara taş mevcut. ' llah'tan geldik ve 

tekrar  ona döneceğiz:' Mezarlığın  öne 

mi yok (muydu acaba?). Taşların, de 

mirlerin, çerçevelerin ve yazıların... 

Kendi ülkemdeki mezarlıklan 

düşündüm   Cennet-ili   Baki   ve 

Cennet-ül   Mualla'yı   görünce, 

biz mi çok abartıyorduk ölüle 

rimize  saygıyı,  yoksa  Araplar 

mı  çok  özensiz  davranıyordu? 

Bunları   sorgulamadan   edeme 

dim . Bizdeki bakımlı mezarlıklar, 

ağaçlar,  yollar,  çiçekler,  mermer 

mezar taşları, kuşlar için hazırlanmış 

suluklar,  taşlardaki  acıktı,  süslü,  övgü 

dolu sözler... Çok mu abartıydı ve gereksiz 

di. Bazı sözlerin ve yapıların abartılı olduğund a sa 

nırım herkes hemfikirdir. Ama genel olarak mezar 

lıklarımı zı kastediyorum ben. Öte yandan Medine ve 

Mekke'de yatanlar hele sahabeler böyle bir mezarlığı 

hak etmiyor muydu ? Bu hak etme/değer verme mese 

lesi miydi? Yoksa taşların, sözlerin anlamsızlığının bir 

işareti miydi gördüklerim? 

Şehirlerin  anası, Rabbimin  evinin  bulunduğu 

kutsal mekan Mekke 

Yine Medine'de hissettiklerimin aynısı, sanki bir 

rüyadayım. Sanki ben orada değilim, canlı değilim 

veya orası dünyada bir yer değil! Bu duygularımı nasıl 

tarif etmeli ki? Beytullah, sade ama görkemli, mimari 

yapısı basit, ama seyretmeye dayulam ayan bir kutsal 

yapı. Namaz kılarken ona doğrudan bakmak ve er 

kenden yer kapmak için gayret ediyor insan, etrafın 

da Allah'ı zikrederek dönmek ve orada kaybolmak 

istiyor insan... Beytullah'ın etrafında  dönerken  bol 

bol yağa n rahmet yağmurunda ıslanmak, ağlamak, 

hıçkırmak , yalvarmak,kalabalık içinde ya lnız kalmak 

ve Rabbinle bütünleşmek, ne kadar zavallı olduğunu 

hissetmek, öte yandan da orada bulunduğun için ne 

kadar şanslı olduğunu anlamak... Evet, bu bir lütuf 

tu. Allah'ım günahlarımı  bağışlamadan beni buradan 



uzaklaştırma! Allah'ım tüm sevdiklerim, akrabala 

nm, arkadaşlarım, ... evet evet tüm Müslümanlar bu  

raya gelsin, onlar da senin misafirin olsunlar, lütfen! 

Ne dua etsem, Rabbimden nasıl af dilesem, onu nasıl 

zikretsem telaşı içinde harap oluyorsun. Ama anlıyo 

rum ki, onu layıkıyla övmeye benim gücüm yetmez, 

benim kelimelerim yetmez. Elimde Diyanet İşleri 

Başkanlığının hazırlamış olduğu dua kitabı ve başka 

bir dua kitabı , Allah'ın 99 ismi; kah birisiyle, kah öte 

kisiyle dua ediyordum. Bazen de sadece Allah demek 

ve tefekküre dalmak... Hz İbrahim , Hz. Hacer, Hz. İs 

mail devleşiyor gözümde , kahramanlaşıyor. İman, sa 

bır, tevekkül, teslimiyet timsalleri! Hacerüles ved taşı 

na her selam verişimde Hz. İbrahim, say alanında her 

bulunuşumda Hz. Hacer ve İsmail, her gün, Mescid-i 

Haram'a her gelişirnde ve gidişimde Hz. Muham 

med yanımdaydı, onları hissettim, belki de ben on 

ları düşünürken onlar da sessizce beni izliyorlardı... 

Tuhaf hisler... Medine'de başladığım Kur 'an mealini 

Mekke'de okumaya devam ettim ve eve dönmeden 

bitirdim. Sure başlarındaki "Mekke veya Medine dö 

neminde inmiştir:' açıklamaları benim için daha bir 

anlam kazanmıştı, daha bir dikkatle okudum ayetleri, 

sureleri, orada aniatılmak istenilenleri, verilen mesaj  

ları. Çünkü artık ben de Mekke ve Medine şehirlerini 

tanıyordum. Bu okuma zevkli bir okumaydı benim 

için. Bazı ayetlerde durup düşündüm dakikalarca, o 

anların yaşandığı mekanl ardaydım ben de. O dönemi 

baştan sona hislerirole yaşamaya çalıştım. Müşr ikler, 

sahabeler, savaşlar, Rabbimin emirleri, tavsiyeleri, 

vaat ettiği cennetten manzaralar, korkuttuğu cehen 

nemden  manzaralar... 

Mekke'ye ilk giden kafilelerdendik, o nedenle çok 

aşırı kalabalık yoktu . Ama Hacerülesved taşının et 

rafı her zaman insanlarla çevrili olduğu içinitip kak 

ma olmasın, günah işlemeyeyim diye uzak kaldım ve 

maalesef dokunamadım o taşa. Rabbim bir umred e 

nasip eder inşallah. 

Namaz ve tavaf dışında en büyük zev 

kimBeytullah'ı seyretmekti. Beytullah'ı / 

Kabe'yi   seyredebileceğim  bir   yer 

bulduğum   vakit   şükrediyordum 

Allah'a. Saatlerce onu ve tavaf 

yapanları seyrederek tefekküre 

dalmak. .. Yorulmadan ve usan  

madan  o havayı derinden  ta 

derinlerden solumak ve hisset 

rnek ... Bu man zara ve tefekkür 

hem ruhumu , hem bedenimi iyi 

leştiren doğal bir terapiydi. Gözle 

rimden sel olup akan gözyaşları da 

kalbimi  yıkıyordu  adeta .  Beytullah'ı 

seyrederken devamlı  "Ey rahmeti bol pa  

dişah!Cürmüm   ile   geldim   sa na/ Ben   eyledim 

hadsiz gü nah!Cürmüm ile geldi m sa na; Sübhan Allah, 

rahman Allah/Tüm dertlere derman Allah ..."ilahisini 

mırıldanıyordum. Bu ilahi o an benim için o kadar 

anlamlıydı ki! Evet, günahlada Rabbimin huzurun 

daydım, o rahmandı, o günahları bağış layandı, o 

ayıpları örtendi ve ondan başka gidecek başka kapım 

da yoktu ... 

Zemzem 

Hz. İsmail vesilesiyle o kıraç topr aklara gönde 

rilen bir nimet , 14 asırdır içmekle, bidon bidon ta 

şımakla tükenmeyen kutsal su "zemzem"! Hayatım 

da birkaç kez hacı ziyaretinde sadece birkaç yudum 

zemzem içebilmi ştim. Oysa Mekke'de, , Allah'ın evin  

de "Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü 

dert ve hastalığıma karşı şifa niyaz ediyorum."duası 

eşliğinde doya doya içtim zemzemden , Rabbime ne 

kadar şükretsem azdır. Allah tüm isteyenlere kayna  

ğından içmeyi nasip etsin. 

Bakara Suresi/125.Ayet 

Söylenenlere göre çoğu başka ülkelerden çalış 

mak, para kazanmak amacıyla gelmiş temizlik işçileri 

Kabe'yi, içini, bah çesini ve tuvalederini 24 saat ilaçlı 

sularda devamlı temizliyorlar. Her zemzem bidonu ve 

tankı yanında bir işçi, elinde paspas ... Bakara Sure 

si 125. Ayetini uyguluyorlar adeta: Hani, biz Kabe'yi 

insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz d e Ma  

kam-ı İbrahim'den kendinize bir  namaz y eri edinin. 

İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: "Tavaf edenler, 

kendini ibadete verenler, ruku ve secd e edenler için 

evimi (Kabe'yi) tertemiz tutun." Öte yandan ayetin 

başındaki ifadeyi de çok önemsiyorum. 3-4 milyon 

Müslüman'ın aynı anda bir araya geldiği hac, sade 

ce kişinin kendisini kurtarma kaygısıyla çabaladığı 

bir ibadet olmakla kalmaz, umarım gelecekte de tüm 

Müslümanlar hatta insanlık için sorunların tartışıldı 

ğı ve çözümlerin bulunduğu büyük bir kongre işlevi 

ni görür. Amin! 

Arafat'a hazırlık ve bayram coşkusu 

Mekke'de kald ığımız otel Kabe'ye iki km uzak 

taydı. Malıbes bölgesinde tünel çıkışında ka 

lıyorduk. Kabe'ye 24 saat devamlı servis 

araçlarıyla  gidip  geliyorduk.  Fakat, 

bayra ma birkaç gün kala yoğun luk 

sebebiyle servis araçlarının hepsi 

kaldırıldı. Artık uzak veya yakın 

herkes  yürümek  zorundaydı. 

Uyku suz, yoğun geçecek bir iki 

gün için hocalarımızın tavsiye 

leri doğrultusunda  birkaç gün 

dinlenıneye çalıştık, servis araç 

ları da olmadığı için Kabe'ye fazla 

gidemedik.  Derken  beklenen  gün 

gelmişti. Müthiş bir heyecan, hazırlık 

ve telaş! Yanımıza ne alsak, Arafat Dağı 

soğuk mu olur? Yiyecek alsak mı? vb sorular... 

Büyük bir titizlikle giysiler yıkandı, hazırlandı. Oda 
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arkadaşlarımızla "Keşke bugün yenj bk şeyler gıy 

seydik:' diye konuştuk aramızda. Otelde öyle yoğun 

bir heyecan ve telaş vardı ki! Sanki günlerce ihramda 

kalacağız gibi vücut bakımı ve temizliği ya 

pıldı. Halbuki topu topu iki veya üç gün 

ihramlı kaldık (İhramdayken tırnak 

kesmek, vücudundan bir tüy kopar 

mak, ot koparm ak, kötü söz söy 

lemek  vb  davranışlar yasak  ol 

duğu için biraz panikliyorduk). 

Sanki günlerce aç kalınacak gibi 

yan ına yiyecek, içecek bir şeyler 

ayarlayan oldu. Halbuki bir bu 

çuk gün otelden ayrı kaldık ve o 

zaman zarfınd a da üç kez yiyecek 

dağıtıld ı. Bu bayram çok farklıydı. 

Badana, perde yıkama, ev temizli ği, 

baklava yapma, kurban etiyle uğra şma vb 

alışıldık tela şların hiçbiri yoktu burada. Kutsal 

mekan larda bulun ma, dua etme, kendimizi Rabbirni 

ze affettirme, günahlardan arınma telaşı, kaygısı var 

dı burada. Yeni bir insan olma, "sıfırlanma" heyecanı 

vardı. Dünyalık süslerden, kokulardan, ziynetlerden 

arınmış olarak samirniyetle boynun u bükerek Allah'ın 

huzuruna çıkma telaşı vardı bugünlerde. Derken ih 

rama girildi, niyetler, namazlar. .. Ardından kafile ka 

file otelden ayrıldık, otobüslerle Arafat Dağı'na çıktık, 

belirlenmiş çadırlarırnıza yerleştik. Vakit geceyd i, ya 

rın Arefe günüydü. Bir gece ve bir gündüz Arafat'ta 

çadırlarda kaldık. Yaktimizi namazla, dua ile geçir 

meye gayret ettik . Vakfe duasını merkezi sistemden 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Başkanının ağ 

zından dinledik ve hep beraber amin dedik. Bayanlar 

bir bilenin rehberliğinde kendi aramızda, grup olarak 

tespih namazı ve secde namazı kıldık. Vakit nasıl geç 

ti anlamadım, çok az dinlenmiştik. Zaten uyumak ne 

mümkündü. Hz. Adem ile Hz. Havva'nın buluştuğu 

yerdeydik, duaların reddalınadığı yerdeydik ! Bu anı 

iyi değerlendirmeliydik. Rabbim kabul etsin inşallah. 

Tövbem izin ve dualarımızın kabul edilme 

sine yönelik umutlarımızı canlı tuttuk 

içimizde, öte yandan da ya  kabul 

olmazsa korkusuyla titredik, ağla 

dık, yalvardık,yakardık. .. "Umut" 

ve "korku", gerçekten bunu aynı 

anda ve iliklerime kadar çok de 

rinden hissettim! Arafat sonr a 

sı istikamet Müzdelife. Hızlıca 

şeytan için taş toplama telaşı, 

imaını  duyamad an  cem  ederek 

cemaatle kıldığımız akşam ve yat 

sı namazları (Çok içime sinmedi, 

ama Rabbim  kabul eder inşallah!). 

Ardından hızlıca yapılm ış bir vakfe du 

ası. Hepsi  o kadar.  Muhtemelen  izdihamları 

önlemek jçjn  bızled bekletmediler oralarda, ama ne 

olduğunu  da  anlayamadığım  bir  yerdi orası  benim 

için.  Müzdelife'ye  servis araçlarıyla  gelmiştik,  ama 

yola artık yürüyerek devam edecektik. Kafi 

le kafile Mina'ya şeytan taşlayacağımız 

yere yürüdük telbiye ve salavatlarla. 

"Buyur  Allah'ım  buyur ! Emrinde 

yim buyu r !..:·Mina'da bir çadırda 

bir  saat kadar dinlendik ve tek 

rar yola koyulduk  Gece 24.00'ü 

geçmişti ve  artık bayramın  bi 

rinci gününün  ilk dakikalarıydı 

ve  biz  büyük  şeytanın  yanına 

gelmiştik.  Müzdelife'den  topla 

dığımız yedi taşı "Allah'ın adıyla! 

Allah  büyüktür!  Kahrolsun  şeytan 

ve  taraftarları!"  diyerek  attık  büyük 

şeytana. Sonra yürüyerek otele  döndük. 

