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Muhterem üye ve gönüllümüz şu an işinizi 
gücünüzü bıraktınız İLKDER’in bülteni eliniz-
de. Bize sadece bizim yakınlarımızın değil, belki 
dünyanın ihtiyacı var. Sizlerle konuşacak istişa-
re edecek o kadar konu var ki; hangisinden baş-
lasak, hangisini gündeme getirsek, hangi konu 
daha öncelikli bir türlü karar veremiyor insan.

En son çalışmamızdan kısaca bahsedecek 
olursak; onlar yani ihtiyaç sahipleri, muhtaç-
lar bize el uzatıyorlar, tutun elimizden diyorlar. 
Bu da ancak hayırsever insanların cömertliğiyle 
olur. Gönül istiyor ki; kimse kimseye asla muh-
taç olmasın. Fakat dünya insanlarının çok büyük 
bir bölümü, hatta koca bir kıta içindeki onlarca 
ülke halkı her saniye açlıktan, çaresizlikten ölü-
yor telef oluyorlar. El ele vermiş olsaydık, bu ka-
dar aç, açık, çaresiz insanlar olur muydu?

Her ülkenin sorunu farklı olsa da (savaş, do-
ğal afet, yoksulluk vs.) mağdur olan insanların 
sorunları hep aynı. Allah “Hiç bilenlerle bilme-
yenler bir olur mu?” “Bilenler Allah’tan daha çok 
korkar” buyuruyor. Bilenler nasıl korkacak? Yar-
dımlaşmayla, dayanışmayla, paylaşmayla veya 
zulümle mücadele ile. Bu çok önemlidir. İbade-
tin en üst derecesi zalim hükümdarlara, zalim-
liklerini söylemek, hatırlatmak, uyarıda bulun-
maktır. Yani o zulümleri yapanlar kim olursa ol-
sun, onlara yaptıklarının doğru olmadığını ha-

tırlatan bir topluluk olması gerekiyor. “Sen öğüt 
ver, muhakkak ki öğüt fayda verecektir”  buyu-
ruyor yüce Rabbimiz.

Allah bize kulak vermiş, göz vermiş, gönül 
vermiş. Bunları boşuna vermedi. Yarın görme-
dim, duymadım deme şansına da sahip değiliz. 
Sorumlu insanlar olarak çevremize, gittiğimiz 
her yere insanla ilgili sorunları taşırsak çözümü 
de bulabiliriz. İşte o zaman yeryüzü de cennet 
gibi olur.

Şu an da yeryüzü bir nevi cehennem. Ve biz 
de o cehennemin içindeyiz. Her geçen gün ev-
lat acısıyla yanan annelerin sayısı çoğalıyor. Hala 
sesimiz çıkmıyor. Yıllardır yangın var diye bağı-
rıyoruz fakat duyan yok. Yangın artık evimizin 
içinde.  Biz istersek birçok şeyi durdurabiliriz. 
Yeter ki; yangını görelim, fark edelim... Her in-
san değerlidir, kendini değerli hisseden her in-
sanın yapacağı çok şey var.

Barışın yeryüzüne hâkim olması için, Yaşlılar 
için, yoksullar için, dullar, yetimler, açlar, açık-
lar için el ele vermemiz gerekiyor.

Bakalım ben değil de BİZ olarak bir şeyler 
yapabilir miyiz? Evet, Rabbim nasip etti, dünya-
nın birçok yerine; Endonezya Açe’den Gazze’ye 
ve Afrika’ya kadar gittik. Bunların hiçbirisine 
gezmek için değil, sadece ve sadece oralarda eli-
mizin erdiğince, dilimizin döndüğünce, bildiği-

“Cennette olanların gönüllerinde kin ve nefretten eser 
bulamayacaksınız. Onlar yanı başlarında akan ırmakların 
verdiği huzur ve mutluluk içinde şöyle derler; lütfedip bizi bu 
cennete kavuşturan Allah’a hamd olsun. Eğer Allah lütfet-
meseydi biz buraya asla gelemezdik. Rabbimizin elçileri haki-
katen doğruyu söylemişlerdir. Derken onlara vaktiyle yapmış 
olduğunuz güzel işlerden dolayı işte bu muhteşem cennetin 
sakinleri oldunuz diye seslenilir.” (Araf 43)
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miz kadarıyla onlara nasılsınız demek için  git-
tik.  Aynı zamanda başlarına gelen olayları bil-
diğimizden dolayı, bazı yerlerde birlik olun de-
dik, bazı yerlerde sabredin dedik, bazı yerlerde 
sizlerde muhakkak aktif olun, öyle oturmayla ol-
maz, çünkü Allah çalışanı sever. Sizinde katkıda 
bulunması gerekir dedik vs. vs.

Yani biz bir STK olduğumuz için gidebildiği-
miz yerlere kadar gitmeliyiz. Geçen yıl-
lara baktığımızda Suriye aynen bi-
zim gibi bir ülkeydi, gidip geli-
niyordu. Hatta bizim arkadaş-
larımızdan Arapçalarını ge-
liştirmek için, bazı dersle-
ri almak için gidip gelenleri 
biliyoruz. Yani yaşanılan bir 
ülkeydi. Şimdi öyle mi? Kit-
leler halinde ülkelerini bırakı-
yorlar. Açlık, yokluk,  yoksulluk 
vs... Şu an çözüm olarak hemen en 
yakın sınır ülkelere sığınıyorlar. Çünkü 
can önemli arkadaşlar. Allah kimseyi bu duruma 
düşürmesin. Ülke önemli. Toprak önemli.

Yine Mısır’ı alalım. Bildiğiniz gibi, Arap baha-
rı denildi, ikinci bir Arap baharı denildi. Ve biz-
ler çoğu kez belki de haberleri kapatabiliyoruz 
veya kanal değiştirebiliyoruz. Aman duymaya-
lım. Oysa duyacağız, gerekirse tekrar tekrar bak-
malıyız. Bize öyle şeyler söyleniyor ki diziyi mi 
kaçırdınız? Onu hemen kaydediyor ve daha son-
ra izliyoruz. Düşünebiliyor musunuz,  biz onla-
rı izlerken hani bir söz vardır; atı alan Üsküdar’ı 
geçti. Biz dizi izlerken haberleri izleyemeyece-
ğiz. Oysa haberleri izlediğimizde yurttan ve dün-
yadan bir şeyler takip edebileceğiz. 

Mesela biz bir Hz. Musa’yı anlatıyoruz. 
Kur’an’da en çok hikâyesi anlatılan peygamber-
dir. Yanında Asiye Anamız var. Kim bilir ne sıkın-
tılar içindeydi. Bir eli yağda bir eli balda değildi 
ve saraydaki sınavı da çok ağırdı.  Musa as. Sara-

ya geldi ve Asiye Anamız ona analık yaptı. Öyle 
bir şey ki eşi firavun yani mücadele için sarayın 
dışına çıkmasına gerek yok. Bütün mücadelesi 
o sarayın içinde. O dönemin tek kadını her şeyi 
elinin tersiyle itiyor. Ve Musa’ya yardımcı olarak 
yoluna devam ediyor.

Biz bunu İbrahim a.s’da da görüyoruz. Pey-
gamberimiz döneminde de Hz. Hatice‘ye bakı-

yoruz. Yani o zamanın bir tüccarı, her 
şeye sahip ve sorumlu aynı zaman-

da. Ama ne yapıyor? Elinde avu-
cunda ne varsa inandığı dava 

uğruna harcamış. Ben bakı-
yorum acaba neyi harcadım 
bu zamana kadar. Bakıyo-
rum iki satır yazamıyorum. 
Çok bir şey harcamamışım 

karşılığı bu kadar olmuş. Yer-
yüzü nüfusunun iki milyara ya-

kını Müslüman. Müslümanlar ola-
rak aç, açığız, yok- yoksuluz. Ve dikkat 

edin bütün savaşların olduğu ülkeler İslam ül-
keleri. Oradaki bütün yetimler bizim çocukları-
mız ve biz bir arpa boyu dahi yol kat edemedik. 
Neden? Birlikte hareket edemediğimiz için. Hz. 
Hatice’deki güç bizde yok mu? Hz. Hacer nasıl 
birisiydi, Allah’u Teâlâ Onu ne kadar takdir etti 
ve evinin hemen yanına aldı.  Biliyorsunuz  Ha-
tem denilen yerde kabri. Hiçbir erkeğe bile na-
sip olmayan bir ödüldür bu. Biz de bunlardan 
birisi olabiliriz. Bizim sorumluluğumuz; sadece 
eşimize, sadece çocuğumuza ve sadece sevdikle-
rimize değil ki. Dünyanın bize ihtiyacı var. Dün-
yanın sorunları ben olmadan çözülmez, biz ol-
mazsak mümkün değil çözülmez.; Bir şeyler ya-
pabilir miyiz? Yani sesli, sözlü, yazılı düşünebi-
lir miyiz?

Biliyorsunuz israf harama açılan kapıdır. Sa-
dece israfı önleyecek olsak bile inanın yeryüzü-
nü baştanbaşa yeniden inşa edebiliriz. Her şeye 

Sadece 
israfı önleyecek 
olsak bile inanın 

yeryüzünü baştanbaşa 
yeniden inşa 

edebiliriz.
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sıfırdan başlayabiliriz. İnşallah hayırlara vesile 
olur. Anne sevgisi, anne merhameti, anne göz-
yaşı, anne duası çok çok önemli. Bir damla yaş 
her şeye değer.

Nuh as. Gemiyi nasıl yaptı. Kaç kişi bindi. 
Herkes kendinden sorumlu. Birlikte başarmak 
için çalışmalıyız.  Allah akıl vermiş ve bana,  bize 
soracak. Ortak paydada buluşmak gerekir. Ek-
siklerimizi tamamlamalıyız. Elimizden geleni 
yapmalıyız. İşte o zaman hiç bilmediğimiz güç-
ler (insan gücü) meydana çıkacak. Güçlü insan 
her zaman zayıf insandan evladır. Şu günler-
de100 binlerce Suriye’li,  Somali’li mülteci var 
ülkemizde.

Toplumun bize ihtiyacı var. Yere atılan çöpü 
biz almak zorundayız. Dünyanın öbür ucun-
da ayağına diken batan kişinin dikenini çıkar-
mak da, yarasını sarmak da bize düşer.  Yani Hz. 
İbrahim’e su taşıyan karınca misali tarafımız bel-
li olsun. “Derken onlara vaktiyle yapmış oldu-
ğunuz güzel işlerden dolayı işte bu muhteşem 
cennetin sakinleri oldunuz diye seslenilir.” (Araf 
43) Hep beraber nice güzel işler yapabilmek di-
leklerimle... Selam ve dua ile...

                                                                         

• Sadaka senin 

yanındayken azdır, 

verdiğinde çok olur.

• Seninle beraber olunca 

yok olur, verince baki 

kalır.

• Senin yanında senin 

olmaz, verdiğinde senin 

olur.

• Senin olunca sen onu 

korursun. Verdiğin zaman 

o seni korur.

Verdiğimizde içimize gelen 

huzur duygusu,

Allah’ın kulum seni 

seviyorum hitabıdır...
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd; kâinatı ve bizleri yoktan var eden, sayı-
sız nimetleriyle yaşatan ve rahmetiyle doğru yolu 
gösteren Allah’a mahsustur,

Salât ve selam; Önderimiz, rehberimiz Hz. 
Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine, Ashab’ına ve O’nun 
yolunu izlemeye çalışan Ümmeti’nin üzerine ol-
sun.

Hz. Muhammed için ciltler dolusu kitaplar 
yazıldı, yazılacak da. Nice programlar hazırlan-
dı, hazırlanacak da. İnsanlığa adanan örnek bir 
ömrün, yazılması, konuşulması hele hele yaşan-
ması pek de kolay olmasa gerek.