Yaklaşık  1O km yol yürü müştük, yorgun ve 

uykusuzduk. Bazılarımız önce dinlenmeyi tercih 

ederken bazılarımız da ziyaret tavafı için Kabe'ye gitti. 

Bayramın ikinci ve üçüncü günü de kafilemizle yürü 

yerek küçük, orta ve büyük şeytanı taşlamaya gittik. 

Otobüs seferleri bayram sırasında durdurulduğu için 

her gün kilometrelerce yol yürümek zorund a kalıyor 

duk. Hele kafileyle yapılan ziyaretlerde hiç yorgunluk 

hissetmiyordum. Kalabalıkta salavatlar okuyarak ba 

zen de arkadaşlarımız la hoş sohbetlerle zaman nasıl 

geçiyor, yol ne zaman bitiyor anlamıyorduk bile. Zi 

yaret tavafı, veda tavafı derken 13 Aralık akşam ı sev 

gili Kabe'ye, Beytullah'a veda zamanı gelmişti... 

Kabe'den ayrılık 

Ayrılık vakti geldiğinde çok kötü hissettim kendi 

mi. Sanki Rabbirnden  ayrılıyordum! Hani insan sev 

diği birinden uzun  süreliğine ayrılırken "ya bir daha 

göremezsem" duygusunu  hisseder  de  sanki o kişiyi 

temelli kaybetmişçe sine  acı içinde  kıvranır  ya,  işte 

öyle bir histi içimdeki. Aslında Allah'ın mekanı yok 

tu, o her zaman, her yerde bizimleydi. Ama yine de 

ond an uzaklaşıyorum diye üzülmekten ken 

dimi alıkoyamadım . Kabe'deyken sanki 

onun eli, gözü üzerimdeydi. Memle 

ketime, evime  döndüğümde sanki 

tüm  bunlardan  ayrı  kalacaktım. 

İşte  bu  duygulada  yüreğimde 

derin  bir  hüzün  ve  burukluk 

la Mekke'den, sevgili K'abe'den 

ayrıldım. ..   O an daha  iyi an 

lamıştım; Allah  ile  böylesi bir 

yakınlaşma ve bütünleşmeyi 

yaşayan  her hacı sanırım/ işte bu 

duygulada oraya tekrar tekrar git 

mek istiyordu. 

Haccın anlamı ve hissettirdiideri 

Rabbim tekrar gelmeyi nasip etsin. Rab 

bim  tüm  isteyenlere,  Müslümanlara  ve  hatta  tüm 
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insanlara bu fırsatı versin inşallah. Hac çok özel bir 

ibadet. Farklı bir dünya orası. Malışer deniliyor, evet 

malışer provası. Sadece kalabalık olması hasebiyle de 

ğil, dünyadan , sevdiğiniz her şeyden uzakta, Allah'ın 

huzurunda tek başına, yani Alla h ile baş başa kaldı 

ğınız bir dünya burası. Evet, gerçekten tüm dünyevi 

şeylerden kopuyor insan. En çok sevdikleri bile yo 

ğunlaştığı anlarda insanın aklına hemen gelmiyor. 

Sevdiklerimizi, yakınlarımızı tamamen unutmu  

yoruz orada, ama öyle anlar oluyor ki sadece siz ve 

Rabb, kalıyorsunuz bir anda! İş yerindeki arkadaşlar 

la "Bulundu ğumuz  statünün iyileştirilmesi için hac 

da bol bol dua edelim" diye sözleşmiştik. Ama orada 

makamlar, statüler, kadrolar, dereceler, para, mal, 

mülk anlamını yitiriyor adeta! Dua ettim etmesine, 

ama hemen ilk sıralarda değil, önceliklerimde kendi 

mi nasıl affettireceğim ve saW1 bir kul olmak için dua 

etmem gerektiği konuları vardı. Öte yandan günlerin 

de orada anlamı yoktu benim için, pazartesi veya cu 

martesi olmuş. Bir anlam ifade etmiyordu. Bir sonra 

ki bölümünü sabırsızlıkla beklediğimi z diziler yoktu. 

Dünyadan haberler, hava durumu da önemli değildi. 

Odaınııda televizyon vardı ve üç kanalı tutuyordu. 

Odada olduğumuz zamanlarda da  çoğunlukla izle 

miyorduk televizyonu. Çünkü genelde dintenrnek ve 

uyu mak için odada bulunu yorduk. Oda arkadaşlarım 

da iyi insanlardı, bir ay boyunca hastalığımızı, derdi 

ınizi her şeyimizi paylaştık. Sohbet ettik, şakalaştık, 

güldük, eğlendik... Güzel geçti günlerimiz Allah'a şü 

kür. Unutu lmayan dostluklar içinde "hac arkad aşlık 

ları" da varmış. İşte onu yaşa dık ve yaşa maya devam 

edeceğiz inşallah. 

Mekke'de iki efsane dağ: Sevr Dağı ve Nur Dağı 

Sevr Dağı, hicret sırasında peygamberimi 

saklayan vefalı dağ! Nur Dağı, Peygam 

berimin sıkıntılardan kaçtığı, inzivaya 

çekildiği ve ilk vahyin indiği müba 

rek dağ! Kafile ile yapılan gezide 

bu  iki  dağın  eteğine arabalada 

gittik, üç cümlelik açıklamaları 

dinledik ve geri arabalara binip 

döndük.  Genelde hacılar kendi 

kendilerine grup oluşturarak ve 

araba ayarlayarak  oralara  gidip 

bu dağlara tırmanıyorlardı. Sıca 

ğa karşı dayanıksızlığım nedeniyle 

bu dağlara tırmanmaya  cesaret ede 

memiştim başlangıçta. Ancak Kurban 

Bayramı'nın  dördün cü günü, ııAralık ta- 

rihinde bizim kafileden birkaç kişinin günün ilk saat 

lerinde Nur Dağı'na gideceklerini duyunca bu fırsatı 

kaçırmak istemedim ve o ekiple gittik dağa. Dik dağ 

dan  tırmandık beraberce  ve  tırmanırken  de düşün 

düm, Hz. Peygamberi... Nede n gelirmiş buraya, nasıl 

ve hangi yoldan tırmanırmış bu dağa, neler düşünür, 

neler hissedermiş ... Güneş doğar doğmaz sıcak bastı- 

rıyordu ve yakıcı güneşten kaçacak yer ve bir gölge de 

yoktu, o nedenle inişimiz ve oradan ayrılışımız daha 

hızlı oldu. En zirveye tırmandık tırmanmas ına, ama 

zirveye doğru gördüklerim beni başlangıçta hissetti 

ğim duygulardan hoyratça kopardı adeta . Dilenciler, 

etrafa atılmış şişeler, çöpler, inci boncuk satan satı 

cılar, derme çatma köhne bir çay ocağı ve tahtadan 

yapılmış basit tuvalet, taşlarda Türkçe ve başka diller 

de yazılmış isimler... İnsanın zor çıktığı dik dağa bir 

de süslenmiş bir deve çıkarılmıştı,ıO riyale fotoğraf 

çekiliyorrlu "Hatıra Fotoğrafı" "Çekiyorum , gülümse 

yin..:' Taşları, kayaları, yerleri kirlenmişti sevgili Nur 

Dağı'nın. Nur Dağı çöp dağı olmuştu adeta. Kirlenen 

sadece taşı toprağı değildi, sanki ruhu ve hatıraları da 

kirlenmiş ve bozulmu şttı Nur Dağı'nın. Zirvede Hıra 

Mağara sı'nın girişinde maymunlar  dikkati üzerlerine 

topluyordu. Bu maymunların ne işi vardı, kasıtlı mı 

bırakılmışlardı buraya (ki hocalarımı z bize öyle açık 

lama yapmıştı), bilemiyorum. Mağaraya giremedim , 

kalabalıktı , izdiham vardı ve de tehlikeliydi. Aslında 

o dağda sakince oturup tefekküre dalmak, mağarad a 

namaz kılıp dua etmek, ne güzel olurdu... Ama müm  

kün olmadı. Öte yandan gördüklerim yüzünden tüm 

konsantra syonuro da alt üst olmuştu zirvede! Neyse, 

her şeye rağmen orası Nur Dağı idi, orası rahmet dağı 

idi, orada sevgili Peygamberim defalarca Allah'a dua 

etmişti, sevgili eşi Hz. Hatice o dağa tırmanarak ona 

yemek taşım ıştı. .. 

Genel değerlendirme 

Hac süresince bazı olumsuzluklar da yaşanmadı 

değil: Tavafta insanların itişmeleri, bi rbirini incitme 

si, temizlik sorunları, ülkede/haremde kadınlara karşı 

yapılan ayrımcılıklar  (Çok zoruma giden ve burada 

bunlar  olmamalı diye düşündürten bu  olum 

suz davranışları Rabbime havale ettim!), 

dini bilgilendirmenin yetersiz kalması 

ve bazen de geç kalması, rehberlik 

teki eksiklikler, kad ınlara yönelik 

dini  aydınlatmadaki  yetersizlik 

ler/çözümsüzlükler...  Her   şeye 

rağmen bu eksikler ve yanlışlar 

o kutsal  mekanların  havasını 

yok  etmiyordu.  Ayrıca  çok da 

takılınamak  lazım  bu  eksiklik 

lere, aksi takdirde bu  fırsatı de 

ğerlendirmek mümkün  ol(a)mazdı 

diye düşünüyorum ... Bu arada, kendi 

ülkernd e ağırlıklı olarak hac hizmeti su- 

nan ve tek sorumlu merci olan kuruluşumun 

daha iyi hizmet sunabilmesi adına olumlu ve olum  

suz yönleriyle yaşa dıklarımı ve bir kad ın hacı olarak 

önerilerimi yazılı hale getirerek 2009'un ocak ayında 

DİB/Hac Daire Başkanlığına da sunmayı ihmal etme 

dim. 

Selam ve dua ile... 
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Gülhizar Avan 

• lkder  ile  tanışınam  ve  faaliyetlerinde  yer  alınam  nered eyse 

Iikinci yılını dolduracak. Zaman hızla geçiyor. Müslümanların 
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uğradığı zulüm ve haksızlıklar İnşallah azalacak derken yenileri 

ekleniyor. Bu zulüm ler yanı başımızda sürüyor ve gittikçe artı 

yor. 

Bu gidişata dur demek istiyoruz, ağlıyoruz, Yüce Rabbimize 

yalvarıyoruz. Irak'ta ki vahşet devam ederken Filistin'de yıllardır 

var olan acı ve katliamlar gittikçe hız kazanıyor. Amerika ve Ya 

hudi işbirliği akan kanları vahşice seyrediyor. Vahşiliklerini ser 

gileyebilecekleri iştahlarını kabartan yeni Müslüman ülkelerin 

peşindeler. Sinsice planlarını uygulayabilecekleri, kendilerince 

uydurdukları balıan elerin arkasına sığınarak saldırılarını gerçek 

leştirecekleri zamanı bekliyorlar. Dünya da bu zulme dur demi 

yor. Gösterilen sözüm ona gayretler yavaş ve sonuçsuz kalıyor. 

Biz Müslümanlar bunlara engel olmak için sadece dua ediyo 

ruz. Açlık, acı ve sefalet içindeki kardeşlerimizi sadece dualada 

kurtaramayız. Müslüman ülkeler olarak birlik ve beraberliğimizi 

güçlendirmek zorundayız. Bu konuda ülke yönetimine ve bizlere 

büyük işler düşüyor. 

Bizler İLKDER üyeleri olarak sıkıntıdaki kardeşlerimize nasıl 

faydamız dokunur düşüncesiyle para, ilaç, gıda yardımları ulaş 

tırmaya ve yetirrılerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmeye 

çalışıyoruz. Derneğim izin yaptığı bir çok faaliyetler yanında şu 

anda yetimlerimizin maddi ve manevi olarak yanlarında olma 

mızı sağlayacak KORUYUCU AİLE PLATFORMU gittikçe hız 

kazanmaktadır. Amacımız "alan el ile veren eli" buluşturmak ve 

daha çok yetime destek olabilmektir. Eğer bizler desteğimizi esir 

gersek sözüm ona onlara destek olacak başka insanlar olacaktır. 

Şu anda Pakistan, Muzafferabad, Irak, Filistin, Çeçenistan, 

Endonezya-Açe ' de olmak üzere birçok yetimimiz İLKDER saye 

sinde manevi ailelerinden destek görmektedir. 

Amacımız  "Mü'min Mü'minin Kardeşidir" ilkesiyle hareket 

ederek onlara yalnız olmadıklarını hissetürrnek Yüreği kardeş 

lerimizin üzüntüsü ve acısıyla burkulan ve "ben ne yapabilirim? " 

diyen bütün kardeşlerimizi ellerinden ne geliyorsa yapabilmek 

amacıyla demeğimizi yardımıanna aracı kılmaya çağırıyoruz. 

Sözlerimi Yüce Allah'tan yetimlerimizin  sayısını arttıracak 

başka felaket ve savaş gibi sıkıntıların olmamasını dileyerek biti 

riyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. 
ı 
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nternet  ortamındaki  haberlerden  birinin  başlığı  dikkatimi  çekti; 

"Başörtülüler jip kullanamaz"... iddianın sahibiyle alıp veremediğim 

yok, şahsi görüşü kend ini bağlar. Beni asıl rahatsız eden, bu görüş ifade 

edilirken kullanılan kelimeler. Özellikle de, başörtüsüyle ilgili olanlar. 

Ne diyor söz sahibi? "Başörtüsü neydi sevgili kardeşim? Mazlum i 

yetin, masumiyetin, mağduriyetin, mücadelenin sembolü  değil miy 

di?"... İşte bu bakış, Türkiye'nin bitmek tükenmek bilmeyen başörtüsü 

sorununun farklı cepheden yansıyan yüzüdür. Yüklenen abartılı -farklı 

anlamlar, dinin kadınlan ilgilendiren bir ayrıntısını yepyeni bir kimli 

ğe büründürüyor. Eskisinden daha çarpıcı ama kesinlikle daha doğru 

olmayan yeni kimliğiyle arz-ı endam etmeye başlıyor dini kavramlar. 

Sözgelimi mazlumiyet ... Başörtüsü mazlumiyetin sembolü müdür 

gerçekten? Kesinlikle hayır... Dünyanın bir bölümünde başörtülüler 

zulme uğramış olabilirler. Başörtülü kadınlar, başörtüleri dışındaki ne 

denlerle de mazlum konumuna düşmüş olabilir. Güzel yurdumun her 

karış toprağında şiddete uğrayan, maddi ve manevi baskılar altındaki 

yaşamında T.C. kimliğinin yanında gözle görünmeyen bir "mazlum" 

kimliği taşıyan kadınlar yaşıyor nitekim. Okullarına alınmayan, mes 

leklerinden men edilen , kamusal alan komedisinden fazlasıyla nasip 

lenmiş, etnik-kü ltürel farklılığı nedeniyle baskı gören, koca dayağı yi 

yen, patronu tarafından adaletsizce işten atılan, evinde bile hor görülen 

mazlum kadınlardan bahsediyorum. Bu kadınların çoğunun başörtülü 

olması, başörtüsünü mazlumiyet sembolü halin e getirmez, getiremez. 

Masumiyetİn sembolü de değildir ba şörtüsü. "Öyle olması" umu  

lur, temenni edilir. Ancak başörtülü kadınlar da, yeryüzündeki diğer 

Müslümanlar kadar "hata payına'' sahiptir. Onlar da günah işleyebilir, 

dedikodu yapabilir, kul hakkı yiyebilir, hatta gazetelerin üçüncü sayfa 

larında haber olabilir. Bütün bunlar o kadınların "kişisel" sorunlarıdır. 

Hesaplarını, yer i ve zamanı geldiğinde Allah'a verirler. Hataları, "ba  

şörtülü"olmalarıyla ilişkilendirilemez. Bir ba şka deyişle, başını örtrnek 

kadına -günahsızlık man asında- "melek" statüsü kazandırmaz. imti 

han devam etmektedir ve başını örten kadın da, aynı dine inanan er 

keklerle aynı pozisyonda hesap gününe doğru hızla yürümektedir. 

Mücadelenin sembolü de değildir başörtüsü. Başörtülüler bu top 

raklarda bütün hakları için mücadele etmek zoru nda bırakılmış ola 

bilirler, mücad eleleri zaferle ya da hüsranla da sonuçlanmış olabilir. 

Ancak bu başörtü sünün değil, başörtülü olmayı tercih eden kadınların 

mücadelesidir. 

Özetle, başı örtmeye yarayan bir kumaşa; Allah'ın (C.C.) bizzat 

ifade ettiği haliyle kadınların "tanınm asına'' yani İslami kimliğini be 

lirgin kılmasına yarayan örtüye farklı an aml ar yüklemek "iyi niyetli 
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bile olsa" dine m- .,. andığımız din, 

kendisine soıını.::a::.  -  :-.ırıu eklemeyi, çıkar- 

mayı, kısaca ;:i -&ı::a:evı .:amamen ve kökten 

reddeder. 

Yani şehirde jip kullanmak insanlığa isyan etmektir. 

Müstağni bi r görüntüdür. Mütekebbirliktir.  Uyuşmaz 

uyuşamaz:' 

Haklı yönleri var, şehir hayatı için 

Gelelim   başörtüsü -jip   ikilemi 

ne... Söz sahibi devam ediyor, "Ba 

şörtülüler ve Jipler düşünebiliyor 

musunuz?  Bir  tarafta  yanında 

Durduğumuz nokta, 

hayata bakiŞimiZI belirliyor. 

Şehirde, zengin bir muhitte gözüne 

çarpanjip  oluyor insanm, köyde ya da 

üretilmemi ş bir aracı, statü belirle 

mek için kullanıyorsanız bir  so 

rununu z var  demektir.  Jiplerin 

havayı daha çok kirletmesi bile, 

küçük çocuğu ile otobüs dura 

ğında buz gibi havada bekle 

yen bir anne var, diğer tarafta 

ise jip iyle son sürat yanından 

geçen başka başörtülü. Bunu 

anlamlandırabiliyor musunuz?" 

Cümledeki vurgu  sosyal  adalet 

varoştajipin yerini bazen bir cep telefonu, 

bazen kolla11 süsleyen altm bilezikler aliyor. 

Sorun farkli görünse de, sorumluluk ortak. 

insani biryanllşta,  dini ve etnik kimliğin, 

cinsiyetin, hele başörtüsünün alt1m 

çizmek, sorumluluğu başkalaTina 

y1kma kayg1s1 taşwor sanki. 

bu araçların kullanımıyla ilgili 

ahlaki tartışmalara zemin oluş 

turabilir. Ama  bu , insanlıkla 

ilgili bir sorundur, başörtülü 

olmakla ilgili değil. 

Durduğumuz  n okta,  haya 

ta bakışımızı belirliyor.  Şehirde, 

sizliğe yönelik olsa, sonuna kadar 

desteklemek  gerek.  Ancak  vurgu  ka- 

dının "başörtüsü"ne ... Direksiyondaki kişi 

başörtüsüz ya da erkek olunca durum değişiyor mu? 

Duraktabekleyen anne ve çocuğu daha mı az üşüyor? 

"Komşusu açken tok yatan" sınıfına girmek için ille 

de bir "örtü" faktörü ya da jip mi gerekli? 

Muhabir soruyor, "Başörtüsü ile Jip aynı anda 

olamaz mı?" 

Söz sahibi devam ediyor. 

"Evet  olamaz.  Çünkü  Jip   insanlıkla   uyuşmaz. 

zengin bir muhitte gözüne çarpan 

jip oluyor insanın , köyde ya da varoş- 

ta jip in yerini bazen bir cep telefonu, bazen 

kollan süsleyen altın bilezikler alıyor. Sorun farklı gö 

rünse de, sorumluluk ortak. insani bir yanlışta, dini 

ve etnik kimliğin, cinsiyetin, hele başörtüsünün altını 

çizmek, sorumluluğu başkalarına yıkma kaygısı taşı 

yor sanki. 

Hedefi doğru belirlemek, kelimelere ve varlıklara 

olduğundan daha büyük anlamlar yüklemernek la 

zım. Ne başörtüsüne , ne jiple re... 

 
 
 

Ey iman edenler! 

(Allah'tan) direnerek ve dik durarak 

yardım  isteyin. 

Zira Allah sabredenlerle beraberdir. 
Bakara 153 
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Ferda Çiftçi 

 
ocuklar; evlerin neşesi ve insanın enerjisidir. Gül yüzlüdür onlar, 

camgözlüdür onlar. Bıcır bıcır konuşmaları, paytak paytak yürü 

meleri, oyun oynamaları ile çevrelerine öyle mutluluk verirler ki ... Bu 

da onların yaratılışlarındaki güzellikten kaynaklanmaktadır. 
 

Rabbimizin emaneti olan bu çocuklar için sevgi, merhamet ve 

şefkat duyguları adeta can suyu gibidir. Nitekim anneye verdiği şefkat 

duygusu ile Rabbimiz en aciz olan bebeği en güzel şekilde kucaklıyor. 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle kadınlar şefkat kah 

ramanıdırlar ve bir annenin eviadını tehlikeden kurtarmak için hiçbir 

ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki birihlas ve fıtri bir va 

zife ile kendini eviadına adaması gösteriyor ki, kadında gayet yüksek 

bir kahramanlık vardır. O şefkatin küçücük bir numunesini taşıyan bir 

tavuğun, yavrusunu kurtarmak için aslana saldırması ve ruhunu feda 

etmesi bunu ispat ediyor. İşte yavrular için böylesine bir sevgi, merha 

Rabbimizin emaneti... met ve şefkat ihsan edilmiş. 
 

Çocuk sevgisinin en güzel misallerini ise Peygamber Efendimiz 

(as)'da görmekteyiz. Öyle ki çocuğu olanın onun hatırı için çocuklaş 

ması gerektiğini ifade etmiş, dışarıda gördüğü çocuklara bile selam 

vermiş, onların başını okşamış ve onlara ikramda bulunmuştur. Onla 

rın dünyalarına girmiş ve onlar gibi çocuklaşmıştır. 

Bir gün ResuluHalı (sas), tarunu Hasan(ra)'i öpmüştü. Yanında 

bulunan Akra: "Benim on çocuğum var, hiç birini öpmedim:' dedi. 

Rasulullah (sas) hayretle Akra'nın yüzüne baktı ve buyurdu ki: "Mer 

hamet etmeyene, merhamet  olunmaz:' 

Sevgili Peygamberimiz (as), çocuklara karşı öyle şefkatliydi ki na 

maz esnasında torunları mübarek omuzlarına çıktıkları zaman secdeyi 

uzatırdı. Çocuğun cennet nimetlerinden bir nimet ve kokusunun da 

cennet kokularından bir koku olduğunu bildiren nebiler sultanı Efen 

dimiz (as), kendisi yetim olduğu için yetim çocukların yaşadığı zorluk 

ları en iyi anlayan ve bilendir. Bu yüzden ümmetine yetim çocuklara 

nasıl davranılacağı konusunda da en güzel rehberdir. 

"Kim sırf Allah rızası için şefkatle yetimin başını okşarsa, elini 

değdiği saçlar sayısınca ecir ve sevap kazanır:' diye huyuran Peygam  

ber Efendimiz (as) şöyle bir müjde de vermektedir: "Yanındaki yeti 

me iyilik yapan kimse ile ben, şu iki parmak gibi Cennette beraber 

olacağız:' Daha sonra da orta parmağı ile işaret parmağının aralarını 

açarak göster ir. 

Bu hadis-i şeritler, kendilerine Cenab-ı Hakk'ın evlat ihsan eyleme 

diği aileler için de bir teselli kaynağı olarak sunulmaktadır. Böyle aile 

ler yetim  çocuklara bakarlar, onların  ihtiyaçlarını karşılariarsa  kendi 
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dertlerini unuturlar ve R3bbimizin rızasına nail ola 

bilirler. Ayrıca bu ibadet, bütün mü'minlerin üzerine 

vazifedir. Nitekim Rasulullah Efendimiz (as), asha 

bına sık sık; «Bugün bir yetim başı okşadınız mı?" 

diye sorarlardı. 

Günümüzde bu soruyu kendimize sorabiliyor 

muyuz? Sokakta yaşayan ve çalışan nice çocukların 

feryadını duyabiliyor muyuz? Onların ne  hissettik 

lerini aniayabiliyor muyuz?  Onların  istek 

şıya bırakılıp yalnızlığa terk edilm ...,... .....,.. . -mı 

ıstırabını ve bizim onlara karşı mesuliyetimi::i rıe ka 

dar acı bir surette ifade etmektedir!.. 

Bizler,    onların    maddi    ihtiyaçlarını    karşılama 

mecburiyetiyle beraber, onların dini ve ahlaki terbiye 

lerinden  de Hakk  katında  mesut  durumdayız.  Toplu 

mumuz, böyle garip  ve  mahrumların  ruhi açtığını  da 

giderip onların gönül ıstıraplarını teselli edecek, onlara 

cennetin yolunu gösterecek gönül insaniarına ne 

lerinden  haberimiz var mı? Can  suyu 

olan sevgiden mahrum olan bu ço 

cukların çağrısına cevap verebili 

yor muyuz? Acaba dini ve ahlaki 

"Ben 

cennete gitmek 

istiyorum. Orada ku1lar, 

kelebekler, mis gibikokan 

güzel renkli  i ekler var. Orada 

kadar muhtaç! 

Unutmayalım  ki,  cemiyetten  yük- 

selen acıyın bize' feryatlarını  duyma 

yanlar, hayatın şaşkın yolcularıdır. 

terbiyelerinden de sorumlu ol 

duğumuzun farkında mıyız? 
 

Bu noktada muhterem  Os 

man  Nuri  Topbaş  Hocamızın, 

uyarıcı bir etki yapan ifadelerini 

okuyalım:  «Son günlerde,  ayakka 

elma, portakal, muz, kivi, her türlü 

meyveden yemek istiyorum. 

Benim bisikletimin olmasını istiyorum, 

güzel masallar okumak istiyorum ve 

boyacılık i1ini artık hi yapmak 

istemiyorum. Oturup dinlenmek, 

orada güzelce yatıp uyumak 
istiyorum. 

Merhamet ve hizmet aşkını bütün 

fani sevdaların üzerine yükseltemez 

isek, kendimize yazık etmiş oluruz. 

İnsanların nefsani arzuları 

nı putlaştırdığı,  cemiyet yaralarının 

vurdumduymazlıkla  geçiştirildiği   bir 

bı  boyacısı  küçük  çocuklarla  yapıl 

mış olan bir ankette, 9 yaşındaki  üçün 

cü sınıf öğrencisi A.  G.'nin /isan-ı  hal ile hay 

kırdığı;   'acıyın  bize' feryadı,   her 

zamanda,  şahsi  menfaat  ve  endişelerini 

aşarak, kendisini toplumun ıstırabından me 

sul hisseden, yetimleri, mazlumları ve kimsesiz ma 

sumları kendi yavrusu gibi bağrına 
duygulu mü'mini, böyle ictimai     ----------------., 

mes'uliyetler hususunda bir vic 

dan muhasebesine sevk edecek 

türdendir. 

Her kelimesi çocukluğun sa 

fiyetini ve masumluğunu sergi 

leyen sözle rinde diyor ki boyacı 

çocuk: 

"Ben cennete gitmek istiyo 

rum. Orada kuşlar, kelebekler, 

mis gibi kokan güzel renkli çi 

çekler var. Orada elma, portakal, 

muz, kivi, her türlü meyveden 

yemek  istiyorum. 