Doğumundan, “Refik-i A’lâ’ya” (yüce dosta) 
dediği dünya hayatındaki son anlarına kadar ge-
çen 63 senelik, okyanustan bir damla misali ör-
nek bir ömür.

Peygamberlikle görevlendirildiği andan, vefa-
tına kadar; küçük ve büyük cihadı birlikte yapmış, 
Peygamber ve beraberindekiler önce sağlam bir 
inançla kendi nefislerinde olan mücadelede galip 
gelmişlerdir. Bu galibiyetlerinin neticesinde bir-
birlerine kurşunla kaynatılmış bir duvarın tuğla-
ları gibi sağlam bir topluluk oluşmuş, bu toplu-
luk daha sonra başlarına gelen her musibette sab-
retmeyi karşılaştıkları güçlüklere karşı, bu inanç 
ve güvenden aldıkları güçle de galip gelmeyi ba-
şarmışlardır

Hz. Peygamber, Müslüman insanın yetişmesi-
ni üç ana temel üzerine inşa etmiştir:

-Sağlam inanç,

-Güzel ahlâk,

-İşi ehline vermek.

Sağlam inanç; Her zaman, her yerde geçerli 

olan ruha değer verdiği gibi, maddeye de değer 
veren inançtır. Sağlam inancın alameti ise doğru-
luk ve dürüstlüktür. 

Güzel ahlâk; Hz. Peygamber’in ahlâkı Kur’an 
ahlâkıydı. Resûlullah, yapılmasını istediği şeyi, 
önce en güzel bir şekilde kendi nefsinde uygular-
dı. Yapılmamasını istediği şeyi de ilk önce kendi 
nefsinden uzaklaştırırdı. Her şeyde Allah (c.c.)’ın 
rızasını ister, her işte ashabına örnek bir şahsiyet 
olurdu.

İşi ehline vermek; İşi ehline vermekte de O, en 
güzel örnektir. Bir rivayete göre Resûlullah şöyle 
buyurmuştur: “Bir kimse bir toplumun idaresini 
birine verse ve o toplumda tayin edilen kişiden 
daha layık birisi varsa, o kimse Allah’a, Resul’üne 
ve mü’minlere ihanet etmiştir.”

Aynı zamanda o mükemmel bir eğitimciydi. 
Eğitim, bireyi zaman içinde kemale erdirmektir. 
Hz. Muhammed, başta Kur’an vasıtasıyla eğitil-
miş, sonra da Müslümanları bu ölçüler içerisinde 
eğitmiştir. Ashab’ı eğitirken bir öğretmen gibi dav-
ranmış ve kendini “Ben insanlara muallim olarak 
gönderildim” demek suretiyle tanıtmıştır.

Hz. Peygamber’in eğitiminde amaç, erdemli 
bir toplumun üyesi olacak olan ‘iyi insan’ı yetiş-
tirmektir. Son derece dar ve kısıtlı imkânlara rağ-
men, zulmün ve vahşetin kol gezdiği bir beldede, 
adaletin ve medeniyetin bayrağını dalgalandır-
mış; kin, hırs, nefis ve şehvetine yenik bir kavmi, 
fedakârlık, sevgi, merhamet, sadakat ve iffet timsa-
li hâline getirmiştir. Âlemlere rahmet olarak gön-
derilen o büyük zat Kur’an’la beslenmiş, Kur’an’ı 
yaşamıştır. Muhakkak ki muallimi Allah olanın il-
mini tasvire gücümüz yetmez. Ama biz yine de 
O’nun bu toplumu nasıl eğittiğine, nasıl insanlı-

Hz. Muhammed’i Anmak ve 
Anlamak
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ğın yıldızları olan sahabeleri, âlimleri yetiştirdiği-
ne bir göz atalım.

O, sahabeyi yaşayarak eğitmiştir. Yüce Rabbi-
miz, “Yapmadığınızı niçin söylersiniz?” 
diye buyurur ve bildiğini yaşama-
yan âlimleri “kitap yüklü mer-
keplere” benzetir. O bü-
yük insan ne öğrenmişse, 
Allah’tan ve O’nun ki-
tabından öğrenmiştir. 
Hz. Peygamber ada-
let, eşitlik, ilim, cihad, 
kardeşlik, yardımlaş-
ma, çocuklara ilgi, ka-
dın haklarını koruma, 
komşuyu gözetme, akra-
bayı ziyaret gibi konularda 
ne söylemişse herkesin gözü 
önünde fiilî olarak tatbik etmiştir.

Hz. Aişe’ye O’nun ahlakından sorul-
duğunda, “O’nun ahlâkı Kur’an’dı” demiştir. Hz. 
Peygamber dualarında hep iyi ahlâk istemiştir. Bir 
peygamberin Allah’a yakınlık dilerken en fazla iyi 
ahlâk istemesi, ahlâkın önemini ortaya koymak 
açısından ne kadar da manidardır. Zaten Peygam-
berler de, toplumların ahlâk ve inançları bozul-
duğunda gönderilmişlerdir. İnsana verilen şeyle-
rin en üstünü, mizanda en ağır geleni iyi ahlâktır. 
İnsanların en hayırlıları da iyi ahlâka sahip olan-
lardır.

Hz. Peygamber ilme, ilim adamına, ilmî kuru-
luşlara, ilmi yaymaya son derece önem vermiştir. 
Bir hadis-i şerifinde; “Ya ilim sahibi, ya ilim öğ-
renen, ya dinleyen veyahut ilmin dostu ol. Sakın 
beşinci vaziyette bulunma mahvolursun” buyur-
muştur. Sahabeye, ilahî emir gereği, Allah’ın yolu-
na hikmetle, güzel öğütle ve en güzel şekilde tar-
tışma yaparak çağırmalarını emrederdi. Mescidler 
O’nun ders yeriydi. Program ve düzene çok önem 
verirdi.

Eğitiminde önceliği imanî bilgilere, arkasın-
dan ibadete, daha sonra da helal ve haramla ilgi-

li konulara ayırmıştı. Çocuk ile ihtiyar aynı ders 
halkasında bulunmuştur. Ancak O’nun eğitimin-
de çocukluk ve ilk gençlik çağının ayrı bir öne-

mi vardır. Bunu “Küçük yaşta öğrenilenler 
taşa yazılmış, yaşlılıkta öğrenilenler 

ise suya yazılmış yazılar gibidir” 
hadisinde açıkça görüyoruz. 

İnsanları bazen anlatarak, 
bazen göstererek, bazen 
de susarak eğitmiştir.

• “Çocuklarınıza 
ikram edin ve terbiye-
lerini güzel yapın.”

• “Çocuklarınıza 
asil muamelesi yapın.”

• “Bir baba evladı-
na güzel ahlakdan daha ef-

dal bir şey hediye etmez” diye-
rek çocuklara verdiği önemi vurgu-

lamıştır. 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin secde anında müba-
rek sırtlarına çıkardı da onlar için secdesini uzatır-
dı. Hatta bir hutbe anında ağladıklarında sustur-
mak için minberden inmiş, gönüllerini alıp sus-
turduktan sonra kaldığı yerden devam etmiştir.

Allah Resûlü, sohbetin monotonluğunu boz-
mak için ashabı soru sormaya teşvik ederdi. Nite-
kim Rabbimiz; “Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden 
sorun” buyurmuyor mu? Meseleyi anlatırken de 
asla ayrıntılara dalarak, esastan uzaklaşmamıştır.

“Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdeleyi-
niz, nefret ettirmeyiniz” buyurmuş ve bu prensi-
bi daima uygulamış, konuları sadeleştirmiştir. Tat-
lı dilli, güler yüzlü, açık kalpli, iyimser, şefkat do-
luydu. Sahabenin O’na sonsuz sevgi ve hayranlığı 
vardı. Sözlerine “Anam babam sana feda olsun Ya 
Resûlullah” diye başlarlardı.

Muhataplarının kendisine reva gördükleri 
onca eziyet, hakaret ve işkenceye rağmen, beddua 
bile etmemiştir. Hadis kitaplarında Peygamber’in 
“Ümmetim, ümmetim!” diye ağladığı nakledilir. 
O’nun merhameti insanlara çok tesir etmiştir. 

 

• “Çocuklarınıza 

ikram edin ve terbiyelerini güzel 

yapın.”

• “Çocuklarınıza asil muamelesi yapın.”

• “Bir baba evladına güzel ahlakdan 

daha efdal bir şey hediye etmez” 

diyerek çocuklara verdiği önemi 

vurgulamıştır. 
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Hz. Enes (r.a.)’dan rivayet edilen bir hadis-i 
şerifte Peygamberimiz buyurur ki: “Yavrum, kal-
binde kimseye karşı kötülük düşüncesi olmadan 
gününü ve geceni geçirmeye çalış! Bu benim sün-
netimdendir. Kim sünnetimi yaşatırsa, o beni sev-
miştir ve beni seven de cennette benimle beraber-
dir.” Birbirimizi sevmemiz için de, aramızda sela-
mı yaymayı tavsiye etmiştir. Kalbi insan sevgisi ile 
dolu olan bu büyük insan hayatı boyunca çirkin 
konuşmamış, çirkin bir şeye de özenmemiştir.

Hz. Peygamber’in eğitiminde tabakalar, ırklar 
arasında bir fark yoktur. İnsanları sevmenin yolu 
öncelikle adaletli davranmaktan geçer. Üstünlük 
sadece takvadadır. Rabbimizin bu konudaki şu iki 
ayeti hiçbir söze gerek bırakmaz:

“O’nun ayetlerinden biri de göklerin ve yerin 
yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı 
olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için ibretler 
vardır.” (Rum S: 22)

“Doğruluk ve iyilik, yüzlerinizi doğuya ve batı-
ya çevirmeniz değildir. Doğruluk ve iyilik, insanın 
Allah’a, Kitab’a ve peygamberlere, ahirete ve me-
leklere inanması, Allah sevgisi ile malı akrabalara, 
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve esirle-
rin azadına vermesi, namazı hakkıyla eda etmesi, 
zekâtını ödemesidir. Bunlar söz verdikleri zaman 
sözlerini yerine getirenlerdir. İşte (hak ve hayır) 
üzere sabit olanlar ve fenalığın her türlüsünden 
sakınanlar (takva sahibi olanlar) bunlardır.” (Ba-
kara S: 177- 178)

Kibir de yine insan sevgisinin düşmanların-
dan biridir. Hz. Peygamber Efendimiz; “İnsan-
lar, ölmüş baba ve dedeleriyle övünmekten vaz-
geçsinler... İnsanların hepsi Âdem’dendir. Âdem 
ise topraktan yaratılmıştır” diyerek büyüklenme-
nin ne kadar anlamsız olduğunu ve insanlar ara-
sında kibirlenmeyi gerektirecek bir şey olmadığı-
nı belirtiyor. Hz. Muhammed, insanların birbirle-
rini kızdıracak davranıştan sakınmalarını da iste-
miştir. Ashab-ı Kiram’a, “Ölülere küfredip de di-
rileri kızdırmayınız” şeklinde önemli bir uyarıda 
bulunmuştur. Gerçek pehlivan “Kızgınlık anında 

nefsine hâkim olan kimsedir” diye buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v) eğitimi bir nevi insanı 
sevme esası üzerine oturmuştur. Biz bu sevgiyi di-
nimizin kardeşliğe verdiği önemde de görmekte-
yiz. Peygamber Efendimiz’in “Mü’min iyi geçinen 
kimsedir. İyi geçinmeyen ve kendisiyle iyi geçinil-
meyen kimsede hayır yoktur”, “Cebrail bana kom-
şuyu o kadar tavsiye etti ki; ben Allah’ın komşu-
yu komşuya mirasçı yapacağını zannettim” hadis-i 
şeriflerinde de bu kardeşlik ve sevgiyi açıkça gör-
mekteyiz. Dinimizdeki bu sevgi ve fedakârlık kar-
şılıksızdır.

Hz. Peygamber’in eğitimindeki amaç faydalı 
insan yetiştirmektir. O büyük insan, bu konuyla il-
gili şöyle buyurmuştur: 

“Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanla-
rın emin olduğu kimsedir.”

“Şerrinden insanların emin olmadığı kişi ger-
çekten kötü insanlardandır.”

“İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da mer-
hamet etmez.”

“İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.” 

-O’nun süt annesine davranışı.

-O’nun ikinci annem dediği amcasının eşine 
karşı davranışı.

-O’nun adını her anmada gözlerinden yaşlar 
gelecek kadar rahmetle andığı eşi Hatice’ye kar-
şı davranışı. “Ümmü Ebihi” babasının annesi di-
yecek kadar övdüğü kızı Fatıma’ya karşı davranı-
şı, Veda hutbesinde ashabına kadınlara karşı iyi 
davrananların en hayırlılar olacağını hatırlatma-
sı... vb...

O, ne güzel muallim , O ne güzel öğretmen!... 

Ne mutlu O’nu örnek alabilenlere...

Yine Hz. Peygamber’in idarecilik hakkında “O 
(yani idarecilik) öyle bir emanettir ki, kıyamet gü-
nünde pişmanlık ve felakettir. Ancak ona hakkını 
veren ve üzerine düşeni yapan müstesna” (Müs-
lim) dediği bilinmektedir.
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Resûlullah, ashabını sağlam inançla Allah için 
birbirini seven kardeşler toplumu yaptı. 

“Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki, insan-
lara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun.” 
(Bakara S: 143) 

“Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin” (Ka-
lem S: 4) ayetlerinde bildirdiği gibi hem ashabı-
na, hem ümmetine, hem de insanlığa örnek ol-
muştur.

Her işi ehline vermekle de, insanın şerefine, 
ırkına, meşrebine değil; imanına, kuvvetine, ye-
terliliğine ve ilmine dayanması gerektiğini belirt-
miştir.

“Sizin sandıklarınızın hiçbirisi bende 
yoktur. Size getirdiğimi; malınızı is-
temek, içinizde şerefli olmak 
veya size sultan olmak için 
getirmedim. Lakin beni Al-
lah size bir Resul olarak 
gönderdi. Bana bir kitap 
indirdi. Sizin için bir müj-
deci veya uyarıcı olma-
mı bana emretti. Ben de 
Rabb’imin risaletini size 
tebliğ ettim. Sizlere nasihat-
te bulundum. Şayet size getir-
diğimi benden alıp kabul ederse-
niz, bu sizin dünya ve ahrette ki nasi-
biniz olur. Kabul etmezseniz, sizinle aramda hük-
medeceği zamana kadar Allah’ın emrine karşı sab-
redeceğim”.

“Ben ancak bir kulum. Bir kölenin yediği gibi 
yerim, içtiği gibi içerim.” 

“Ben de sizin gibi bir beşerim. Zan (tah-
min) yanılır ve isabet ederim. Benim size sözüm 
Allah’ın söylediğidir. Ben Allah adına asla yalan 
söylemem.”

“Ben de beşerim, dine ait bir şey söylersem 
onunla amel edin. Dünyaya ait söylediklerime 
mutlaka itaat etmeniz şart değildir. Tahminlerim-
de yanılabilirim. Ben de beşerim.” Buyurmuştur.

Birçok Sahabe ise; “Nebî (s.a.v) kimseye kötü 

söz söylemezdi. Ne lüzumundan fazla söylerdi, ne 
de lanet ederdi.”

“Nebî (s.a.v)’e on sene hizmet ettim. Bir kere 
bana (canı sıkılıp da) “öf” demedi, “niçin böyle 
yaptın” da demedi,  böyle yapsaydın da demedi.” 
(Hz.Enes)

“Nebî (s.a.s.)’den bir şey istenilsin de O, hayır 
desin asla vaki değildir.” 

“Resûlullah, meclisindekilere karşı daima gü-
leçti. Güzel huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması çok-
tu. Kimse ile çelişmez, bağırıp çağırmazdı. Kötü 
söz söylemez, kimseyi ayıplamazdı. Hoşlanmadı-
ğı şeye göz yumardı. Umanı, umutsuzluğa düşür-

mezdi. Hoşlanmadığı bir şey hakkında susar-
dı. Kendisini, üç şeyden alıkoymuştu. 

Kimse ile çelişmez, çok konuş-
mazdı, faydasız boş şeylerle 

uğraşmazdı. Halkı da üç şey-
den kendi hâline bırakırdı: 
Hiç kimsenin ayıp ve ku-
surunu araştırmazdı, kim-
seye hakkında hayırlı ve 
sevaplı olmayan sözü söy-

lemezdi.” 

Sahabeler ittifakla “Ço-
cuklara karşı Peygamber’den 

daha merhametlisini görmedik.” 
buyurmuşlardır.

Geçmiş ve günümüzdeki yerli ve yabancı bir-
çok alim ve düşünür; “Büyüklüğün kıymeti ne ile 
ölçülürse ölçülsün, Hz. Muhammed’den daha bü-
yük bir insan gelmeyecektir.”

“Beşeriyet, ahlakî, felsefi ve hususi olarak 
İslâm’dan daha mükemmel bir din görmemiştir. 
İnanıyorum ki Hz. Muhammed gibi her yönüyle 
kâmil bir insan bir daha gelmeyecektir,” bu ve bu-
nun gibi övgü dolu sözler söylemişlerdir.        

Peygamber Efendimiz en yüce ahlaka sahip 
idi. Asırlardır dost ve düşman ittifakla o en güzel 
ahlaka sahip idi demişlerdir. Zaten Allah. cc. “Ey 
Resulüm biz seni en güzel ahlakı tamamlamak için 
gönderdik”(Kalem/4) buyuruyor.

 

“Nebî (s.a.v)’e on sene 

hizmet ettim. Bir kere bana 

(canı sıkılıp da) “öf” demedi, 

“niçin böyle yaptın” da demedi,  

böyle yapsaydın da demedi.” 

(Hz.Enes)
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Hz. Muhammed ideal insan olarak, hak, hu-
kuk, adalet, hürriyet, eşitlik, doğruluk gibi kav-
ramlara yeni boyutlar getirmiş, anlaşılıp uygulan-
ması için zihinlere yeni düşünceler ilham etmiştir.

Mekke’nin ileri gelenleri babadan yetim, an-
neden öksüz olan ve arkasında hiçbir gücün, hiç-
bir otoritenin olmadığı birine Muhammed’ El-
Emin demişlerdir.

Güzel ahlakı, Ticaretteki dürüstlüğü, zeki olu-
şu, insanlara karşı eşit muamelesi, adil oluşu, hak-
kı gözetmesi, merhametli ve güler yüzlü olması, 
şefkatli, sabırlı olması kısa zamanda herkes tara-
fından tanınmasını, sevilmesini, sayılma-
sını sağladı. İşte bundan dolayı Hz. 
Muhammed’e Mekke halkı El-
Emin lakabını takmışlardır.

O, bulunduğu toplum-
da bu özellikleri ile her 
kesime ve her devire ör-
nek olmuştur ve olacak-
tır da.

Bu gün toplum, genç-
lik, ve çocuklarımız bu mü-
kemmel insanın örnek haya-
tından istifade edebiliyorlar mı?

Onun yaşayışından ve ahlakından 
örnek almak ve bu konularda bilgi edinmek is-
teyen sahabelere Hz.Aişe “Onun ahlakı Kur’an’dı” 
diye buyurmuştur.

Onu örnek almak, körü körüne taklit etmek-
ten çok, olaylar karşısındaki tavırlarını ve ömür 
boyu izlediği metodu iyi anlamak lazım. 

İşte bunun için İnsanlık ve İslam alemi onu 
anmaktan çok, anlamak için çaba harcamalı, daha 
geniş kitlelere ulaşmak için çalışmalar yapmalıdır.

“Deki bende sizin gibi bir insanım” diyecek 
kadar alçakgönüllü, kendi işlerini kendisi yapan, 
insanlar arasında bir insan gibi yaşayan, sahip ol-
duğu imkânları, makamları kesinlikle kişisel çıkar-
ları için asla kullanmayan bir insan. 

Kalbinin katılaştığını söyleyen bir arkadaşına, 

bir yetimin başını okşamasını tavsiye eder. Yine 
sahabeler onun cömertliğini anlatmak için “de-
nizin dalgaları gibiydi” derler. İhtiyaç sahiplerini 
kendi nefsine tercih ederken bir an bile tereddüt 
ettiği görülmemiştir.

İnsanlık onu anlamak için çaba harcamadık-
ça ve onun hayat bahşeden prensiplerini rehber 
edinmedikçe mükemmel insan olma yolunda hep 
eksik kalacaktır.

Her zaman, her devirde insanların muhtaç ol-
duğu örnek, önder, lider bir insandır o. O’nu an-
mak, anlamak, anlatmak, tanımak, tanıtmak, sev-

mek, sevdirmek... Bu bizim şiarımız, 
prensibimiz olmalı. Yıllardır an-

dık, ruhuna Fatiha’lar okuduk, 
salâvatları çoğalttık. Her adı-

nı anmakta belki de gözya-
şı döktük. Ama O’nun söz-
lerini anlamadık fazla bir 
kafa yormadık, çaba har-
camadık. Şimdi artık her 
yaşa her insana, herkese 

özellikle de gençliğe O’nu 
anlatmanın, tanıtmanın sev-

dirmenin zamanı...

Hz. Muhammed’in hayatından 
her kesimden insanlar örnek olarak alacak 

çok şey bulabilir.

Yüce ALLAH cc. Onun için, “Muhakkak senin 
için tükenmeyen bir mükâfat vardır. Çünkü sen 
pek yüce bir ahlak üzerindesin”(Kalem 4)buyur-
maktadır.

O bir sözünde” Uhud Dağı kadar altınım olsa, 
üç günden fazla elimde tutmazdım, hepsini dağı-
tırdım” buyurmuşlardır.  

“De ki, ben de sizin gibi bir insanım” diye-
cek kadar tevazu gösteren Hz. Resûlullah’ı anıyor, 
O’na mahlûkatın sayısınca salât ve selamlar gön-
deriyoruz.

“Allah ve Melekleri Peygambere salât etmekte-
dir. Ey inananlar, siz de O’na salât edin, içtenlikle 
selam edin.” (Ahzâb S: 56)  

 

“Allah ve Melekleri 

Peygambere salât* 

etmektedir. Ey inananlar, 

 siz de O’na salât edin, içtenlikle 

selam edin.” Ahzâb/56 
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Gözlerime Yaşlar Dolup,
Başıma Karalar Koyup,
Gönlüm Hasretinle Yanıp,
Sana Gelsem Yaa Muhammed...

Yalın Ayak Per Perişan,
Ne Gül Kaldı, Ne Gülüşan,
Biçareyim Yok Karışan,
Sana Gelsem Yaa Muhammed...

Bakar Ağlarım O Yollara,
Tutunurum Tüm Dallara,
Veda Edipte Canlara,
Sana Gelsem Yaa Muhammed...

Kalmadı Dünyada Arzum,
Gözümde Yok Oğlum Kızım,
Yüreğimde Derin Sızım,
Sana Gelsem Yaa Muhammed...

Ayten DEMİR  IŞIK

SANA GELSEM YA MUHAMMED

Dünya üzerinde 7,5 milyon insanız ve hepimiz 
de birbirimizle kardeşiz.

Ne demişti Hz. Ali (r.a): “Karşımdaki insan, ya 
dinde kardeşim ya da insanlıkta eşim.”

Bizler Müslümanız. Müslüman olmak Allah’ın 
rızasına kayıtsız şartsız teslim olan demektir. 
Allah’ın rızası ise Müslümanların birliğinden, kar-
deşlik bağlarının sıkı sıkı olmasından geçiyor.