Benim bisikletimin olmasını 

istiyorum, güzel masallar oku 

mak istiyorum ve boyacılık işini 

artık hiç yapmak istemiyorum. 

Oturup dinlenmek, orada güzel 

ce yatıp uyumak istiyorum. 

Kitaplar  okumak  istiyorum. 

basabilen mü'min lere ne mutlu!» 
 

Rabbimiz, Bakara Suresi 215. 

ayett bize bu konu daki görevimi  

zi bildirmiş: Sana neyi infak ede 

ceklerini sorarlar. De ki: "Hayır 

olarakinfak edeceğiniz şey, anne 

babaya, yakınlara, yetimlere, 

yoksullara ve yolda kalmışadır. 

Hayır olarak her ne yaparsanız, 

Allah onu şüphesiz bilir." 

Şunu da ilave etmeliyim ki ço 

cuklar için ne yaparsanız yapın o 

anda içinize gelen ferahlığı ve se 

vinci tarif edemezsiniz. Bu çocuk 

bir de yetim ise... 

İnsanlığın en büyük rehberi 

Peygamber Efendimiz (as) bir ha 

dis-i şerifleri ile bakın bize nasıl 

bir müjde veriyor: "Cennette fe 

rahlık ve sevinç evi denilen öyle 

gösterişli bir yer vardır ki, oraya 

Okulumu bitirirsem doktor olmak istiyorum. Hastaları 

iyi yapmak  istiyorum. 
 

Dışarda kar yağıyor, üşüyorum!.." 
 

Toplumdaki bu sess iz f eryatlar, merhametsizliğin 

ve sefaletin anaforunda hayat mücadelesiyle karşı kar- 
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yalnız çocukları sevindirenler girebilir:' 
 

Rabbimiz  bu  müjdeye  nail  olabilen  kullarından 

eylesin! 
 

Arş-ı alaya yükselen sevinçlerin ve duaların için 

de bulunmay ı nasip eylesin! 
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Yetim Ne ister? 
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Yetim için Ne Yapabiliriz? 

Yetim Nasıl Memnun Edilir? 
"Bir imtihandır yetim. Yiyen, içen, yürüyen, 

Konuşan  bir imtihan. 

Kazanırken  herkesin  kazandığı, 

Kaybederken  ise, 

Yetimden önce, diğerlerinin kaybettiği bir imtihan. 

O aramızda dolaşan bir imtihan vesilesidir. 

 
 
 
Özden  Zehra 

Sönmez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yetim kayhederse he1·kes kaybeder... 

Babası olmayan her çocuğa kız veya erkek fark etmez, yetim denir. Yani er 

genlik çağına gelmeden babasını kaybeden çocuklar yetimdir. Genelde toplum 

da onları bu şekilde anarlar. 

Yetim çocuklar zengin olsalar bile boyunları büküktür.. Onlar bir yerde Al 

lah (c.c)ın diğer insanlara birer emanetid irler. Belki de onun için yetimin sadece 

başının okşanması bile kişinin cennete girmesine vesile oluyor. Dinimizde bu 

emanetlerin korunması, büyütülmesi, eğitilmesi topluma kazandırılmas ı için 

birçok emirler vardır. 

Onlardan birini ele alacak olursak ;"Onlar içleri çektiği halde, yiyeceği yok 

sula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyonız, bir 

karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların bulunacağı 

bir günde "Rabbimizden korkarız derler "Allah da onları bu yüzden o, günün 

fenalığından korur, onların yüzüne parlaklık, neşe verir:' {İnsan 8-9-ı0- ı ı) 

Ayett e de görüldüğü üzere yetime yapılacak her iyiliğin, harcama nın karşı 

lığında sadece Allah rızasını gözetmek var. 

"Sana ne harcayacaklarını sorarlar; de ki: Harcayacağınız her mal;Ana baba, 

yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği, Allah bi 

lir" (Bakara 2 ı5) 

Demek ki harcamalarımızı bir kağıda yazarken ; Ana baba, yakınla r, (ev ki 

rası, su, elekt rik, mutfak, çocukların giderleri v.s kalem kalem yazarken. Bir de 

bu listeye yetimler ibaresini de yazmak gerekiyor. 

Bakara 2ı5 de "sana ne harcaya caklarını sorarlar" denilirken hemen aka 

binde sana yetimleri sorarlar ; de ki;"onların işlerini düzeltmek hayırdır': Eğer 

onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir ..Allah düzelteni, 

bozmadan ayırt etmesini bilir.Allah dileseydi sizi zora sokardı. Allah şüphesiz 

güçlüdür hakimdir"(Bakara 220-83 ve Nisa 36) buyurulmaktad ır. 

Kendisi de bir yetim olarak dünyaya gelen ve yetimliğin her türlü zorluk 

larını bilen Peygamber Efendimiz'in bu sıkıntılarını azaltmak için Yüce Allah 

c.c. Duha suresinde şöyle hitap etmektedir." Kuşluk vaktine and olsun. Karanlık 

çöktüğü vakit geceye andolsunki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılınadı da. 

Muhakka k ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana 

verecek ve sende hoşnut olacaksın. Seniyetim bulup da barındırınad ı mı? Seni 

yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletınedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da 

zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbi 

nin nimetine gelince; işte onu anlat:' 

Bu ayetten de anlıyoruz ki; Allah yetim in işini bizzat üzerine almıştır.Onun 

bir takım işlerini yapanlar da ecirlerini kat be kat alacaklardır. 

İşte onun yüreklerimize su serpen müjdelerinden biri:"kim bir yetimi alarak, 

onu yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilemeyecek bir günah işlemedi 

ği takd irde Yüce Allah onu mutlaka cennete koyar" (Tirmizi, birr, ı4, no:ı9ı8) 

Yine aynı şekilde "Kim üç yetimi korumasına alıp, onların bakımını yaparsa, 

sanki ömür boyu gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçirmiş ve Allah yolun  

da cihat etmiş gibi olur. Ben ve o cennette(iki parmağını yan yana getirerek) şu 

ikisi gibi kardeşi z. (ibn mace- edep, no: 6)buyurmuştur. 

Aynı zamanda Annesi Ünunü Süleym tarafından hizmet etmesi için pey 

gamberin himayesine verilen Enes bin Malik'e. çok iyi davranmış ve onu hiç azar- 
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lamamıştır. Hatta bir hatası yüzünden Enes'i uyaracak olan 

hanımlarına , bırakın çocuğu diye müd ahale etmiştir. 

Asr-ı Saadet'de de yetim çocuklar vard ı. Peygamber 

Efendimiz ve eşleri bu yetimlerin her türlü işleri ile (evlen 

meleri dahil) bizzat yakından ilgilenmişlerdir. 

Yetiml er genellikle babaları ölen ve bin bir türlü zorluk 

lara katlanarak çocuklarını büyütmeye çalışan anneleri ile 

birlikte hayata tutunmaya çalışırlar. İşte peygamber efendi 

miz bu onurlu anneleri, kadınları da çok güzel ve eşsiz söz 

leriyle övmüştür:' Ben ve dul kalm ış kadın cennette şöyleyiz 

(iki parmağını birleştirerek) o kadın k.i; dul kalmış yetimle 

rini çocuklarını büyütmek için evlenmem iş. kendini onlara 

adamıştır. (ebu Davut, Edep) 

Yetimi doyurmak ta ibadetlerin özüdür. (onlar içier i 

çektiği halde, yiyeceği yoksula, yetime, esire yedirir- 

ler. Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyo 

ruz, bir karşılık veya teşekkür beklem iyo 

ruz. Doğrusu biz asık suratların buluna 

cağı bir günde Rabbimizden korkarız 

derler. Allah da bu yüzden o günün 

fenalığından korur,  onların  yüzle 

rine parlaklık ve neşe verir. (İnsan 

suresi 8-11) Sadece bu müjde için 

bile yetime sevgiyle merhametl e 

kucak açmamız gerekir. Yine tüm 

insanlığa eşsiz bir mesaj olan ayet 

terin ışığında tefekkür edersek; "Biz 

ona eğri ve doğru iki yolu gösterme 

dik mi? Ama o, zor geçidi aşamadı. O 

zor geçidin sen ne olduğunu bilir misin? 

O geçit, bir köle veya esir azad etmektir veya 

açlık gününde , yakını olan bir yetimi, yahut bir 

yoksulu doyurmaktır. Sana inanıp birbirlerine sabırlı ve 

merham etlilerden olınayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte 

bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.(Bel ed 5.10-18) 

Diyebiliriz ki; Yetimlere iyi davranmak yetimler yetimi, 

peygamber efendimize iyi davrarımak gibidir. 

Kur'an-ı Kerim Mekkedeki Zengin Kureyşlileri, yetimi 

ve yoksulu ihmal ettikleri için nankörlükle niteleyerek şid 

detle eleştirmiştir. 

"Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Yok 

sulu yedirmek konusunda, birbirinizi teşvik etmiyorsunu z. 

Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz.Mal ı da pek çok 

seviyorsunuz .(Fecr s.17-20) 

Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Yetimi ve yoksulu 

koruyan, komşusuna yılkarıdan  bakmayan, Allahın koru 

masına girer; beni hak üzere gönderen Allah'a yemin ederim 

ki; yetime merhamet edene, ona yumuşak konuşana, onun 

yetimliğine ve zayıflığına acıyana ve Allah'ın kendisine lutf 

ettiği imkanlar sebebiyle komşusuna tepeden bakmayana, 

Allah kıyamet gününd e azab etmez:' (Ahmet İbn Hanbel, 

Müsned,2/263,387) 

Hz. Muhammed şehitlerin yetimlerine çok özel bir ilgi 

göstermiştir. Hatta şehit yelimlerini akrabalarına tercih et 

miştir. Bir keresinde ganimetler arasında esirlerin de bulun  

duğunu duyan amcası Zübeyr Bin Abdulmutt alib'in kızları, 

yanlarına Hz. Fatıma'yı da alarak Hz.Muhammed'in yan ına 

giderler ve ganimetler arasında olan esirlerden kendileri 

hizmetçi olarak verilmesini talep ederler. Bunun üzerine 

Hz.Muhammed(s.a.v) şöyle buyurur :"Bedir'in yetimleri sizi 

geçti. (Bedir savaşında şehit olanların geride bıraktıkları). 

Yine bir gün Hz.Muhammed Uhud savaşında babası şe- 
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hit düşen Beşir bin Akrabe'yi ziyaret eder. Onun ağladığını 

görünce, ağlama ey sevgili çocuk, ne diye ağlıyorsun? ben 

baban olayım, Aişe de annen olsun istemez misin ?" diyerek 

onu teselli etti. Beşir "evet isterim" deyince onun başını ok 

şadı. Yine bir ayet de "ey Rasulum sana yelimlerden soralar. 

De ki: onları faydalı ve iyi bir hale getirm ek hayırlıdır. Şayet 

kendileri ile bir arada yaşarsamz, onlar sizin kardeşleriniz 

dir" buyu rulın aktadır.(Bakara 220) 

Hz. Muhammed( s.a.v.) yetim malına tecavüzü öldürü 

cü yedi büyük günahtan sayınıştır ve şöyle buyurmuştur" 

Helak edici yedi büyük şeyden kaçınınız: Şirk, büyü , adam 

öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, 

iffetli kadına zina isoadında bulunmak:' (Buhari vesayet 

23) 

Yetim malına , ergenlik çağına erişene kadar en 

iyi şeklin dışınd a yaklaşmayın . Ölçüyü ve tartıyı 

doğru yapın. Biz kişiye ancak gücünün yet 

tiği  kadar  yükle riz.  Konuştuğunuz vakit 

akraba bile olsa sözünüzde adil olun. 

Allah'ın  alıdini yerini getirin. Allah 

size bunları öğüt almanız için buyur  

muştur:' (En'am  152) 

Görüldüğü gibi yetim malı ye 

menin veya haklarını gasp etmenin 

cezası veya mükafatı sadece ahirette 

değil dünyada iken başlar. 

Kur'an -ı Kerim'de KehfSuresi'nde 

yer  alan  bir  misalden  üçüncüsü  Hz. 

Musa (a.s.) ile (Hızır) ilim sahibi arasın 

da geçenlerdir.  Bu  misalde babalarından 

miras ka lan bahçeye sahip olan iki yetim ço- 

cuktan bah sedilir"....yine yola koyuldular; nihayet 

bir şehir halkından yiyecek istediler. Halk onları konuk et 

mek istedi. Derken orada yıkıl ınaya yüz tutmuş bir duvar 

gördüler. Musa'nın yol arkadaşı hemen onu düzeltti: Musa 

"isteseydin bu işten bir ücret alırdın". dedi. O şöyle söyledi: 

işte bu seninle benim ayrılmam ızı gerektiriyor; dayanama 

yacağın işlerin iç yüzünü sana anlatacağım. (Kehf. 77-78) 

Hz. Musa'nın yol arkadaşı söz verdiği yorumu şöyle yapı 

yor:' Duvar ise, şehirde ikiyetim çocuğa aitti. Altında onlara 

ait bir hazine vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onla 

rın olgunluk çağına ulaşma larını ve Rabbinden bir rahm et 

olarak defınelerini çıkarmak istedi. Ben bunları kendi görü 

şüme göreyapmadım. İşte senin, sabredemediğin şeylerin iç 

yü zü budur:' (Kehf.82) 

Kısaca Ayetler, Hadisler uygulamalar bize gösteriyor ki; 

yetim için yapılan hiç bir şey boşa çıkmaz, boşa gitmez. Bel 

ki de bizim günahlarımıza kefaret, bedenimize sağhk, kese 

mize bereket evierimize huzur getirecektir. 

Yetim bizden çok şey istemiyor.Sadece ve sadece zarur i 

ihtiyaçlarının görülmesini istiyor. 

Sadece başının okşanmasını istiyor. 

Sadece yü zün e içten ve samirniyetle gülümsemem izi 

istiyor. Öyle ise bize geri  dönüşü kat be kat fazla olan bu 

alışverişi hepimiz  yapabiliriz. 