Yaratıcımız Kur’an’ında: “Allah’ın ipine sımsı-
kı sarılın ve sakın parçalanmayın” diyor. Peki, par-
çalanırsak ne mi olur? O sorunun cevabını da yine 
Kur’an kendisi veriyor. “Birbirinizle çarpışmayın. 
Sonra başarısız olursunuz, korkunuz yiter, rüya-
nız gider.”

Birbirimizle çarpışırsak üzerimizden imanın 
heybeti alınır. Böylece mümini kâfirden, mümini 
münafıktan, iyiyi kötüden ayıramaz duruma düşe-
riz. Ferasetimiz kalmaz.

Dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman’ın du-

rumu rüzgârı kesilmiş yelkenli gemiye benzer. 
Doğru yöne gidemez. Bocalayıp durur. Nerde kal-
dı bizim kardeşlik bağımız.

Ne diyordu Kur’an Şairi Mehmet Akif Ersoy:

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez,

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

Bakıyoruz komşumuz Irak perişan, Suriye’nin 
durumu içler acısı, Müslüman ülkelerde oluk 
oluk kan ve gözyaşı. Mali’de içlerine atılan ayrılık 
tohumu yüzünden halk telef oluyor.

O Allah ki; “müminler yalnızca kardeştir’’ bu-
yurur. Sevgili Peygamberimiz “birbirinizi sevme-
dikçe gerçek mümin olamazsınız, iman etmedik-
çe cennete giremezsiniz” der.

Birlik, kardeşlik, rahmeti ve bereketi getirir. 
Ayrılıksa azap, sancı ve parçalanmayı sürükler pe-
şinden.

Kan bağı olan kardeşime zaten destek olmalı-
yım. Din kardeşimi ondan nasıl ayırırım...

Kardeşlik Üzerine

Saniye SAMUR
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Kardeş sözlükte aynı ana babadan doğmuş ya 
da ana babalarından biri aynı olan çocukların bir-
birine göre adı; aralarında çok değer verilen ortak 
bir  bağ bulunanlardan her biri için ifade edilir. 
Bu tip kardeşlikte seçme şansınız yoktur. Beş par-
mağın beşi nasıl birbirinden farklıysa kardeşlerde 
birbirinden farklı olur. Bu tür kardeşlik bir nevi 
mecburi kardeşliktir. Birde bu kardeşlik dışında 
var olan din kardeşliği vardır. 

•Yüce Rabbimizin istediği ve peygamberimi-
zin de ümmetine öğrettiği, uygulamasını gösterdi-
ği en önemli ahlaki ilkelerden biridir din kardeş-
liği. İslam, bütün insanları imana çağırmıştır. Hür 
iradeleri ile iman çizgisinde yürüyen bütün mü-
minler birbirlerine kardeştirler. Bu kardeşlik on-
ları birleştirir. Manevî bir ruh ile sarar. 

“Ancak müminler kardeştirler. Bunun 
bir gereği olarak kardeşlerinizin arasını ıs-
lah edin. Rahmete nail olmak için Allah’a 
karşı takva sahibi olun.” (Hucurat, 10)

Müminler arasındaki kardeşlik, Kur’an’da ve 
hadislerde birçok yerde beyan edildiği gibi bili-
nen ve kesin olan bir konudur. Din kardeşliğin-
de menfaat yoktur, olamaz da zaten. Çünkü men-
faatlere dayalı bir bağ, menfaatlerin sona ermesiy-
le biter. İslam kardeşlik bağı ise ‘Allah için sevme’ 
ilkesi etrafında kurulmuş samimiyet ve ihlâsa da-
yalı bir bağdır. Bu bağ güçlüdür. Sonsuzdur. Üs-
tündür. Kardeşler kendi nefislerinden bile önce 
gelir. Bu bağ sayesinde müminler ırkına, rengi-
ne, kültürüne, kökenine ve kimliğine bakmaksı-
zın kendilerinden önce mümin kardeşlerini dü-
şünmeye başlar. Bu düşünme aşamasında alay et-
mek, ayıplamak, kınamak, su-i zanda bulunmak, 
tecessüs yani başkalarının ayıp ve kusurunu araş-
tırmak, gıybet etmek, kin beslemek, başkalarını 
çekememek gibi tutum ve davranışlar yoktur. Bu 
tür davranışlar insanlar arasındaki ilişkiyi boza-
cağı gibi toplum düzenini de bozar ve müminler 

Kardeş Can Demektir

Serap DOĞAN 
ÖZGÜN 
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•	 Kardeşinle	mücâdele	etme,	
•	 Onunla	alay	etme,
•	 Ona	verdiğin	sözden	

dönme	(veya	üstesinden	
gelemeyeceğin	bir	şeyi	
va’detme)

Tirmizî

Müminler, birbirine karşı sevgi 
ve merhamette, bir vücut gibidir. 

Vücudun bir yeri rahatsız 
olunca, bütün vücut huzursuz 

olur. Oranın tedavisi ile meşgul 
olurlar. Müslümanlar da böyle 

birbirine yardıma koşar.
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arasındaki sevgi, birlik ve beraberliği zedeler, or-
tadan kaldırır. Bunların yerine merhamet, şefkat, 
sevgi, dostluk gibi kavramları hayatımıza geçirme-
miz gerekmektedir. 

Din kardeşliğinde Sahabe-i kiram, 
bunun en güzel örneğini vermek-
tedir. Hz. Peygamber’in rehber-
liğinde bunun lafta kalan bir 
sevgi olmadığını göstermiş-
lerdir. 

Enes bin Mâlik (r.a.) 
anlatıyor: 

Bir gün Peygamber 
Efendimizle beraberdik. 
Allah Resulü: “Şu anda şu-
radan Cennetlik biri gelecek” 
buyurdu. Ensar’dan Sa’d isim-
li biri geldi. Selam verdi. Ayakkabıla-
rı sol elindeydi. Yeni abdest almış, sakalından 
su damlıyordu. Peygamber Efendimiz, ertesi gün 
de, bir üçüncü gün de aynı zat için bu müjde-
yi tekrarladı. Bunun üzerine genç Sahabi Abdul-
lah bin Amr bin As (r.a) bu zatın peşinden gitti. 
Ona: “Müsaade ederseniz evinizde üç gün misa-
fir kalmak istiyorum” dedi. Sa’d kabul etti. Ab-
dullah bin Amr, üç gece Sa’d ile aynı odada kal-
dı. Abdullah, Cennetlik olan bu zatın farklı na-

file ibadetini merak ediyordu. Ancak farklı bir 
gece namazı yoktu. Sadece konuştuğu zaman gü-
zel sözler söylüyordu. Üçüncü gün akşamı o zata 
Peygamber Efendimiz’in müjdesini haber verdi. 

Farklı nafile ibadeti olup olmadığını öğ-
renmek istiyordu. Sa’d: “Gördüğün 

gibi, benim başka yaptığım bir 
ibadetim yok” dedi. Abdullah 

kalkıp giderken, Sa’d:  “Ben 
hiçbir Müslüman kardeşi-
me kin gütmem. Allah’ın 
bir kuluna verdiği nime-
ti kesinlikle kıskanmam” 

dedi. Bunun üzerine Ab-
dullah bin Amr:  “Tamam, 

senin Cennetlik olmana se-
bep, bu özelliğin olmalıdır” dedi. 

(Ahmed bin Hanbel, Müsned: 3/166; 
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ: 6/215; Heysemî, 

Mecmeu’z-Zevaid: 8/78.)

Bu örnekte de hem Allah dostluğunu, hem 
kardeşler arasındaki dostluğu zedeleyecek olan, 
onlar hakkındaki kötü düşünce, ayıplarını araştır-
ma, gıybet, kıskançlık gibi günahlardan uzak bir 
dostluk anlayışı görülmektedir. Rabbim bizleri de 
gerçek din kardeşliği şuurunda olan müslüman-
lardan eylesin.

“Allah, 
taşları birbirine 

kenetlenmiş bir bina 
gibi, saflar halinde Kendi 

yolunda savaşanları 
sever.” 

(Saff, 61/4)

Enes b. Malik (r.a) anlatıyor:

Rasulullah (s.a.v.), yanımızda şöyle buyurdu:

“Kardeşlerimle buluşmayı arzu ediyorum.”

Ashab Biz, senin kardeşlerin değil miyiz? diye sordular.

O, şöyle buyurdu:”Siz, benim ashabımsınız, fakat kardeşlerim, beni 
görmedikleri halde iman edenlerdir!”

Kaynak: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned/Çeviri: Rıfat Oral/C.1, sh. 154, hds. 76/118.
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İLKDER, her zaman, felaketin, afetin olduğu 
yere elini uzatır. Yardımsever insanların yardım-
larını felaketzedelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırır. Bundan yaklaşık bir yıl önce (2011 yılı son-
ları) ülkemizin doğusunda bir deprem oldu. Yar-
dımlarımızı Vanlı kardeşlerimize ulaştırırken yaşa-
dıklarımızı ve yol boyunca hissettiklerimizi not et-
miştim. Bültenimizin konusu “KARDEŞLİK” olun-
ca, bunları sizlerle paylaşmak istedim.

Başkanımız Özden Zehra SÖNMEZ ve bir 
grup İLKDER üyesi Somali’ye götürdükleri yardı-
mı ulaştırıp henüz dönmüşlerdi ki; Van Depremi 
meydana geldi. Daha biz yönetim olarak ne yapa-
biliriz diye konuşup karar vermeden üye ve gö-
nüllülerimizden telefonlar gelmeye başladı. “Van 
için bir şey yapıyor muyuz?” diye. Elbette dedik 
ve hemen Van’daki Sivil Toplum kuruluşları ile ir-
tibata geçtik. Hem geçmiş olsun demek, hem de 
nelere ihtiyaçlar olduğunu öğrenmek için aradık. 
Nelere ihtiyaç olduğunu kısa mesaj (SMS) yoluyla 
üye ve gönüllülerimize gönderdik. Önümüz bay-
ram (Kurban Bayramı) olduğu için bir an önce 
Van’a gidip yardımlarımızı depremzedelere ulaş-
tırmak ve onlara “yanınızdayız” demek istedik. İr-
tibat kurduğumuz ERDEMDER vasıtasıyla malze-
melerimizi aldırdık.

Başkan yardımcımızla birlikte beş arkadaş, 1 
Kasım Salı günü gece yarısı yola koyulduk. Sabah 
erken saatlerde Van’a indik (uçakla). ERDEMDER 
Derneği Başkanı bizi karşıladı (Orada birçok ku-
ruluş bir araya gelerek bir kriz masası oluşturmuş-
lar) ve misafir etti. Kendisine götürdüğümüz kur-
ban bedellerini ve nakdi yardımları (makbuz kar-
şılığı) teslim ettik. Dağıtmamız için alınan malze-
meleri arabaya yükledik. Yardımları götüreceği-
miz köy bir hayli uzaktı. Yolda bizi depolardan bi-
rine götürdüler. Onlar da bizim yaptığımız gibi 
tasnif işi yapıyorlardı. Gerçekten de çok fazla mal-

zeme vardı. Hatta bunun gibi 6 depo daha oldu-
ğunu söylediler. Kriz masasını oluşturan kuruluş-
lar buraları beraber kullanıyorlarmış.