Bugün bizler el ele verd iğinüzde Dünya'nın birçok ye 

rinde çeşitli nedenlerden dolayı (Tusunami, doğa l afetler, 

savaşlar, haksız işgaller v.s) Yetim kalan yavrulanmızın başı 

nı okşayan birer el. Şefkatli, cömert insan olabiliriz. 

Unutmayalım ki; merhametle uzanan bir el bir yetime 

merhametle uzanacak olan binl erce yetimi kurtaracaktır. 

Selam ve dua ile... 
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5 Kasım 2008 Salı Saat 16:09 

Söyleye söyleye kendi de inandı. 

'Başörtüsü bir siyasi simgedir!" 

Deniz Baykal'dan bahsediyorum. 

Semanur Yaman 

Her fırsatta başörtüsünün siyasi simge olduğunu söyleyen, başör 

tülüleri bu güne kad ar hor ve hakir gören, üniversite kapısının başörtü 

lülere aralanma ihtimaline bile katlanamadığından koşa koşa mahke  

meye giderek bütün ihtimalierin önünü kesen siyasi parti liderinden. 

Öncesini kanştırmaya gerek yok. Sadece yakın dönem hafızasını 

yoklayanlar ya da internet arama motorlanna 'Baykal-başörtüsü' ya 

zanlar kolaylıkla hatırlayacakt ır. 

Bu sözler Baykal'ın yakın dönem arşivinden' 

'O BİR SİYASİ SİM GEDİR '! 

Ve bir diğeri; Başörtüsü'nün tarihçesine bilimsel olmasa da Baykal 

cephesinden bakış; 

'SO YIL ÖNCE TÜRBAN VARMI YDI? YENİ BİR PEYGAMBER Mİ 

TÜREDİ. SO YIL ÖNCE MÜSLÜMAN  YOK MUYDU?' 

Bu da Baykal'ın başörtüsü tanımı; 

'ARAP, VAHHABİ, ABBASİ, EMEVİ İSLAM YORUMUNUN 

TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROJELERİN SİMGESİ OLARAK İŞBİRLİK  

ÇİLERLE BİRLİKTE ANADOLU'DA DAYATTIGI YABANCI ÜNİ 

FORMADIR.' 

Baykal'ın ifadesiyle 'Anadolu'da dayatılan yabancı üniforma; şimdi 

CHP'nin gardırobunda yerini aldı. 

Baykal, İstanbul'un çok göç alan, sorun yumağı düğüm düğüm ol 

muş ilçelerinde, önce başörtülü, sonra çarşaflı kadınlan kürsüye çıka 

np yakalarma birer rozet taktı. 

Bir rozetle partili olunmaz aslında ama kürsüye çıkıp; yakana, hat 

ta çarşafının üzerine siyasi parti rozeti taktırmak en azından bu yönde 

bir meylin göstergesidir. 

Nitekim 16 Kasım günü İstanbul'un yeni ilçesi Sultangazine kür 

süye çıkan kadınların tamamı bir siyasi kaygıyla oradaydı. Çarşaflı ka 

dınlardan birinin eşi CHP'den belediye başkan aday adayıydı çünkü. 

Başörtülü kadınların büyük çoğunluğu da, aynı ailenin bi rinci-ikinci 

derece akrabaları ve tanıdıkları. 

Aday adayı son derece siyasi bir şov yapmakla meşgul. Parti başka 

nına, 'Beni aday gösterirseniz sadece kemikleşmiş CHP'nin oyunu al- 
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mazsınız. Sizin tabanınızla tamamen zıt olan ailemin, 

yakın lanının ve tanıdıklarıının da oyunu garantiler 

siniz. İşte ispatı diyordu hal diliyle. 

Siyasi gelecek kaygısı taşıyan bir insan için, hiç 

de fena bir başlangıç değil doğrusu. 

Bir taşla iki kuş vurma kapısı aralı 

yor 'iktidar rüyasın ı gerçeğe dönüş 

türmek isteyen' partisine. 

Baykal'ın eline de bulunma z 

bir fırsat geçiyor. Hem bugüne 

kadar dışladığı yüzde 70'lik ba 

şörtülü kadın çoğunluğun oy 

larına göz kırpıyor, hem de yıl 

lardır  Türkiye'nin  azınlığa  hitap 

ederek çoğunluk hayali kuran parti- 

si olmaktan kurtulma ihtimali doğuyor 

CHP'ye. 

O'nun için de iyi bir fırsat... gibiydi. 

Bu dönüşüm tam da seçime S kala yaşanmasa' 

CHP'nin kemik kadrosunda bu açılıma 'dönekliK, 

'şeriata yardım ve yatakl ık' diyen dinozorlar bulun  

masa... 

'Başını örten kadın iyi olamaz, dışı örtülü başın 

içi aydınlık olama z' diye ekranlarda bağıran at göz 

lüklü kadınlar olmasa ... 

Bundan sonra yaşanacaklan birlikte göreceğiz. 

Baykal   başörtülü-çarşaflı   yat ırımdan 

karlı mı çıkacak, zararlı mı? 

CHP, dışladığı çoğunluktan oy 

alabilecek mi? 

Sonuç ne olursa olsun; gerçek 

değişmiyor. 

Baykal'ın yanındaki başörtü 

lü kadınların hepsi siyasi bir ge 

lecek peşinde. Başlarını siyasi bir 

kaygıyla örtmedHer  mutlaka  ama 

bugü n bulundukları noktada başör 

tüleri-çarşafları,   kocalarının -babaları 

nın-am calarının siyasi geleceği için rant ara 

cı haline gelmiştir. 

Ve Baykal'ın rozet taktığı bu kadınların örtüleri, 

üniversite kapılarında bekleyen gözü yaşlı kızların 

'siyasi' olmakla suçlanan örtüsünd en kat be kat siya 

sidir. 
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10-11 Mayıs - Konya 

ipek Ekinci 

 
adın Buluşması toplantılarının dokuzuncusu 10- 11 Mayıs tarihleri 

arasında Konya'da gerçekleşt irildi. 

Ev sahibi Şefkat-Der adına Konya Şube Başkanı Ayfer Erel'in "hoş 

geldiniz" diyerek başlattığı birinci gün oturumları, Başkent Kadın 

Platformu'ndan Nur iye Özsoy'un sunumu ile devam etti. Nuriye Özsoy; 

CEDAW gölge raporu hazırlamak için bir araya gelen kad ınların birbirle 

rini yeter ince tanımadıklarını fark etmeleri üzerine 2003 yılında I. Kadın 

Buluşması'nın düzenlendiğini söyledi ve toplantıların geçmişini özetledi. 

Sonraki oturumda Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan ve Kon 

ya Şube Başkanı Ayfer Erel derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdiler. 

"Aç olanın doyurulmasını, evsiz olanın barındırılmasını" kend ilerine ilke 

edindiklerini belirten Hayrettİn Bulan STK'larda aktif gönüllü sayısının 

3-5 kişiyi geçmediğinden yakındı. 

Birinci gün etkinlikleri akşam izlenen sema göster isi ile son bu ldu. 

İkinci günün ilk oturumu "Türk Modernleşmesi ve Kadın Politikala 

rı" başlığını taşıyordu. Konuşmacı Doç. Dr. Serpil Çakır kadın haklarının 

tarihi seyri hakkında bilgi verdi ve şöyle dedi: "İnsan lar kadın ve erkek 

olarak doğuyor, sonra toplum tarafından cinsiyet rolleri veriliyor. Kadın 

iyi eş, iyi anne olmalı, sevgisini vermeli vs. Fakat yaptığı iş sadece ev iş 

leri, çocuk bakımı gibi önemsenmiyo r. Tüm dünyada mü lkierin sadece 

%l'i kadınlara ait. Siyasette kadın sayısı Türkiye'de % 4. Karar mekaniz  

maları erkeklerin elinde. Erkekler de kendi çıkarlarını önceleyerek karar 

veriyorlar:' Yazar Ayşe Böhürler ise Türkiye dışındaki İslam ülkelerinde 

gözlemlediğ i kadın sorunlarından ve kadın hareketlerind en bilgiler verdi. 

"Kadının insan olma hakkının, insan gibi yaşama hakkının gasbedilme 

sini onaylayamayız. Fakat aile yapımızı da korum ak zorundayız. Kadını 

sığınma evine götürmek çözüm olmuyor. Kadını aile içinde desteklemek 

gerekiyor:' dedi. 

İkinci oturumun konuşmacıları; Kadın Dayanışma Vakfı Kurucu üye 

si Nazik Işık, Kamer Kurucu Üyesi Nebahat Akkoç ve Diyanet İşleri Din 

Hizmetleri Dairesi'nden Feyza Güner kadına yönelik şiddeti, sorunları, 

mücadele yöntemlerini konuştular.                                                  '" 

Son oturumlarda ise "BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)" üzerinde durularak, sözleşmenin ne 

olduğu, etkileri anlatıldı. Kon uşmacılar; Başkent Kadın Platformu'ndan 

Hidayet Şefkatli Tuksa l, Nuriye Özsoy, Zeynep Göknil Piyade, Ak-Der'den 

Fatma Benli, Hazar Derneği'nden Lütfiye Kılıç CEDAW'ı farklı yönlerden 
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ele aldılar. Özetle CEDAW hakkında şu bilgiler verildi: 

"CEDAW BM Genel Kurulu tarafından 1979 yılında 

kabul edildi. Türkiye CEDAW Sözleşmesi'ni 1985 yılın 

da kabul etti. Taraf devletler, bu sözleşmeyi 

uygulamakla  mükellef  olduklarından  bu 

sözleşmeyi ihlal ediyor. Kamuda, aile hayatında, sosyal 

hayatta , ekonomik hayatta  vs. kadına yapılan ayrımcı 

lık konusunda Türkiye üzerine düşeni yapmıyor. Ayrıca 

Sivil  Toplum  Yürütme   Kurulu'nu  oluşturan 

13 STK'dan S'i başörtülülerin bulunduğu 

sözleşme kadın haklarının eyleme geçi 

rilmesinde halen bağlayıcı en önem- 

li   ulu slararası   hukuksal   dayanak. 

CEDAW'a  taraf olan ülkeler, kendi 

ülkelerindeki   kadın   sorunları   ve 

kadına karşı ayrımcılıkla ilgili rapor 

hazırlıyor.    Hükümetlerin    yanında 

STK'lar  da gölge raporlar  hazırlıyor - 

lar. CEDAW komitesi devlet raporlarını 

ikinci gün 

atölye çahşmalar1 

s1ras1nda 

iLKDER Başkani Özden 

Zehra Sönmez iLKDER'i 

tan1tt1 ve koruyucu aile 

çal1şmalar1 hakk1nda 

bilgi  verdi. 

bir  kurulda  yer  almak  istemediklerini 

belirterek  gölge rapor hazırlama  ça 

lışmasından  çekildiler. Kadına karşı 

her  türlü  aynıncılığın  önlenmesini 

isteyen  STK'ların  başörtülülere  ya 

pılan  ayrımcılığı  kabul  etmemeleri 

de ayrı bir garabet. 

CEDAW'a kişiler ve STK'lar baş 

vuruda  bulunabilmekte.  Ancak  tüm  iç 

bu gölge raporların ışığında inceliyor ve hü- 

kümetlere kadın hakları ihlallerinin düzeltilmesi 

için tavsiyelerde bulunuyor. Hükümetler bu tavsiyelere 

uymakla yükümlü. Uymadıklarında ise CEDAW'ın yap 

tırımı yok. Bu ülkeler üzerinde ancak manevi bir baskı 

oluşturulabilir. 

Türkiye'de ise 13 STK'dan oluşan "Sivil Toplum Yü  

rütme Kurulu" CEDAW'a gölge rapor hazırlıyor. Baş 

kent Kadın Platformu bu kuruluşlardan biri. Türkiye 

başörtülü  kadınlara  uyguladığı  negatif  ayrımcılıkla 

hukuk yollarının tükenmiş olması gerekiyor:' 

İkinci gün atölye çalışmaları sırasında İLK 

DER Başkanı Özden Zelıra Sönmez İLKDER'i tanıttı ve 

koruyucu aile çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Kadın buluşmalarının dokuzuncusu da; kadınların 

birbirlerini tanımaları, sorunlarını konuşmaları, çözüm 

üretmeleri için bir araya gelmelerinin ne kadar önemli 

olduğunu bir kez daha gösterdi. Bunun farkında olan 

katılımcılar bir dahaki kadın buluşmalarında buluşmak 

dileğiyle... 
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nanç Ozgürlüğü Platformu  olarak,  Başörtüsünün  üniversite- 

lerde serbest bırakılınasını öngören Anayasa değişikliğinin ip 

tali ile ilgili Anayasa Mahkemesinin açıkladığı gerekçeli kararı 

karşında suskun kalmayacağız. 

Demokratik ülkelerde  hiçbir kurum  denetim mekanizması 

nın dışında tutulamaz .Anayasadan almadığı bir yetkiyi kullana  

maz. Anayasa Mahkemesi Anayasanını48. Maddesinde ifade 

sini bulan "Anayasa değişikliğini esastan görüşüp iptal edemez" 

açık hükme rağmen sayın üyeler başörtüsünün üniversitelerde 

serbest bırakılınasını öngören düzenlemeyi esastan görüşüp iptal 

ederek, anayasanın kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanmış 

lardır. 

Anayasa Mahkemesinin Üniversitelerde başı örtülü öğrenci 

lere eğitim öğretim hakkı tanındığı takdirde, başı açık öğrenciler 

üzerinde baskı oluşturacağı, toplumsal huzuru bozacağı, ulusal 

dayanışmayı zedeleyeceğ i, kutuplaşmalara ve çatışmalara sebep 

olacağı varsayımı ile desteklenen gerekçeli kararı, reel bir hukuk 

normuna dayanmaktan çok uzak vehimlere varsayırnlara ve ide 

olojik mülahazalara, hatta kehanete ve müneccirnliğe dayalı bir 

karardır. 