Dağönü Köyü 83 hanelik bir köy. Yalnızca 3 
hane ayakta kalmış. Diğerleri yıkılmış köy hara-
beydi. Köy konumu itibarıyla güzel bir yer, yeşillik 
deniz manzaralı (Van Gölü’ne Van Denizi diyor-
lar). Çocuklar için hazırladığımız okul çantaları-
nı (içinde her türlü kırtasiye malzemeleri, beslen-
me çantası, çikolata vs. olan), kadın ve genç kızla-
rın ihtiyaçları olan özel şeylerin yanında bayram-
lık hediye paketi ve bayram şekerlerini verdik (he-
diye ettik). Bir yerde yardımlarımızı alan çadırda-
ki depremzede kardeşimiz, bizi ısrarla bahçesine 
elma yemeğe davet etti. Çadırlarını hemen bah-
çelerinin yanına kurmuşlardı. Bahçeleri de zaten 
evlerinin önüydü, tabi bir de Van Gölü’nün man-
zarasına karşı. Kıramadık. Her birimize üçer be-
şer elma verdiği gibi, bir poşet de yanımıza ver-
di. Hatta kasayla götürün, dernekteki arkadaşla-
rınıza da ikram edersiniz dedi ama biz kabul ede-
medik götüremeyiz dedik. Yardım almaya muhtaç 
birinin kendinde olanı paylaşmak istemesi bizleri 
duygulandırdı. Bizim insanımızın paylaşmayı sev-
mesinin ve kardeşliğin güzel bir örneğini yaşadık.

Bizden az önce konteynırlar için yer tespiti 
yapmaya gelmişler. Nereye kurulur, uygun yer ne-
resi diye. Köyde dolaşırken özellikle bir yer dik-
katimizi çekti. Çoğu yer öyleydi zaten ama burası 
bana, Mearic Suresi’nin 11-14. ayetlerini hatırlat-
tı: “Birbirlerine gösterilirler, (fakat herkes kendi 
derdine düştüğünden başkasıyla ilgilenmez) Suç-
lu ister ki; o günün azabından kurtulmak için, fid-
ye versin: Oğullarını, karısını, kardeşini, kendisi-
ni koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde 
kim varsa hepsini versin de tek kendini kurtarsın.” 

Evet, aynen öyle, kendilerini kurtarmışlar 
belki de ölenler oldu bilmiyoruz ama görünüş-

Depremin Düşündürdükleri
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te ev ayakta, bir taraf sağlam gözüküyor diğer ta-
rafın bir kısmı yıkılmış, bir kısmı duruyor, perde-
ler uçuşuyor, mobilyaların üzerine evden parçalar 
düşmüş. İşte dedim “bir saatliğine bırakıp gide-
mediğimiz evimiz, oturmaya kıyamadığımız, bin 
bir güçlükle aldığımız eşyalarımız, perdelerimiz.” 
Hiçbirinin kıymeti yok, terk edilmiş. Sadece can-
larını kurtarmak olmuş tek amaçları. Yine Yunus 
Suresi 54. ayetteki gibi; “(O zaman), kendisine 
zulmeden her kişi yeryüzünde ne varsa hepsi ken-
disinin olsaydı, azaptan kurtulmak için onu fidye 
olarak verirdi...” İsteyerek olmasa da tüm bunla-
rı canlarını kurtarmak için vermişler (terk etmiş-
ler). Eğer mallarını/malımızı isteyerek vermiş (in-
fak etmiş) olsalardı/olsaydık, Allah (CC) onun kar-
şılığını kat kat verecekti. Bunlar o an hızla aklım-
dan geçen düşüncelerdi. İnsanlar zor zamanlarda 
daha hassas oluyor, duygu ve düşünceleri yoğun-
laşıyor, kendini Allah (CC)’a daha yakın hissedi-
yor. Elindeki/sahip olduğu her şeyi O’nun Rıza-
sı için feda edecek gibi oluyor ama o ortamdan 
uzaklaşınca ya da musibet zamanı geçince unutu-
yor ve dünyanın telaşına dalıyor. Eğer öyle olma-
saydı, bu duygu yoğunluğu devam etseydi, belki 
de yaşamak zorlaşırdı. Çünkü insan sürekli olum-
suz düşünür veya dünyadan elini eteği çekerse; o 
zaman da dünya imtihan dünyası olmaz ve yara-
tılış gayesi yerine gelmezdi. Enfal Suresi 28. ayet-
te; “Bilin ki; mallarınız ve evlatlarınız sizin için an-
cak bir imtihandır. Allah’ın yanında ise, büyük bir 
mükâfat vardır” diyor Allah (CC). Rabbim unut-
mayı vermekle bize çok büyük bir nimet bağışla-
mış. Bunun farkına böyle zamanlarda daha iyi va-
rıyoruz (Elhamdülillah).

Biz Rabbimin yanında büyük mükâfat oldu-
ğuna inanıyoruz. Enfal Suresi 74. ayette denildiği 
gibi; “İman edenler, hicret edenler ve Allah yolun-
da cihat edenlerle, (hicret edenleri) barındıranlar 
ve yardım edenler, işte gerçek mü’min bunlardır. 
Onlar için bir bağışlanma ve üstün rızık vardır.” 
Onun için biz de İLKDERLİ hanımlar olarak ora-
larda kalanlara, yerini yurdunu terk edenlere el 
uzatmaya yardım etmeye çalışıyoruz. 

Afetler insanları birbirine kenetliyor gerçek-

ten de. Bunun örneğini yine Van depreminde 
gördük. Yalnız İLKDER’den değil, Türkiye’nin her 
yerinden yardımlar yağdı. Onlara kucaklar açıldı. 
Belki de bu vesileyle Ensar -  Muhacir paylaşma-
sı (yardımlaşma - kaynaşma - kenetlenme) yaşan-
dı. Aslında bu bizim hem dinimizin hem de insan-
lığımızın bir gereğidir. Çünkü Allah-u Teâlâ size 
verdiğim rızıktan infak edin (yardım yapın) diyor. 
[Şu günlerde de Mardin’de ikamet eden Suriye-
li Mülteci (Muhacir) kardeşlerimize yardımlarımı-
zı İLKDER vasıtasıyla ulaştırıyoruz. Tek başımıza 
yapamayacağımız/ulaştıramayacağımız yardımla-
rı, birlikte yaparak, hem miktarını hem de sayısını 
artırmış oluyoruz (birlikten kuvvet doğar). Muha-
cirlere Ensar olanlara destek olmak, ayette de be-
lirtildiği gibi gerçek mü’minlerin özelliklerinden-
dir.] 

Biz TV’lerden doğal afetleri izlerken, sanki 
film izliyormuşuz gibi lakayt kalabiliyoruz. Van’da 
yaşananları öyle izledik. Fakat TV’den izlemekle 
yakinen görmek arasında dağlar kadar fark oldu-
ğunu Van’da sokakları gezerken gördük. Aynı şeyi 
Marmara depreminde de yaşamıştık. Bizzat gör-
düğünüzde durumun vahametini daha iyi kavrı-
yorsunuz ve bir an önce onlar için bir şeyler yap-
mak istiyorsunuz. Tek başınıza yapamayacağınız 
yardımları bir kuruluş (İLKDER) aracılığıyla yap-
manın ve içinde olmanın önemini anlıyorsunuz.

Allah (CC) bizleri hayırda yarışan ve kulluğu-
nun bilincinde olanlardan eylesin (âmin).  
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Mardin gezisinden dün aksam döndüm. Tabi 
bu tarihi bir gezi değildi. İki yıldır gitmek istedi-
ğim Mardin’e gitmek bu şekilde nasip oldu. .Der-
neğimizin uzun zamandır  devam ettirdiği Suriye-
li kardeşlerimiz için yardım kampanyası münase-
betiyle Mardin’deydik. O kadar çok şey dolaşıyor 
kafamda nerden nasıl başlayacağımı bilemiyorum. 
En iyisi bastan başlamak.  8 Ocak Salı günü saat 
13.30 de uçağımız kalktı Ankara’dan. Nereye nasıl 
bir ortama gideceğimizi bilmeden çıkmıştık yola. 
Bizden önce yardımların olduğu kamyonumuzda 
yola çıkmıştı. Mardin hava limanında bizi Mardin 
deki STK’lardan  arkadaşlar karşıladılar. STK’lar 
bir araya gelip bir platform oluşturmuşlar. Tek el-
den organizeli bir şekilde Suriyeli mültecilere el-
lerinden gelen her türlü yardımı  yapıyorlar. Ge-
len yardımlar bir yerde toplanıyor ihtiyaç sahip-
lerinin ihtiyaçlarına göre sınıflandırılıp yerlerine 
ulaştırılıyor.

Asıl gitmek görmek istediğimiz dertleriyle 
hemhal olmak istediğimiz Suriyeli kardeşlerimi-
zin yanına varmamız akşamı buldu. Aynı zaman-
da Mardin’in ilk karı da yağmaya başlamıştı. Eski 
Mardin evlerine yerleştirilen Suriyeli kardeşleri-
miz çok sıcak karşıladılar bizleri. Tahmin edeceği-
niz üzere her evde acı vardı. Arkada bırakılmış ev-
ler, işler, okullar, eşler, analar babalar vs.

Kar yağışı hızlandı  bu arada, Mardin’i beyaz 
bir örtü gibi kaplayıvermişti. Artık yürümemiz zor-
laşmıştı. Ama biz şartları zorlayıp daha fazla ailey-
le görüşmek için çaba sarf ettik. Gittiğimiz evlere  
Başkanımız Özden Hanım’ın kesimini organize et-
tiği kurban etlerinden ve pek çok kırtasiye malze-
mesi ve kıyafetten oluşan hediyelerimizi vererek 
ziyaretlerimizi sürdürdük.

Çok ilginçtir ki; beni karda bu kadar saat dı-
şarıda hiç bir güç tutamamışken orada ne bir yor-
gunluk ne üşüme hissetmemiştim. Sadece huzur, 

buruk bir huzur. İnsan bünyesi ne kadar duygu-
yu bir arada bulundurabiliyor şaşıyorum  bazen? 
Orda bir ağabeyimizin sözü çok manidardı: ”EN-
SAR olma vaktidir” demişti. Evet, Ensarı tarihte 
okuduğumuz ve orada bıraktığımız bir olgu ol-
maktan çıkararak, hayata geçirme vaktidir vakit. 
Ve onlar bunu çok güzel hayata geçirmişlerdi. İki 
evi olan birini kardeşlerine tahsis etmişti. Eşyaları-
nı, yiyeceklerini paylaşmışlar,  en önemlisi onları 
muhabbetle kucaklamışlardı...

Kalacağımız yere geldiğimiz de saat olduk-
ça  ilerlemişti. Ertesi günün heyecanıyla dinlen-
meye çekildik. Sabah gözümüzü bembeyaz bir 
Mardin’e açmıştık. Gidilmesi gereken yerler vardı 
daha. Uçağımızın  kalkacağı saate kadar gidebildi-
ğimiz yerlere gittik.

İnsan herkesin derdine derman olmak isti-
yor. Ama elimizden gelen buydu. Gönül isterdi ki, 
daha fazla kalalım. Gerçi birebir orda olmakta ge-
rekmiyor ENSAR olabilmek için. İstedikten sonra 
buradan da ENSAR olabiliriz hepimiz. Bir yetimin  
ihtiyacını karşılamakla başlayabiliriz.

İşe kendimizi sorgulamakla başlayabiliriz. EN-
SAR olmak isteyen kaç kişiyiz. 

Mültecilerin Kış ile İmtihanı
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Suriye... İki yılı aşkın bir süredir kan gölüne 
dönen Suriye... Yıkılan, yakılan Suriye... Bombala-
rın kurşunların arasında ne yapacaklarını şaşırmış 
oradan oraya kaçışan, sığınacak yer arayan insan-
lar. En kötüsü de bombayı atanın da Allah-u Ek-
ber diyerek atması, bombadan kaçanın da aynı ya-
karışla bağırması. Bunları yazılı ve görsel medyada 
her gün izliyoruz. Kendimizi Onların yerine  bile 
koyamıyoruz. Çünkü bu acıyı ya bizzat yaşamak 
ya da birebir şahit olmak gerekiyor. İLKDER ola-
rak pek çok mağduriyetlere yakinen şahit olduk. 
Kimi zaman yetimin yanına giderek başını okşa-
dık, kimi zaman çaresizlikle ağlayan annelerle bir-
likte ağladık. Ülkemizdeki Suriyeli mültecileri de 
görmezden gelemezdik. Başlattığımız kampan-
yanın sonuçları çok bereketli oldu. Bir tıra yakın 
battaniye, kışlık giyecek, gıda, ilaç ve hijyen mad-
deleri toparlandı. Adak kurbanlarını orada kestir-
mek isteyenler bize ulaştılar. Bizlere de bunları 
sahiplerine ulaştırmak kaldı. Başkanımızla birlik-
te Dört arkadaş, aklımızda yapacağımız ziyaretin 
planları, ellerimizde hazırladığımız hediye paket-
leri, kalbimizde bizi bekleyenlere duyduğumuz 
muhabbet, omuzlarımızda aldığımız sorumlulu-
ğun yükü, ulaştırmamız istenen selamlar ve dua-
lar olduğu halde yola çıktık.

Mardin havaalanında bizleri Mardin-Suriye 
Platformu’ndan ve Gözbebekleri Derneğinden 
temsilciler karşıladı. Bu sıcak karşılama bizi ol-
dukça memnun etti. Sanki yıllardır tanışıyor-
muş hissi nereden geliyor, bizi birbirimize mu-
habbet ettiren şey nedir hala düşünüyorum. Bir 
yandan bizden bir gün önce yola çıkan kamyon-
la irtibat kurarak platformun bürosuna gidiyoruz. 
Mardin’e ilk kez gelen arkadaşımız “buraya bu şe-
kilde gelmek de varmış nasibimizde diyor” etra-
fa dikkatle bakarak. Gerçekten bizi buraya han-

gi kuvvet getirdi? Platformun bürosunda başkan 
ve diğer görevli arkadaşlarla tanışarak platformun 
çalışmaları ve oradaki mülteciler hakkında bilgi 
aldık. Bismillah diyerek ziyaretlerimize başlamak 
üzere yola çıktığımızda, Mardin’e ilk kar da yağ-
maya başladı. Lapa lapa yağan kar berekettir di-
yerek ilk evin kapısını çaldığımızda, bu karın bir 
süre sonra eziyete döneceğini tahmin edemezdik. 
Mardin taşından yapılmış daha doğrusu dağın içi-
ne oyulmuş diyebileceğimiz tek odalı, banyosu, 
mutfağı aynı yerde olan evlerde en az beş altı ço-
cuklu aileler var, bazen de birkaç aile bir arada ba-
rınıyorlar. Kapıda bizleri karşılayanları görünce iyi 
ki gelmişiz dedik. Her evde acının, ne zaman bi-
teceği bilinmeyen bekleyişin, çaresizliğin ve belki 
öfkenin izlerini görebiliyorduk. “Nasılsınız?” dedi-
ğimizde “Allah’a şükür” derken aslında çok şey-
ler söylüyorlardı. Getirdiğimiz hediyeleri ve kur-
ban etlerini verirken “bunlar bizim akrabanız, eşi-
miz, dostumuz değil hatta tanımıyoruz bile. Bizi 
onlara bağlayan nedir?” diyoruz. Sorumuzun ce-
vabı asrı sadetten geliyor. Onlar burada mülteciy-
se bize de Ensar olmak düşüyor. Platformdaki kar-
deşlerimiz bunu gerçekleştirmişler. Kimi evini aç-
mış, kimi ihtiyaçlarını, kirasını, elektriğini, suyu-
nu karşılıyor. Kimi gençlere iş vermiş. 300’e yakın 
ailenin sorumluluğunu paylaşmışlar.

İlk evden çıktığımızda kar daha da şiddetini 

Mardin’de Mülteci Olmak
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arttırmış, bizler de daracık ve merdivenli Mardin 
sokak aralarında birbirimize tutunarak ilerlemeye 
çalışıyorduk. Işıkların kesilmesi de tuz biber oldu. 
Ama biz yılmadan gidebildiğimiz kadar çok ev do-
laşmak istiyorduk. Özden Hocamızın gayreti bizi 
daha da şevke getirdi. O kadar merdiveni of bile 
demeden, yüzündeki tebessümü dahi kaybetme-
den nasıl inip çıktı anlayamadık. Bizler pes etme-
dik ama arabalarımız kaymaya başlayınca artık bu-
günlük yeter diyerek aklımız ziyaret edemediği-
miz evlerde takılı olduğu halde kalacağımız otele 
geç vakit geldik. Yorgunduk, ıslanmıştık, üşümüş-
tük ama yine de şikâyet etmedik.

Ertesi sabah bütün gece yağan kar Mardin’i 
kaplamıştı. Yollar tuzlanmış ancak ara sokaklar 

hala kaygandı. Platformun bürosunda veda ziya-
retimizi yaparak Kızıltepe’ye doğru yola koyul-
duk. Buradan köylere gidecektik fakat yol duru-
mu planlarımızı bozdu. Kamyonumuzda yine yol 
şartları yüzünden bize yetişemediği için çok üzül-
dük. Uçağımızın saati yaklaştığından kamyonu-
muzdaki eşyaların kimlere ve ne şekilde dağıtıla-
cağını kesinleştirdikten sonra onlara emanet ede-
rek Ankara’ya dönmek üzere uçağımıza bindik.  

Muhacir olmak çok zor ama ondan da zoru 
Ensar olabilmek. Dünyanın neresinde olursa ol-
sun, dini, dili, ırkı ne olursa olsun Muhacir varsa 
sen de Ensar olmak zorundasın. “İnandım iman 
ettim” demen bunu gerektiriyor.

İLKDER; arı misali, karınca misali çalışma 
temposunda. Bir çöp parçasından dahi acaba bir 
Müslüman’a nasıl bir yarar çıkarabilirim çabasında. 
Geri dönüşüm işlemi ÇEVKO gibi. Mavi kapak 
toplamaktan, mantı yapımına, dolma sarmaktan 
elişi yapımına vs yani herkese yararlı olma gayes-
inde. Evinin işe yarar fazlalıklarından kurtarıp bir 
yandan da bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını gi-
dermek düşüncesine vesile olan İLKDER, insana 
ayrı bir mutluluk veriyor. 

Vermenin mutluluğunu, hazzını, peygamber 
hadisine vakıf olanlar bilir. Alan el değil veren 
el olma düsturu, sorumluluk insanı daha da 
hassaslaştırıyor. Hz. Ömer misali insanı adalete 
sorumluluğa sevk ediyor. Fırat’ta bir koyu-
nun bacağı kırılsa Ömer’den sorulur hassaslığı 
İLKDER’de de öyle: Türkiye’de ve ülkemiz dışında 
muhtaç, çaresiz insanlara el uzatma, imdat 
çığlıklarına biz buradayız yankısıyla karşılık verme 
ne yüce bir görev. Herkes elinden geleni maha-

retini, hünerini hayır yapma ihlâsıyla buluşturarak 
hayır bohçasını doldurma gayretinde.

Umarız Rabbimizden ki; bu çalışma tempo-
muzu daha da artırıp bir binanın tuğlaları gibi, 
bir elin kenetlenmiş parmakları gibi oluruz da 
aramıza ayrılık, fitne girmez ve yakın uzak her-
kese karınca kararınca çare olmaya devam ederiz. 
(âmin)  

Karınca Misali

Cemile BAKACAK
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Yıllar önce Bosna özgürlüğünü daha kazan-
mamıştı. Sırplara karşı kahramanca bir mücadele 
veriyordu.12-13 yaşlarındayken haberleri hiç sev-
mezdim. Hele Bosna ile alakalı vahşet 
haberlerine tanık olduktan son-
ra daha da korkar oldum ha-
berlerden... Ve bir gece uyu-
yamadım. Yatağımdan ses-
sizce kalktım. Yoğun duygu-
larla Bosna için bir şiir yaz-
dım. Şiiri ilk olarak ağabeyi-
me okuttum. Kolay kolay ağ-
lamayan ağabeyim ağlamaya 
başladı. Yüreğinin sızladığı ifşa 
olmuştu adeta... Bizler Müslümanız. 
Bir bedenin organları gibiyiz. Bu kapsam-
da birbirimize bağlı olmalıyız. Bosna’da bir mah-
zende kapalı kalan kızın dramının bir benzerini 
yakın tarihte İsrail’de de yaşadık. 

Şiddetini ve hiddetini, İsrail’in 
korkak çelik zırhlı askerlerine kar-
şı adeta kusan korkusuz çocuk, 
abisini İsrail’in vahşi azmanlarının 
elinden kurtarmaya çalıştı. Bu vah-
şet ne zaman dinecek? Filistin’de 
camilere gitmeye namaz kılmaya 
izin vermiyorlar İsrailli askerler. Ya 
Vietnam’daki gerillalar... Öncele-
ri Amerika tarafından dünyaya azılı 
teröristler olarak tanıtıldı ve haksız 
yere ülkeleri işgal altına alındı. An-
cak dünya çok kısa bir sürede asıl 
terör yapanların kimler olduğunu 
anladı. Peki Suriyeli gariban mülte-
cilerin durumunu hiç düşündünüz 
mü? Siz de bir gün emperyalist dü-

zenin süper güçleri altında ezilip aynı duruma dü-
şebilirsiniz. 

Bu vahşete bir dur demeliyiz. Sorum-
lu olmalıyız. Sıcak çorbamız kursağı-

mızdan geçerken, rahat bir şekil-
de yatağımızda yatarken aman 

bana ne benim karnım tok 
sırtım pek nasıl deriz?  Za-
ten bunu diyen insan mı-
dır acaba? Mesela bazı ülke-
ler Suriye’nin zalim adamına 

destek veriyor.

Peki ya Suriyeliler ne yap-
sın? Hele yetim ve mahrum olan 

evlatlarımız. Bunu defalarca düşün-
düm. Kendimi sorguladım. Acaba biz aynı durum-
da olsak ne yapardık. 

Bir nine yaşlı gözlerle anlatıyor; ‘‘Torunum 
anadan öksüz, babadan yetim. Yiyecek ekmek bu-

Dünyadaki  
Yetimlerin Izdırabı

  Hatice ERDAL
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Unutmayalım 
sevgili 

Peygamberimiz ‘‘Arabın 
Aceme, Acemin Araba bir 

üstünlüğü yoktur, üstünlük 
ancak takvadadır.’’ 

demiştir.
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lamıyoruz bazen. Oğlum bizi kimseye muhtaç et-
miyordu. İşini büyüttü. Zengin sayılacak konuma 
geldik ama iş kazasında kaybettik. Gelinim çok se-
verdi oğlumu. Acısına dayanamadı günden güne 
erimeye başladı. Kan kanseri oldu. Onu da kaybe-
dince yıkıldık. Yavrum biz çok şükür Türkiyeliyiz. 
Memleketimiz çok kıymetli. İnsanımız vefalı, yar-
dımseverdir.” yanındaki torununun mahcup hali 
hiç gözümün önünden gitmiyor. O kadar terbiye-
li, o kadar onurluydu ki  “Biz çok şükür karnımı-
zı bir şekilde doyuruyoruz.” dedi. Çok hassas ol-
duğu her halinden belli oluyordu ama gözleri ışıl 
ışıldı. Ergenlik onu asileştirmemiş tam tersine fır-
tınalar kopan iç dünyasını dinginleştirmişti.

Bazı düşüncesiz insanlar ‘‘Önce Türkiye’deki-
lere yardım edin de sonra Suriye’ye, Filistin’e’’ 
diyor. Bu insanlar bırakın Suriye’yi kendi vatan-
daşlarını bile düşünmüyor. Bence biz Müslüman 
kardeşlerimize sınırlarımızı açmasaydık takva bu-
nun neresinde diye sorulmaz mıydı? Unutmaya-
lım sevgili Peygamberimiz ‘‘Arabın Aceme, Ace-
min Araba bir üstünlüğü yoktur, üstünlük ancak 
takvadadır.’’demiştir. Dinimizde bütün insanlığa 
yardım edilmesi emrolunmuştur.                                     