Hele, hele halkın dini eğitim ve öğretim talepleri, üniversi 

telerde başörtüsü yasağının kaldırılma sı ve Meslek Liselerinin 

Üniversiteye girişlerinde ki katsayı adaletsizliğinin giderilmesi 

yönündeki arzuları, Kuran öğrenimine yaş sınırlaması getiren 

kanunun yürürlükten kaldırılması talepler i, Üniversiteleri ele 

geçirme, devlete sızma, laik ve demokratik rejime karşı başkal 

dırı harekatı olarak değerlendirilmesi Hiçbir zaman teröre bu 

laşmayan, canlı bombalığa soyunmayan haklarını ararken yasal 

zeminin dışına taşmamaya özen gösteren insanlara karşı 'Yavuz 

Hırsız' misali kendi haksız uygulamalarını haklı gösterme çaba 

lanndan başka bir şey değildir. 

Anayasa Mahkemesi bu gerekçeli kararıyla Bütün dinlerin 

yaşanmasını garanti altına alan laiklik ilkesini, Anayasanın 90. 

Maddesiyle iç hukukumuzdan sayılan evrensel hukuk metinle 

rinden sayılan Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Haklan Beyan 

namesinin ı8. 26. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. ve Ek ı 
NO'lu Protokolün 2. Maddesini hiçe saymışlardır. 

"Başörtüsü  yasağı,  Parlamento'nun  çıkardığı  bir  kanunla 

kanmadığı müddetçe yasal bir zemine oturtulamaz Çünkü Ana- 
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yasa Mahkemesi Yasa ve Yasak Koyucu 

değildir. Kanunu iptal ederken yasa 

koyucu gibi hareket ederek yeni 

bir    hüküm    ihdas    edemez.   y.:- -s _if-}1:-....,. 
Dolayısıyla bir kanunu ip- r :!!'-Jı ;ı '.-.. 

tal ederken yasak koyamaz. 

Tek Yasa Koyucu TBMM 

dir. Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin aldığı kararlar 

yine Türkiye Büyük  Mil 

let  Meclisinin  aldığı  karar 

la  değiştirilebilir.  Onun  için 

Bu kararın hukuki bir dayanağı 

yoktur. Alınan gerekçeli kararda yok 

hükmündedir. 

mahkemesinin İptal ve gerekçeti kararları yeni 

bir hüküm doğuracak nitelikte değildir. 

Üniversitelerde  Başörtüsü  hukuken 

serbest ancak fiilen yasakt ır. 

Uygulanan fiili yasak sebe 

biyle kadınlarımızın  ve kızları 

mızın eğitim ve öğretimlerinin 

engellenmesi, çalışma ve sosyal 

güvence haklarından mahrum 

bırakılması  Demokrasi   hukuk 

ve insanlık ayıbıdır. 

Yüksek  Mahkeme  üyelerinin 

"Yüce Türk milleti adına" verdikleri 

bu karar hukukun hiçbir ilkesine ve kura 

lına uymayan, bilimselliğe dayanmayan, 

Başörtüsü inanma ve inandığını 

yaşama özgürlüğü ile ilgili temel 

hak ve hürriyetlerdendir.  Ana 

Başörtüsü 

inanma ve inandtğmt 

yaşama özgürlüğü ile ilgili 

temel hak ve hürriyetlerdendir. 

hayatın  gerçekleriyle  bağdaşmayan, 

vicdanıara  sığmayan,  halkın  seç 

tiklerini ,  rehin  "Egemenlik  Ka 

yasamızın  13. Maddesine göre 

Anayasa   tarafından   güvence 

altına alınan Temel hak ve hür 

riyetlerin   kısıtlanması   ancak 

yasayla sınırlandırılabilir. Bu 

özgürlüklerin  kullanımını  Sınır 

AnayasamiZ/n 13. Maddesine göre 

Anayasa taratmdan güvence o/tma 

alman Temel hak ve hürriyet/erin 

ktsttlanmast ancak yasayla 

smtrlandmlabilir. Bu özgürlüklerin 

kullantmmt Smtrlayan herhangi 

bir yasal düzenleme de 
mevcut değildir. 

yıtsız Şartsız Milletindir" sözünü 

askıya alan, TBMM ne ait olan 

Yasama yetkisine fiilen el koya 

rak Millet iradesinin tecelligahı 

olan TBMM sini yok saymaya ve 

inançlarından dolayı onları aşağı 

layan herhangi bir yasal düzenleme 

de mevcut  değildir.  Öyleyse  Anayasa 
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lama hakları yoktur. 
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GANA'da Su Kuyulari 
 

Açt1k .... :_,_ , 
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İbnu Abbas'tan 

ResuluHalı (sav) buyurdu ki: "Kim Müslümanlar arasından bir ye 

tim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, aifedilmez bir günah (şirk) 

işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır:' 

 
"Müslüman toplumundaki evlerin en hayırlısı, kendisine iyilik edi 

len bir yetimin bulunduğu evdir. Ve müslüman toplumundaki evlerin 

en şerlisi kendisine kötülük edilen bir yetimin bulunduğu evdir:' 

 
Ebud Derd a'dan 

"Kim üç yetimi yetiştiri r, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyu 

geceleri namaz kılmış, gündüzler i oruç tutmuş ve sabahtan akşama ya 

lın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır Keza, ben ve o, şu 

iki kardeş (parmak) gibi cennette kardeş oluruz" buyurdu  ve şehadet 

parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırdı Kütüb-i Sitte, cilt: 17, 

sayfa: 475 Hadis No: 7095 

 
İbni Ömer'den 

Kalbinin yumusama sini ve hacetinin gorulmesini sever misin? Ye 

time merhamet et, onun basini oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin 

yumusar ve hacetine erisirsin . Allana en sevgili ev, içinde ikram gören 

yetim bulunan evdir. 

 
Ukbe Ibni Amir'den 

Cennette "Darul ferah'' denilen bir eve ancak mu'minlerin yetim 

lerini sevindirenler girer. 
 

 
Ebu Hureyre'den 

Kalbinin yumusamasini istersen yetimin basini oksa ve miskini 

doyur. 

 
Ahmed bin Hanbel'den 

Kim şefkat ve merhametle bir yetimin başını okşarsa, elinin do 

kunduğ u tüyler sayısınca sevab alır. 
 

 
İbn-i Mace'den 

Müslüman evlerinin en hayırlısı içinde kendisine iyi muamele ya 

pılan yetimin bulunduğu evdir. Müslüman evlerinin en kötüsü de ken  

disine haksızlık yapılan yetimin bulunduğu  evdir. 

 
Buhari'den 

Dul ve yetim lerin ihtiyacına koşan, Allah yolu nda cihad edenlerle, 

gündüzün oruç tu"tup geceyi ibadetle geçiren gibidir. 
 

Ramüz-ül-Ehadis 

Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. 

Böyle yapa rsan kalbin yumuşar ve hacetin (ihtiyacın) görülür. 
 
 
 
 

54 



 
 
 

••• 
 

Hani, biz israiloğul/an'ndan, "AIIah'tan başkasma ibadet 

etmeyeceksiniz, anne babaya, yakmlara, yet imlere, yoksu llara 

iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksin iz, namazi 

kllacaksm1z, zekati vereceksiniz" diye söz alm1şt1k. Sonra pek 

azm1z hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. 

Bakara/83 
 

 
Sana Allah yolunda ne harcayacaklanm soruyor/ar. De ki: 

"Hay1r olarak ne harcarsamz o, ana-baba, akraba, yetimler, 

fakirler ve yolda kalm1şlar içindir. Hay1r olarak ne yaparsamz, 

gerçekten Allah onu hakk1yla bilir." 

Bakara/215 
 

 

Dünya ve ahiret hakkmda düşünesiniz diye böyle yap1yor. 

Bir de sana yetimleri soruyor/ar. De ki: "On/ann durumlanm 

düze/tmek hay1rl1d1r. Eğer onlara kanş1p (birlikte yaşar)samz 

(sakmcas1 yok). (Onlar da) sizin kardeşlerinizdir. Allah boz 

guncuyu yap1o olandan aymr. Allah di/eseydi sizi zora so 

kardl. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir. 

Bakara/220 

 
 
 

ler. 

Onlar, seve seve yiyeceği  yoksula,  yetime  ve esire yedirir  
 

 
insan/ B 

 
Hay1( hay1r! yetime ikram etmiyorsunuz. 

 

 

Fecr/ 1 7 

 
Yahut ş iddetli bir aç/tk gününde kendisiyle yakmftğ1 olan 

bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmakt1r. 

Be/ed/16 
 

 
Yetimin ma/ma, kendisi erginlik çağma vanncaya kadar, 

onu değerlendirmek amac1 d1şmda sakm yaklaşmaym. Verdi 

ğiniz her sözü yerine getirin çünkü verdiğiniz sözden [Hesap 

Günü'nde] mutlaka sorguya çeki/eceksinizi 

isra/42 -43 
 

 

işte o, yetimi itip kokan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen 

kimsedir. 

Maun/3 
 
 
 
 
 

ss   



1 
 
 
 
 
 
 

 
 

kalemle yazmay> O ö€retti! 
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BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM 

Selamun Aleyküm 

Bu mektubumu gönderirken Allah Teala'dan  temennim,  mektup 

size ulaştığında tam bir sıhhat ve afiyet üzere olmanızdır. Harfler, 

kelimeler ve satırlar; size, Türkiye' deki "iLKDER" kuruluşuna ve Ce 

baliye en-Nazla'daki kuruluşa , zihnimde geçen teşekkür duygula 

rını aktarmaya yetmez. Bizlere ulaştırılan bu yardımlardan ötürü 

Allah 'a hamd olsun, sayınız mübarek olsun. Allah emsalinizi ço 

ğaltsın . Peygamberimizin "Ben ve yetime kefil olan cennetteyiz" 

hadisine  binaen  inşallah ehli cennetten  olursunuz. 

Tekrar sayınız mübarek olsun . Allah emsalinizi artırsın. Elhamdulil 

lah sağlığımız iyidir. %92'1ik bir dereceyle 3. sınıfa geçtim. 

Son olarak sağlık ve afiyette daim olmanızı temenni ederim . 

ilham Yusuf Tolan 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

Hayır sahibine gülden daha güzel ve meltemden daha zarif selam 

gönderiyorum. 

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. 

Ben Aişe kızın velisiyim.Yetim kızım Aişe'ye ketaletiniz süresince, 

aileme yardımlarından dolayı dost Türkiye'deki iLKDER derneğine 

teşekkür etmek için size bu  mektubu  gönderiyorum. 

Bu ketaletiniz yetimin eğitim, öğretim ve diğer bütün günlük ih 

tiyaçlarının büyük bir kısmını karşılıyor. Kızım "Darul Ekrem isla 

miye" ilkokulunun 2. sınıfında okuyor. Kur'an-ı Kerim ezberliyor. 

Elhamdülillah derslerine çalışıyor ve çok başarılı. Bunun için size, 

ketaleti sağlayan iLKDER Derneği'ne ve bu yardımları bize ulaş 

tıran Cibaliye'deki islam Cemiyeti'ne sonsuz teşekkürlerimi arz 

ederim. Bu dernek gücünün yettiği kadarıyla yetim ve muhtaçları 

buluyor ve onlara eğitim-öğretim  dönemlerinde  yardım  ettikleri 

gibi  ek ders de sağlıyor. 

Bunun için Allah'a dua ediyorum. Dünyadaki en güzel şeyi size ver 

sin (o da Allah sevgisidir). Cennetteki en güzel şeyi size göstersin 

(o da Allah'ın cemalidir). Ve kitapların en hayırlısı olan Allah 'ın 

kitabı Kur'an'ı size faydalı kılsın. Mahlukatın en önemlisi olan 

Allah'ın Rasulü ile sizi bir araya gitirsin ve şehadetlerin en hayırlısı 

"La ilahe illallah"ı son netesinizde size nasip etsin. 

Aişe Avd Abdülkadir  Harabiş 
 

 
Bismillah irrahmanirrahim 

Sayın kefil Allah'a seni koruması için dua ediyorum . 

Muhterem ketile teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Size ve 

Türkiye'de bulunan iLKDER  kurumuna yardımlarından dolayı te 

şekkür  ederim. 

Kefilimiz, yetim Emine'nin dört kız, iki erkek kardeşleri arasında 

sıhhat ve afiyet içerisinde olduğunu beyan ederim ve yardımları  

nızdan  dolayı teşekkür ederim. 

Çocuklarınızın sıhhat ve afiyet içinde olmasını diler, ilkder kuru 

muna da yardımlarından  dolayı sonsuz şükranlarım ı sunarım. 

Ebu Ciyabe Emin Hasan Halil 



Bismillahirrah man irrahim 

Selamun Aleyküm 

Nas ı lsınız? iyi m isiniz? Sıhhatiniz nasıl? inşaal 

lah iyi sinizdir ve afiyettesinizdir . Beni sorarsa 

nız El hamdu l illah iyiyim. Ortaokul 9. sınıfa gidi 

yorum . Derslerimde  başarılıyım,  futbol 

kalecil iği  yapıyorum  ve  kaleciliği 

çok seviyorum.  işte bu  iyiliğim 

önce Allah'ın , daha sonra sizin 

gibi hayır sahiplerinin yardım  

larıyladır. 

Bunun için yardımlarınızdan 

dolayı size ve  Türkiye'deki 

dost   iLKDER   Derneği 'ne 

çok teşekkür ederim . Ve bu 

yardımlarınızı bize ulaştıran 

Cibaliye'deki islam Cemiyeti'ne 

de teşekkürleri bir borç bilirim . 

Allah (c.c.) hepinizi korusun. 

Allah  Azze  ve  Celle'den;  muhtaçlara 

yardımlarınızın  devamı için ömrünüzü uzat 

ması ve size sıhhat ve afiyet vermesini  dilerim . 

inşaallah  yapmış  olduğunu z  hayırlar  mizanda 

ağır gelir. 