“Yetimi ve öksüzü ancak dini inkâr eden, 
ahirete inanmayan itip kakar. Hakkını vermez 
ve malını yer. Zayıfı ezen, fakire hakaret eden 
ancak iman etmeyen, dine ve ahirete inanma-
yandır. İmanlı bir mü’min fakiri korur, yeti-
me yardımcı olur.’’ (Maun Suresi) Peygambe-
rimiz (sav.) “Kim akıl baliğ olana kadar bir ye-
timi barındırırsa ona cennet vacip olur.” bu-
yurdular. Ayrıca “Sofraların en hayırlısı içinde 
yetimin bulunduğu sofradır.” Buyurarak yeti-
me ve yoksula gereken yardımın yapılmasını 
teşvik etmişlerdir.

Bizler yüreği yaralı, kanadı kırık yetimlerimizi 
himaye altına alırsak onlara bir ana bir baba  şef-
katiyle yaklaşırsak geleceklerinin çok daha aydın-
lık olacağına inanıyorum.  

Mesela Arakan, Myanmar, Burma: Yetim ço-
cuklar, hayatı yüzlerindeki ciddiyetle karşılarlar. 
Gülemezler. Okuduğum bir makalede yetim ço-
cukların çoğunun ayda 30 dolar kazanmak için 
çırpındıklarına değinilmişti. Aç kalmamak için 30 
dolar...

Budist askeri cunta, İngiliz işgali mahvetmiş 
bu insanları... Arakanlı yetimler, çilekeş yetimler! 
Kiminin babası kayıp, kimi organ mafyası tarafın-
dan Hindistan’a kaçırılıyor, kimisi baba kelimesi-
nin ne demek olduğunu idrak dahi edemiyor...

Arakandaki yetim çocuklar yetim oldukları 
kadar hayatın çilesini küçük omuzlarında sırtla-
mış birer yetişkindirler aynı zamanda...

Kur’an-ı Kerim’i bir okuyuşları sizi bin kere 
hüzünlendirir. Gözyaşlarına boğulursunuz... O 
kadar yoğun duygularla okurlar ki Kur’an-ı Kerim 
onların anası babasıdır, sığındıkları limandır, ade-
ta... Temellerinde çürük düşler değil sevgi, şefkat 
olursa zoru başarırlar diye düşünüyorum.

Haydi, gelin hep beraber bu çocuklarımızın 
karanlık girdaplara değil, umutlara yolculuk yap-
masını sağlayalım... Ve ben diyorum ki kardeşlik 
türkülerimiz acıklı olmamalı...         
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İLKDER Başkanı Özden Zehra Sönmez: 
Kayseri’nin Talas ilçesinde, yaklaşık iki yıl 
önce Ramazan Bayramı’nda şeker toplarken 
kaybolan çocukların cesetlerinin bulunması-
nın ardından kapılarımız çalınmaz oldu... 

SEMA BAYRAM / ANKARA

İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Özden Zehra Sönmez ile Bayram tadında bir 
söyleşi gerçekleştirdik. İLKDER Başkanı Sönmez, 
Bayramların önemine değinerek “Anılarımızı gün-
celleyelim” çağrısı yaptı.

İşte o söyleşi:
-Eski bayramlarla şimdiki bayramlar ara-

sındaki fark ne sizce?

Eski deyince tabi insanın aklına birden bire o 
kadar çok şey geliyor ki, özellikle belli bir yaşı ge-
ride bırakanlar için bu durum söz konusu. Nere-
de eski günler nerede eski bayramlar denir değil 
mi? Nerede o eski dostluklar, arkadaşlıklar... Es-
kiye bir özlem vardır ama bilmiyorum bunu nasıl 
telafi ederiz? Bunu hiç kullanmadan şimdiki özel 
günlerimizi, düğünlerimizi, bayramlarımızı, do-
ğumlarımızı, ölümlerimizi nasıl telafi edeceğimiz 
ve yeni nesle nasıl bir miras bırakacağımız konusu 
içinden çıkılacak gibi değil. Ama yine de üzerinde 
durmamız gerekiyor. Bayramın ve diğer özel gün-
lerin değerince kutlanması gerekiyor. Bunu yap-
mak da hem bizlere hem de sizlere düşüyor. Be-
nim torunlarım var. “Anane kendi gençliğini anla-
tır mısın?’’ diyorlar.

 Eski bayramlara gitmeden daha yakın zaman-
da bile Kayseri’deki bayram günü kaçırılma ola-
yından sonra ve buna benzer münferit olaylar ol-
madan önce de yine bayramlarımız bayram gibiy-
di. Çocuklarımız kapıya gelirdi. Evin büyükleri ço-
cuklara şeker, çikolata gibi şeyler verirlerdi.

ÇOCUKLARA HEDİYE VERMEDEN OLMAZ
Siz çocuklar için özel bir hazırlık yapar 

mısınız?

Elbette yaparım. Kapıya gelenler için yaşları-
na göre para veririm. Ailesiyle birlikte eve gelen-
lere de daha farklı hediyeler veririm. Mesela ço-
rap, mendil, balon, çikolata... Bu gibi şeyleri ön-
ceden özenle hazırlarız. Eskiden zil yoktu ve kapı-
ya vurulurdu. Kendimizi bir yokladığımızda şimdi 
herkes evde oturuyor ve zilin sesini, kapının vu-
rulmasını bekliyoruz. Zil ne kadar çok çalarsa o 
kadar çok memnun oluyoruz. O eve o kadar çok 
misafir ve çocuk gitmiş oluyor; bu da bizleri ne-
şelendiriyor. Hemen hemen iki senedir ben bu-
rada çok fazla çocuk göremiyorum. Biz Ankara 
Demetevler’de - Demet kalabalık bir muhittir- el-
lerinde şeker torbalarını almış şeker toplayan, ta-
nıdık tanımadık her dairenin ziline basıp bayram 
kutlayan çocukları göremiyoruz. Çocukları geçtik 
akraba, eş, dost da göremiyoruz. Çünkü çok ca-
zip tatiller sunuluyor. Eskiden tatil yoktu. Zaten 
bayramda tatil olmaz. Bayramda kapı kapatılmaz 

Söyleşi

Çocuklar Zile Basmaz Oldu
Sema BAYRAM
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ve büyükler evden ayrılmaz. Çünkü gençler gele-
cek, yeni evliler gelecek, yani yaşça küçükler ge-
lecek; sofralar yerde olacak, yemekler daha önce-
den pişmiş olacak. Bunların hepsi unutuldu. Bay-
ramda ne yapıyoruz? Hafta sonu tatilini de ekleye-
rek tatil planları yaparak “hangi yazlık yerine gide-
lim?’’ diye düşünüyoruz. Ne gidenler için ne de o 
ev için bayram olmuyor bu durumda. Belki tatil-
de olduğunu bilmeyecek bir akrabası yıl boyunca 
görüşmediği ahbaplarına ziyarete gelecekler. Ama 
gittikleri zaman bir hüsran... Bir de bu tatil orga-
nizasyonu yapan şirketler bayrama özel de pro-
mosyonlar yaparak bu fikri cazip hale getiriyorlar. 
Doğrusu ben bu davranışları hoş karşılamıyorum. 
Bayramların daha farklı olması gerektiğine mese-
la yılbaşı gibi değil, dini olan, bizim olan adetleri-
miz, geleneklerimiz, törelerimiz çok daha farklı-
dır. Bayramlarda herkesin evinde kalması gerekti-
ğine inanıyorum.

YARIM ELMA GÖNÜL ALMA
-Bir de bayramlık kıyafetler var... Peki 

şimdi...

Bizim çocukluğumuzda her zaman için giysi 
alınmazdı. Mesela bir ayakkabı alınacaksa o bay-
rama denk getirilirdi. Çünkü insan bayramda al-
mış olduğu hediyeye daha çok sevinmiş oluyor. 
Mesela kızın hediyesi ayrı, gelinlerin, torunların 
hediyeleri hep ayrıdır. Hatta eve gelecek olan ak-
rabalarında hediyesi ayrı olur. “Yarım elma gö-
nül alma” diyoruz ya misal elli tane mendil alsa-
nız 50 lira eder. Kâğıt mendillerden bahsetmiyo-
rum, eski mendillerden. Çocuklar için de en çok 
hoşlanabileceği şeyler; renkli balon, çeşitli çikola-
talar, küçük oyuncaklar gibi hediyeler alınıp dağı-
tılabilir. Bir milyoncu olarak bilinen dükkânlara 
gidildiği zaman 50 tane oyuncağa 50 lira verir-
sin. Hâlbuki bir çocuğa 5 lira verdiğinizde o kü-
çük oyuncak kadar ona tesir etmez. Bayram ön-
cesinde hazırlık yapmak gerekiyor. Yalnız hanım-
ların yaptığı gibi cam, çerçeve, kapı temizliğinden 
söz etmiyorum. Elbette bunlar da bir sevinci yan-
sıtıyor. Bir de tatile çıkılırsa bayram sevincimiz gi-
derek azalıyor, ölü gibi geçirmiş oluyoruz bu gü-
zel günlerimizi... Bayramın daha diri olması gere-
kir ki Ramazan diridir. Şu günlerde çok tartışılıyor 

“ Ramazan mı bizi tutuyor, biz mi Ramazan’ı tutu-
yoruz’’ konusu. Ramazan bizi tutuyor. Çünkü Ra-
mazan bize hatalarımızdan, günahlarımızda töv-
be etmeye vesile oluyor, tekrar yapmamaya, daha 
cömert olmamıza vesile oluyor. Soframızı, evimi-
zi, gönlümüzü açtığımız, paylaştığımız; belki baş-
ka zaman dünya telaşından aklımıza gelmeyecek 
“başkalarını’’ düşünmemizi sağlıyor. Bize paylaş-
mayı öğütlüyor ki bu yalnızca elimizdeki ekmeği-
mizin değil, gönlümüzdeki sevgimizin de paylaşı-
mıdır. “Güler yüz sadakadır’’ diyerek Ramazanda 
bu gülerliğimizi artırmaya çalışıyoruz hatta daha 
sabırlı oluyoruz. Bu yüzden Ramazan bizi tutuyor. 
Bizim Ramazan’a artılarımızdan çok onun bize 
katkıları oluyor. Bin aydan daha hayırlı olan mü-
barek günleri içinde barındıran bu ayın kıymetini 
bilmeye çalışıyoruz. Dualarımızın, oruçlarımızın, 
yaptığımız hayır ve hasenatlarımızın kabul olduğu 
niyetini alarak bayram yapıyoruz.

KÖY MEYDANINDA ŞENLİKLER
-Birde eskiden köylerde yaşanan bayram-

lar vardı. Neler söylemek istersiniz?

Evet... Köylerimiz.. Eskiden köyde bayramla-
rın tadı daha farklıydı. Köyün meydanında şenlik-
ler yapılır; herkes evden yaptığı yiyeceği getirir. 
Önce gençler kapı kapı gezerler; sonra orta yaşlı-
lar ve en son gün de yaşlılar bayram ziyaretlerine 
çıkarlar. Bunlar çok güzel adetlerdi. Şimdi iletişim 
çağı, bilgi çağı diyoruz. Ulaşım da kolaylaştığı için 
hepimiz özel arabamızla farklı yazlıklarda akraba-
dan, eşten, dosttan ayrı vakit geçiriyoruz. Elbette 
tatil yapılır ama bayram havası olmaz çünkü bay-
ram aynı zamanda da bir ibadettir. Bizim iki tane 
dini bayramımız var ve bunları ibadet niyetiyle ya-
parız. Diğer türlü günlerimizi değerlendirmiş olu-
ruz, eğlenmiş oluruz, birbirimizi ziyaret etmiş olu-
ruz ama bayram niyetiyle olduğu zaman sevabını 
da almış olacağız.

ANILARIMIZI GÜNCELLİYORUZ
-Eski bayramlara has sürdürdüğünüz gele-

nekleriniz var mı?