Fida Halave 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 

Bu mektubumu gönderiyorum. Umulur ki, içim 

de oluşan minnet duygusunu, sizlere olan tak 

dirlerimi izhar edip açığa çıkartır. Çünkü sizler, 

bana ve kardeşlerime zaruri ihtiyaçlarımız olan 

gıda, elbise, kitap ve okul ihtiyaçlarımızın te 

mininde nakdi yardım gönderiyorsunuz . 

Ben bana kefil olup yardımı olan ağabe 

yime çok çok teşekkür ederim. 

Ben ve kardeşlerim adına "i LKDER" 

kuruluşuna  da  teşekkürlerimi   gön 

deriyorum . Ayrıca; güvenli bir şe 
kilde, yapılan yardımları bize ulaş 

tıran  "Cibaliye  en-Nazla"  şehrin 

deki "EI-Cemiyyetül islamiyye'ye" 

de teşekkürlerimi sunuyorum. Al 

lah Teala bizler adına sizin müka 

fatınızı versin. 

Hamd olsun ben iyiyim. Şu an 9. 

smrftayım. Notlarım da takdirliktir. 

Kardeşlerim  de iyidirler,  derslerine 

çalışıyorlar. Son olarak teşekkürler imi 

tekrar tekrar arz ederim. Allah sayınızı 

mü barek ls n. 

Hamdi Aşur M uhammed Sultan 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize 
olsun 

 

Ben yetim Sümeyr Assaf; 
 

Sözlerime başlarken  bana  yardımcı 

olan  değerli ağabeyimize  teşek 

kürlerimi arz ederim . O değerli 

insan ki, benim gibi yetimlere 

şefkat elini uzatmasını Allah 

ona ikram etmiştir. Allah 

Teala'dan bu yardımlarını, 

mizanının kefesine koyma 

sı için niyazda bulunuyo 

rum . 
 

Ben  iyiyim ve sağlığım  da 

iyidir.  Kendisiyle, peygam 

berimize  komşu  olarak  ebedi 

cennetlerde  buluşmayı  temenni 

ediyorum.  Kardeş Türkiye'deki  "il- 

KDER" kuruluşuna yaptığı hizmetlerden 

ve EI-Cemiyyetül -islamiyye" aracılığıyla bize 

gönderdiği tüm yardımlardan ötürü teşekkür 

eder ve onlar için de Allah Teala'dan ebedi 

saadet yurdu olan cenneti isterim. Yardımları  

nızı bu kuruluş günü gününe ulaştırmaktadır . 

Allah Teala yardımınızı, mizanına koysun . 
 

Sümeyr Assaf 
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BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM 
 

Başlangıçta Allah  Tealifdan mektubum size 

ulaştığında tam bir afiyet ve sıhhat üzere ol 

manızı dilerim. 
 

Kardeş Türkiye'de bulunan "iLKDER" kuru 

luşuna şahs-ı manevinizde teşekkürlerimi ve 
takdirlerimi sunarım. Gerçekten ne yazacağı 

mı bilemiyorum. Zira satırlar, teşekkürlerim i 
ifadeden acizdir. Ne dersem diyeyim, ne ya 

zarsam yazayım, hak ettiğiniz takdir ve teşek 

kür borcumu yerine getiremem. Zira bizlere 
yardımlar sunuyorsunuz. Bizler de bu yardım 

Iara gerçekten muhtacız. Sizlere çok teşekkür 

ederiz,  sizlere  minnettarız. 
 

Ayrıca halkımızın içinden geçtiği bu zor şart 

lara rağmen, bu yardımları bize ulaştıran ve 

sizler adına büyük gayretler sarf eden Ce 
baliye en-Nazla şehrindeki "EI-Cemiyyetül 

islamiyye'ye de teşekkürlerimizi sunarım. Al 

lah ecir ve mükafatınızı tam versin. 
 

Bizlerin halini sorarsanız hamd  olsun  sıhhat 

ve af iyetteyiz. Bu da Allah'ın lütfundan sonra, 

sizlerin keremiyle olmuştur. Erken çıktığı için 

Asine henüz okula gitmedi. Sizlere devamlı 

dualarımızla ... 
 

Nesme  Muhammed 
 
 
 
 
 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Ey şefkatli baba! 

Değerli yardımlarınız ve cömertçe ihsanınız 

dan ötürü en içten dileklerimle size teşekkür 

lerimi ve minnettarlığımı sunarım. O değerli 
yardımlarınız olmasaydı, bugün insanlara el 

açıyor olacaktı k. Bu insani yardımlardan dola 

yı Allah'a hamdolsun. Sizlerin değerini takdir 

ediyoruz. Bize sunduğunuz yardımlardan ötü 

rü, faydanızın dokunduğu insanlar adedince 

Allah da sizi rızıklandırsın. 
 

Son olarak benim ve çocuklarımın selam, sev 

gi ve teşekkürlerimi kabul buyurun. Allah siz 

lere her türlü hayrı versin. Yetimlere, fakiriere 

ve muhtaçlara yaptığınız yardımları sizler için 

ecir ve sevap olarak koruyup kıyamette tera 

zinize koysun . Vetimierin sildiğiniz göz yaşla 
rını ve yaptığınız yardımları da tekrar mizanı 

nıza koysun. 
 

Salim Kemal Enbari 
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Bismillahirrahmanirrahim 
 

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize 
olsun. 

 

Çocuklara yönelik büyük çabanızdan ve ver 
miş olduğunuz önemden dolayı teşekkür et 
mek istiyorum. 

 

Bizim sizi takdir etmemiz, tanımamız devam 

edecektir. Çünkü; siz o küçük çocukların yolu  
nu aydınlatacak bir mumsunuz. O çocuklar ki 

Allah ve Resulünün sevgilileridir. Bunlar için 

Resuluilah şöyle buyurmuştur: "Ben ve ye 

timin kefili olan kişi, işaret parmağı ile orta 

parmağı gibidir." işte bu hadis yetimin kefili 

olan kişinin büyüklüğüne delildir. 
 

Allah'ın sizi takdir etmesini istiyoruz ki, sizi 

şu şekilde tanımlayabiliriz . Bildiğimiz kadarıy 

la siz kulunun teşekkürünü değil de, Allah'ın 
rızasını bekliyorsunuz. Buna rağmen biz, in 

san olarak yine de teşekkür ederiz. Ve Allah (c. 
c)'ın sizi ve bizi cennette toplamasını temen  
ni ediyoruz. 

 

Ve Türkiye'deki  iLKDER Derneği'ne özel te 

şekkür ediyoruz. 
 

Ve islam Cemiyeti'ne   de teşekkürlerimizi arz 

ederiz. 
 

 
Haşim M uhammet Şeri Ziyad Abdu Rabbuhu 

 

 

                    Bismillahirrahmani rrah im 

"Malları ı Allah yolunda harcayanların du 
rumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz 

tane bulunan tohum gibidir . Allah dilediğine 
kat kat verir . Allah lütfu geniş olandır, hakkıy 

la bilendir." 

Muhterem kefil, Allah'ın selamı, rahmeti ve 

bereketi üzer i nize olsun . 

Sayın kefilimiz yardımlarımızdan dolayı size 

teşekkürlerimizi sunarım. Ve yine bu .kefale 
ti sağladığından dolayı Türkiye'deki ILKDER 

Derneği'ne de teşekkürü bir borç bi!irim. 

Yapılan  yardımı   yetimlere   ulaştıran   Islam 

C miyeti'ne  de  teşekkürlerimi  sunarım. 

Y rdımlar yetimlerin eğitim-öğretimine, gi 
yim kuşam, ilaç gibi ihtiyaçlarına harcanmak 
tadır 

Allah'a   hamd  eder,  Muhammed   Mustafa 

'ya  salat ve selam ederim. 
 

Abdurrahim Halit 



Bismillahirrahmanirrahim 
 

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize 

olsun; 
 

Ben Muhammed Basil, Halit Basil, Hadi Basil 

yetimlerinin annesiyim . Oğlum Halit Basil'in 
kefiline çok teşekkür ederim, devamlı sıhhat 
ve afiyet içerisinde olmasını ve Allah'ın öm 

rüne ve sıhhatine bereket vermesini dilerim . 
Vetimiere riayeti ve yardımlarından dolayı da 

Allah bütün hayırlarını kabul etsin. Rabbimiz 
hayırlarını devamlı kılsın. 

 

Filistinli yetimlere yardımlarından dolayı dost 
Türkiye'deki iLKDER Derneği'ne de samimi 
teşekkürlerimi arz ederim.Türkiye'den gelen 

emanetleri, samimi ve vetalı bir şekilde ye 
timlere ulaştırdığı için Cemiyet-i islamiye'ye 

de teşekkür eder, Allah'ın sıhhatlerine, ömür 
lerine ve çocuklarına bereket vermesini dile 

rim . Rabbimiz sayılarını artırsın, yetim çocuk 
lara şefkatlerini çoğaltsın ve onları muzaffer 
k ı lsın. 

 

Çocukların önce Allah sonra sizin sayenizde 

hiçbir şeyleri eksik olmuyor. Elhamdülillah, 
onlar sağlıklılar. 3 yaşındaki küçük okula git 

miyor. Hadi Basil 4.sınıfta Kur'an ezberleme 
de başarılı . Sizlere duacı. Muhammed Basil 
8.sınıfta. Elhamdülillah o da çok başarılı .Gücü 

yettiği kadarıyla Kur'an-ı Kerim 'i ezberliyor .O 
da size duacıdır. 

 

Son ola k çocuklarımın kefiline teşekkür 

ederim. Omrünün uzun, malının bereketli ve 

bütün hayırlarının makbul olması için Allah 
(a.c)'ye duacıyım . 

 

Tekrar selamlarımı sunarım . 
 

Halit Basil Mahmut Beytullahim 
 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

 

Ben Heysemül Aziz'in annesi. Göndermiş ol 

duğunuz hayırlardan dolayı bütün ai le fertle 
rine teşekkür ederiz. 

 

Dost ve kardeş ülke Türkiye 'deki iLKDER Ce 

iyeti aracılığıyla gönderilen yardımlar, bize 

Islam Cemiyeti aracılığıyla ula şıyor. 
 

He) sem'in sıhhat ve afiyet içinde olduğunu 

bildi · orum. O şimdi ilk okul 4. sınıfta okuyor. 
O resmi  futbolu ve bisi klete binmeyi sever. 

 

Ai lenizin sıhhat ve afiyet içerisinde olmasını 

dilerim. İ)ililderin'zden d olayı cenn ette birlik 

te olmayı Allah lbize nasip etsin. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun 

Yüce selamlarımla gönderiyorum ki o da: Essalamu 

Aleykum  Ve Rahmetullahi  Ve Berekatühü. 

Allah için kardeşim, sayın cömert kefilimiz, ben Aişe 

kızın dedesiyim. Bu kızcağıza islam Cemiyeti aracılı 

ğıyla yapmış olduğunuz yardımlarınızdan dolayı bu 

mektubun alabildiği kadar sevgi, saygı ve muhabbe 

timi sunuyorum. Cemiyet-i islamiye Allah'dan son 

ra Filistinli yetimleri en çok seven dernektir . Önce 

Allah, sonra sizin gayretin izle ve yardımlarınızla 

kızımızın çok iyi olduğunu ve Kur'an-ı ezberlemeye 

başladığını , diğer derslerinde de başarılı  olduğu 

nu; vücudunun ve ruh sağlığının çok iyi olduğunu 

bildiririm. 

Allah'ın size ve aile efradınıza ikram etmesin i, mutlu 

olmanızı dilerim . Bu yetim kıza ikram eteğiniz gibi 

Allah da sizi dünyanın bütün şer ve problemlerin  

den  uzak tutsun. 
 

Baba şefkatinden mahrum , dünyanın gamı, kasveti 

üzerine çökmüş bu yetimlere güzel sözle bile olsa 

yardım eden ve etmeye çalışan herkese teşekkür 

ederim. Genişliği yer ve gökler kadar olan ve sadece 

ihsan edenler için hazırlanmı ş cennetler mükafatı 

nız olsun. 

Selam üzerinize olsun . 

Aişe Abdurrauf  Nihan 
 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Yetim Muhammet ismail'e  yardım ve ketaleti için 

ketilimize teşekkür  ederim. 

Ve yine dost ülke Türkiye'deki iLKDER Derneği 'ne 

kefalet yardımlarından dolayı teşekkürlerimi suna 

rım . 

Ben Muhammed i smail'im. Bil miş olun ki; bu kefalet 

öğrenim sürecinde hayati önem arz eden bazı mas 

rafların karşılanmasında  büyük bir yer tutmuştur. 

Cibaliye Nazla  şehrindeki Cemiyet-i islamiye'ye de 

şükranlarımı arz ederim . 

iLKDER Derneği'nden isteğim, yetimlere ulaşmayı 

sürdürmeleridir. Toplumsal yaşamın zorluklarından 

dolayı birçok yetim ihtiyaç içerisindedir. 

Muhammed isınail Kamil Elbaytar 

GAZZE 

 

Heysem AZiZ 
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Bismillahirrahmanirrahim 
 

Mektubuma sizin sağlık ve afiyette olmanızı 

sorarak başlamak istiyorum . Mektubum size 

ulaştığı zaman da sıhhat ve afiyette olmanızı 

Cenabı Hak'tan diliyorum. 
 

Ben evladınız Yusuf Muhammed Haleve; kıy 

metli kefil babacığım ramazan bayramınızı 

kutluyorum. 
 

Kıymetli babacığım, annem de ailemle bir 

likte hayırda olmanızı diliyor ve size binlerce 

defa teşekkür ediyor. Gönderdiğiniz yardımla 

tansiyon ve şeker hastası olan annerne ilaç alı 

yoruz . 
 

Babacığım ben size bir şey söylemek istiyo 

rum . Benim gerçek  babam öldü. Şimdi size 

baba demek istiyorum. Allah sizin ömrünüzü 

uzatsın . Sizi efendi çocuklar içinde hazine kıl 

sın ve Allah'ın rahmeti ile fakir düşen muhtaç 

lara da hazine yapsın. 
 

Allah'ın ömrünüzü uzatması  için,  sizi  efen 

di ve hazinedar yapması için dua ediyorum. 

çünkü siz yetimlerin, fakirierin ve muhtaçların 

kalbinde iz bıraktınız. 
 

Allah (c.c) "mallarınızda isteyen veya isteye 

meyen fakirierin hakları vardır." buyuruyor. 

Mektubuma size ve şerefli ailenize sonsuz te 

şekkürlerimle son veriyorum. 
 

iyilikle ve bereketle bayramı tekrar yaşatması 

için dua ediyorum. 
 

Babacığım her sabah sizin cömert, şefkatli, 

merhametli yüzünüzü görmek için dua edi 

yorum. Bu dünyada Allah sizi muvaffak eyle 

sin ve bize ettiğiniz iyiliklerle Allah sizi müka 

fatlandırsın. 
 

Yusuf   Muhammed   HALEVE 

Bismillahirrahmanirrahim 
 

Allah'ın selamı,rahmet ve bereketi üzerinize 

olsun. 
 

Rasulullah (s.av) şöyle buyuruyor:"insanlara 

teşekkür etmeyen Allah' a şükredemez" 
 

Ben yetim bir kız çocuğu annesiyim. Kızımın 

kefiline şükranlarımı ve taktirlerimi sunar de 

vamlı ve ebeden hayırda kalması için Allah'a 

dua  ediyorum. 
 

Dost ülke Türkiye 'deki iLKDER Derneği'nin 

bize ulastırılan yardımlarından dolayı size te 

şekkür ttiği m gibi, Cibaliye Ennezle'deki is 

lam cemiyetine yardımlarınızın bize ulaşması 

için gösterd ikleri çaba ve gayretlerden dolayı 

dünya ve ah irette Al la h'ın onlara yarım etme 

sini dilerim . 
 

Sayın kefilimiz kızımın 3 yaşında elhamdülil 

lah sıh hat ve afiyet içinde olduğunu bildiriri m. 

O şimdi Mural Mearit kreşine gidiyor.Kreşte 

duydukları nı çabuk kavralıyor ve öğreniyor. 

Mesela Muhammed nebin a ile ben kreşteyim 

ilahisini söylüyor ve birden ona kadar sayı 

yor. 
 

Göndermiş olduğu nuz yardımla zaruri ihti 

yaçları olan eğitim,yiyecek,iç ecek,ilaç ve giye 

ceklerini alıyorum . 
 

HalimeYasir irad Hamide 
 

 
 

Bismillahirrahmanirrah  im 
 

Ben küçük Ban'ın annesi; Cibaliye en 

Nazla'daki Cemiyeti islamiye aracılığıyla bize 

yardım eden dost ülke Türkiye'deki ilkder 

Derneği'ne teşekkürlerimi  sunarım. 
 

Oğlum  isa'ya  gelince  o  kreşe  gidiyor,  çok 

sıhhatli ve oyun oynamayı seviyor. Biz onun 

üç kız kardeşi ile birlikte orta halde bir 

evde yaşıyoruz.  Bu  aileye yardımlarını  
zın devamını dileyerek size teşekkürle 

rimi tekrar sunuyorum. 
 

iSA ATiYYE RECEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazzeae okul... 
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Sultan Karadağ 
 
 

"Anneee... ben çok acıktım:' diyordu çocuk, gözü 

nü bilgisayarından ayırmadan. O bile, az önce ne söy 

lediğini unutmuş, kendin i kaptırmışken sanal alemin 

sohbetlerine; annesi kapıda beliriverdi. 

Al çocuğum, sandviçini getirdim; haydi, ye... 

Tamam anne, oraya koyuver şimdi... 

Kapının kapanmas ıyla annesinin  odadan çıktığı 

nı fark ettikten sonra bağırdı çocuk: 

Anneee ... Babam, söylediğim video oyununu bu 

akşam getirecek mi?... 

*** 

"Anneee... ben çok acıktım:' diyordu çocuk dü 

şünde. Titreyerek uyandı uykusundan. 

İşte, yine annesiz, sevgisiz ve yataksız, bir 

köprü altında; gecenin ayaz karanlığında 

sabaha  çıkabilmenin  hesabını  yapı 

yordu  çocuk,  açlıktan  guruldayan 

karnı ve soğuktan tir tir titreyen 

vücuduyla ... 

*** 

''Anneee... ben çok acıktım:' 

diyordu çocuk. "...ara vermeye 

cek miyiz artık?" 

Aslında, yemek biraz da ba 

haneydi.  Güneş  doğmadan  azık 

larını  ve  küreklerini  alıp  ellerine, 

çıkınışiardı tarlaya. Güneş, tam tepede 

olduğuna  ve elleri sıziarnaya  başladığına 

göre; öğlen olmuştu artık. Elinden küreği bırakıp, 

derin bir  "ohhh..:'çekerek yığılrn ıştı yere çelimsiz vü 

cuduyla... Azığını yemeğe gücü bile kalmamıştı artık. 

*** 

"Anneee... ben çok acıktım:' diyordu çocuk, kendi 

·endine mırıldanarak. 

B:.ıgün. sabahta n beri hiç mendil satamadım . Üs 

telik. cebunde beş kuruşum da yok... 

Bu sabah. önünden geçen anne ile çocuğu geldi 

gözünün önüne. Çocuk sızlanıyordu; 

''Anne, hapr. Ben. bu hamburgeri yemem. Sen 

söz vermiştin, .le Donalds'a gidecektik ..:' 

O da neydi ki?... Sıcak bir yemek falan mı?... 

*** 

''Anneee... ben çok acıktım." diyordu çocuk, an 

nesine daha da sıkı sarılarak. Nereden geliyordu bu 

tüfek sesleri?... Gökten mi yağıyordu bu bombalar? ... 

Babasıyla abisini nereye götürmü ştü o korkunç yüz 

lü adamlar?... Ve, evleri neredeydi? Niye ekmekleri 

yoktu bir lokma dahi?... Ve, niye annesi, çocuğun her 

"acıktım..:' deyişinde sessiz  sesiz ağlıyor; dudakları 

bir şeyleri mırıldanıyord u?... 

*** 

''Anneee... ben çok acıktım:' diyordu çocuk, he 

men arkasından gelen gözyaşları içerisinde. 

Öyle ya; annesi geçen sene ölmüştü. Hem 

yiyecek ekmeği, hem de ''Anne acıktım..:· 

diyebilecek bir annesi bile yoktu. Hıç 

kınkları  arasında  sesi duyuldu  ço 

cuğun; 

Anneee ... keşke hep aç kal 

saydım ama sen yanımda olsay 

dın... 

*** 

''Anneee... ben çok acıktım:' 

diyordu çocuk. 

Gel çocuğum, yemek hazır. 

Üfff ... yine mi köfteli patates ve 

pilav?... 

Tamam   çocuğum,   gel   tavuktan   al. 

Hem bak, sevdiğin tatlıdan da yaptım. 

Hayır, yemeyeceğim!... Hiç canım istemiyor; 

vazgeçtim yemekten. Hep ayn ı şeyler, hep aynı, hep 

aynı... Aç kalayım daha iyi... 

*** 

Söyleyebilir  misiniz;  bunların  hepsi "çocuk" 

muydu, hepsi aynı dünyada mı yaşıyordu?... 

Hepsinin karnı aç mıydı ya da hepsinin ''Anneee... 

ben acıktım'' diyebilecek bir annesi var mıydı? .. 

İnsanın annesi olması ve ona  nazlanması  nasıl 

bir şeydi?... Ve gerçekten, son çocuğun dediği gibi; aç 

kalmak daha mı iyiydi? ... 

 
 

61 



.J 

ve 

TBMM 

 

 
 
 

• 

       1 

araım kuruluşları , Gazze1ı  
etimlerin elinden tutuyor 

 
 
 

İsrail'in Gazze'de 
na aldığı Filistin 

Türkiye'ye getirip evlat ·  is 

teyen birçok kişi resmi kururolann 

ve iki halk arasında köprü niteligı 

taşıyan sivil toplum kuruluşlannın 

kapısını çalıyor. Ancak, bu konuda ortak kanaat; yetim ve öksüzlere 

tanlannda yardıma olmaya çalışıyo 

ruz. Buraya getirilıneleıiıü tavsiye 

etmivoruz.• diyor. Koruyucu ailele 

rm aylık bağıŞiadıgı 60'ar !ina ile Fi 
listin'de  150 cocuga  sahip  çıkan 

 

Gazze'de kim 

 
Gazze'de kim 

ük 22 gün süren ILk'DER. '"-apııgı etkinliklerle aile 

bin SOO'ü a.şkın insan 

betti. Bunların  280'i  17 

ve gençlerdi. Bunun 

ce çocuk da öksüz 

Şimdi onlar başlanru 

katli. güvenilir elleri 

ze•deki    yet.imlere 

Türldye'ye getiı:ip 

teven  birçok  kişi 

iki halk arasında 

taşıyan  sivil  toplum 

kapısını çahyor. 
ortak kanaat; 
kendi vatanında. 

da bakmak 

kendi vatanında. kendi halkı arasın 

da bakmak gerektiği yönünde. Bu 

yüzden. yardım kuruluşlan Gaz 

ze'de yetimhane açmayı, akrabalan 

mn yaronda kalanlara gıda . egitim 

ve giyim eşyası temin etmeyi tercih 

ediyor.Hayırseverleri de aylık 60-70 

liralık sabit ücretleıle en az bir çocu  

ga sahip çıkınaya davet ediyor. 

Merkezi Ankara'da bulunan İlke 

ilim Kültür ve Dayanışma Derneği 

(iUCDBR). 4 yıl önce demek bünye 
sinde  oluşturdufıu  Koruyucu   Aile 

Platformu'yla Türkiyeli hayırseverler 

ile dünyanın birçok ülkesindeki ye 

tim çocukian buluşturuyor . İLKDER 
Başkanı Özden Zehra Sönmez, ev 

lat edinmek isteyenlere, "Bu çocuk 
ların dilleri. kültürleri ayn.Aa için 
deler ve psikolojik yardıma .özel ba- 

5a)ısıru artınp daha fazla çocuga el 
uzatmava c;alısıyor. Bunun için özel 

gece'" kerm dıizenlemeye  de 

vam ediyor  Acil ihtiyactar için top 
lanan yardımlan Gazze'ye gönderen 

demek. orada 400 çocuk kapasiteti 

bir yetimhane irunnak ıdn çalışma 

larına d"'oam edi 

İHH insanı Yarılun Vakb,  velim 

çocukların bakımıru   til- 
keterde üstlenerek oralarda kendi 
ayaklan üzerinde durmalannı saglı 

yor. Oıtadogu ülkelerinde  kültürel 

olarak atlık venne gibi bir uygula 

ma bulunmadıgını belirten vakıf yet 

kilileri, yasalann da istismara çok 

açık olan bu uygulamayı önemli öl 

çüde sınırladıgı bilgisini veriyor. 

Gazze katlian11ndan sonra yogunla  
şan evlatlık taleplerini sponsorluk 

ne yap ıyor? 
ilke iUm Kültür ve Dayanışma 

Derne§i (i U<DERI 

Aylık 60 TLile 150yetim 
çocuğa  bakıyor . 400 çocuk 

kapasiteli bır yetimhane 
kurmaya calısıyar 

Kimse Yok mu Dernegi 
Burslarla yetim cocukların 

okudugu okullara ;wdım 
yapıyor. Gaııe"de bir Türk 

ku \lur  merkezi açmayı hedefliyor. 

iHH insani Yanlım Vakfı 
Ayda 70 TL  le 6 bın 377 yetim 
çocuğa  htımet  goturuyor. Yetım 

arınelerine rehabılrtasyon ve mes 

el< ku!"SldT' açmayı planlıyor 

--·-- -...ı...- var. Annesi babası 

onların içinde 
sistemine yönlendirmiş vakıf yöneti 

tileıi. Vakfa ba$vuran hayuseveder, 

tespit edilen yetitnl düzenli olarak 

destekte bulunup temel ihtiyaÇlaıma 

(bannma. gıda. egitim. saglık ve kı- 
. Bu çalışma- 

iLKDER 
Başkanı 

Özden 

Zebra 
Sönmez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazze için Meclis 
önünde eylem 

ANKARA Sivil Toplum Platformu üyeleri İsrail'in 
Gazze'ye saldınlaruıı protesto etti. Çankaya 
Kapısı önünde toplanan ve "Gazze İslam ümmeti 

nin Direnen Onurudur"yazılı pankart açan protes 
to ar, srail ve ABD aleyhinde slogan attı_ Grup 
takiler, beraberlerinde getirdikleri beşik ve çocuk 
tabutuna, kumızıboyayla kan görüntüsü verilmiş 
kundaklarm içindeki oyuncak bebekleri bıraktı. 

Malzeme girişleri engellendi 
Kadın üyelerin ellerinde da kumızıboyayla kan 

görüntüsü verilmişkundak.lann içindeki oyuncak 

p ebekler dikkati çekti. Platformun başkanlığını da 
yürüten Memur-Sen Ankara İlBaşkanı Mustafa 
Kır,grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 
saldınlarında Gazze'de 75'i çocuk SOO'ün üzerin de 

f.ilis hayatını kaybettiğini, çoğu ağır olmak 
üze$de kiş_ini.q,de,.ı<Y"alandığı. söyle 

ai.Kır, çeşıtlı   difuküruluşlannca Gazze'ye gön: 
erilen ilaç ve temel gıda maddeleRnin gilişlerinin. 

!srail askerlerince engellendiğini belirtti. 

·.,-  _ 
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