Çocuklara balon hatta biraz zahmetli olsa da o 
balonların içine para, mendil koyuyoruz. Maksa-
dımız nasıl bizim çocukluğumuza dair güzel anı-
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larımız varsa, onların da güzel anılarının olmasını 
istiyoruz. İleride anlatacak bir hikâyeleri olsun is-
teriz. Mesela aradan on yıl geçmiş ve 10 yaşında-
ki bir çocuk şimdi 20 yaşına gelmiş. Özden teyze 
o balonlu hediye unutamıyoruz, diye onunla soh-
betlerimiz oluyor. Ufak tefek olsa da biliyorsunuz 
ki hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Aynı zamanda 
ben bunu büyükler için de devam ettiririm. Gelin-
lerim, çocuklarıma; yakın akrabalarda-
ki gelinlere, çocuklara yıl boyunca 
biriktirdiğim eşyalarımdan ve-
ririm. Yazmaları, mendilleri, 
çorapları vs koyduğum bir 
kutum vardır. Bunu hedi-
yeleşmek amaçlı oluştur-
dum. Bayramdan iki üç 
gün öncesinde gözden ge-
çiririm ve ayırırım; komşu-
ya, torunlara, gelinlere hat-
ta kapıya gelecek olan tanıma-
dığımız çocuklara diye hediyeler 
ayırırım. Üzgünüm ki bir iki senedir 
çocuklar zile basmıyor. Anneler babala-
ra korkudan çocuklarını kapı komşuya göndere-
miyorlar. Bir İslam ülkesinde bunlar nasıl olabi-
lir? Hâlbuki komşu komşudan emin olmazsa bi-
rinin imanından şüphe edilir şeklinde bir hadis-i 
şerif vardır. Şimdi komşudan emin değiliz. Önce-
den biliyorsunuz kapılar kilitlenmezdi. Bir komşu 
diğer komşunun evinden, bahçesinden, mutfağın-
dan bile ihtiyacı olan bir şeyi alabilirdi. Paylaşma, 
dayanışma, yardımlaşma üzerine bina edilmiş bir 
dinin şimdi elimizde bir posası kalmış. Nerde o 
eski Ramazanlar, eski Müslümanlar der-
ken özümüze yönelik bir iç muhasebe 
yaparsak inşallah bu durumları düzelt-
meye çalışabiliriz.

SEVİNÇLERİMİZİ YAYALIM
-Neler yapılabilir?
Dernek olarak da aylık toplantıları-

mızda da arkadaşlarımızla bu durum-
ları istişare ediyoruz. Hatta geçtiğimiz 
günlerde bir konu konuştuk. Aslında 
daha önceden de yapmıştık ama uygu-
lamayı yayamadık. Mesela bazı bayram-

larda pencereler, kapılar süslenir. Biz de kapı-
mıza Ramazan’ı karşılarken bir çelenk tarzında “ 
Hoş geldin Ya Şehri Ramazan’’ şeklinde süsleme-
ler yaptık. Tek tek yaptık. Bunun dışında camla-
ra da bu tarz bir süsleme yaptık. Camdaki biraz 
daha farklıydı. Kapıdakini kapıya gelenler görür-
ken, camdakini yoldan geçen herkes görebiliyor-
du. Bayram içinde sloganımız olan “Bayramınız 

kutlu olsun’’mesajını misal geçtiğiniz 
bir sokakta her evde görseniz nasıl 

mutlu oluyoruz. Dernek üyele-
ri olarak yapsak bile biz 100- 

150 kişiyiz. Ankara gibi bir 
yerde bu kadar kişinin sesi-
ni duyurmak biraz zor. Her 
bir dernek üyemiz bile 3 - 
5 kişiye söylese yaygınlaş-
tırabiliriz. Bu bayram geçse 

bile “Milat gazetesi” vasıta-
sıyla inşallah Kurban Bayra-

mına yaygınlaştırabiliriz. Sevin-
cimizi de başkaları görmesi gereki-

yor. Rasulullah Efendimizin (sav) bir ha-
disi var. Bayram günü sizin o sevincinizi herkes 
görsün. Çoluk çocuk kadın erkek hepsini bayram 
günü namaz kılınan yere gidin ve hepiniz kılın. 
Aynı şekilde cenaze namazları da böyle kılınma-
lıdır. Rasulullah Efendimizin (sav) cenaze nama-
zı fevç fevç kılınmıştır. Erkekler, kadınlar, çocuk-
lar kıldı. Biz bu uygulamayı 20-30 yıldır yapıyoruz. 
Belki her cenaze namazını kılamayız ama yakınla-
rımızınkini kılabiliriz. Ama erkekler tarafından sü-
rekli uyarılıyoruz. Namazı bozuyorsunuz diyerek 

Nerde 
o eski Ramazanlar, 

eski Müslümanlar derken 
özümüze yönelik bir iç 

muhasebe yaparsak inşallah 
bu durumları düzeltmeye 

çalışabiliriz.
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azarlanıyoruz. Namaz namazı bozar mı? Kadının 
namazı erkeğin namazı, çocuğun namazı diye bir 
ayrım olur mu? Namaz kılan kişi zaten kendisini 
namaza vermişse çevresinde olan olaylar onun na-
mazını bozar mı? Bunlar gündeme geldikçe inşal-
lah değişeceğine inanıyoruz ki bunları siz gençler 
yapacaksınız. İbadette kadın erkek ayrımı, yapılan 
işte kadın erkek ayrımı yapılmış. Kim yapmış? Ka-
dın ister istemez evde, kadın yemek yapıyor, ev-
deki her işi yapıyor; erkek de yatağından kalkıyor, 
abdestini alıyor - eskiden çeşmeler akmadığı için 
de abdest suyunu kadın dökermiş, şimdi çok şü-
kür çeşmeler akıyor-  ve namaza gidiyor. Ancak ka-
dınlarında camide cemaatle namaz kılmaları gere-
kiyor. Bayram namazından geldikten sonra eğer 
mümkünse birlikte sofra hazırlanabilir. Mümkün 
değilse de sofraya hazırlamaya da razıyım.  Ama 
ibadetten geri kalmamak için biz kadınlarında 
haklarımıza sahip çıkmalıyız. Cam silmeyi belki 
bir bayram namazına gitmeye yeğliyoruz. Evi top-
lamak için, misafire güzel görünmek için yapaca-
ğımız toplumsal ibadetlerden geri kalıyoruz.

NAMAZA KOŞMAK...

-Bunu örneklendirir misiniz?

Diyelim ki Kocatepe Camisine 10 bin kişi sı-
ğıyorsa bin tane de kadın oluversin. Ama gittiği-
miz zaman bize yer yok ki, yerlerimiz işgal edil-
miş. Ona göre yer yapılmalı ya da ya-
pılan yer işgal edilmemelidir. Hiç 
unutmuyorum Endonezya’da 
bir cuma namazı kıldım. Tsu-
nami’ den sonra oradaki ye-
tim çocuklarımıza elimiz-
den geleni fazlasıyla yap-
maya çalıştık. Oralara git-
mek nasip olunca, gittiğim 
ilk Cuma günü oranın en bü-
yük camisi İstiqlal Mosque/İs-
tiklal Camisinde namaz kıldığı-
mızda hiç kimse birbirine karışma-
dı. Bir köşede namazımızı cemaatle birlik-
te -bizim dışımızda Endonezyalı hanımlar da var-
dı- imama uyarak namaz kıldık. Hatta öyle ki cami-
ye girmeden önce abdestlerini alıyorlar ama ayak-

larını ya yıkamıyorlar ya yıkıyorlar ya da orada ge-
çerken yıkıyorlar. Her yerde böyle bir cami yok, 
bir de Malezya’da görmüştüm. Önünde genişliği 
yarım metre uzunluğu cami boyunca olan bir su 
arkı var. Buraya sürekli akan temiz su vermişler. 
Buraya gelen herkes ayakkabılarını çıkardıktan 
sonra arkta ayaklarını yıkayıp mermer olan yerde 
gidiyorlar. Geç kalan erkekler falan bizim aramız-
dan geçtiler, boş safları doldurmak için. Ama hiç 
kimseden kadın olduğumuz için burada olmama-
mıza dair bir uyarı gelmedi. Ben sürekli korkuyo-
rum bir söz söyleyecekler diye namaza durduğu-
muz için de çıkamıyoruz. Ama kimse bizimle ilgi-
lenmiyor ve herkes namaza koşuyor. Bunun her 
yerde uygulanması gerekir. Ben Batıkent’te otu-
ruyorum ve en yakın camiye namaza gideceğim. 
Ya imamın böyle bir uygulamadan haberi yok ya 
da gelen cemaat bu konuda bilgisiz. Hala kulaktan 
dolma bilgiyle kadınlar gelmez mantığıyla camide 
birisini görse hemen müdahale edecektir. Zaten 
camilerden uzaklaştırılmışız; hele çocuklarımız... 
Çocuk sesi müzik sesi gibidir. Ses yapsın, koşsun 
ama yine de biz onu bir iki defa uyardıktan sonra 
susacak ya da camiye alışacaktır. Haliyle eksikleri-
miz çok fazla.

KADINLAR DEVRE DIŞI BIRAKILMAMALI

Bazı âlimlerimiz var ki 4 yaşında hafız ol-
muş. Camiye gitmeden nasıl hafız ola-

bilir? En azından bu aralar bu ko-
nunun daha üzerinde duruldu-

ğu kanaatindeyim. Diyanet 
işleri başkanımız bu konu-
da biraz daha hassas. Bizim 
toplantılarda, sohbetlerde, 
kulaktan kulağa dillendir-
diğimiz konuları dikkate al-

dılar. Kadınları devre dışı bı-
rakan konuları gündeme aldı-

lar ve artık sıra bizde. Haklarımı-
za sahip çıkacağız. Nerde olmamızın 

gerekiyorsa orda olacağız. Kota gibi yüz-
de elli olmasa da en azından camilerin bize ay-
rılan kısmını inşallah doldururuz. Evlerimizi de 
aynı şekilde eski şenlikli, kalabalık bayram günleri 
kavuşmuş olur tatili öncelemezsek eğer.

Rasullulah 
(sav) Efendimiz 

“Müslümanlar bir 
vücudun azaları gibidir’’ 

diyerek bir bütün olmamız 
gerektiğinin üstünü 

çizmiştir.
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İSRAFA DİKKAT ETMELİYİZ
-Dünyada yaşanan sıkıntılar var... Ve bay-

ram...

Bizler bir yandan bayram yaparken yüreği-
mizin bir yanından Endonezya, Malezya, Pakis-
tan, Gazze, Somali, Arakan hiçbir zaman çıkma-
malıdır. Bayram da dâhil olmak üzere israf konu-
suna dikkat etmemiz gerekir. Misafire ikram israf 
değildir ama dengelememiz gerekiyor. Çünkü aç-
lar, açıklar, yoklar, yoksullar var. Bunlar aynı za-
manda dünya Müslümanlarına, bize muh-
taçlar. Afrika’da açlıktan ölümler olu-
yor. Komşumuz da Suriye’de alt-
mış binin üzerinde mülteci var. 
Mülteciler bize ensar ve mu-
hacirini hatırlatıyor. Biz onla-
ra ensar nasıl muamele ettiy-
se öyle muamele etmeliyiz. 
Bulundukları yerde açlık var, 
yokluk var; daha da önemli-
si can ehemmiyeti kalmamış. 
En yakın komşu ülkelerinden 
biri olan Türkiye’ye sığındılar. 
Biz zaten Suriye ile her zaman dost 
ve kardeştik. Gönül isterdi ki dostluğu-
muz bozulmasın. Ama dış güçlerin etkisiyle ilişki-
lerimiz zedelendi. İnşallah düzelir. Bizim görevi-
miz de “muhacir’’ mültecilere “ensar’’ olabilmek-
tir. Bu konuda hem kişisel hem de dernek olarak 
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Herkes karınca ka-
rarınca bir şeyler yaparsa toplumun, dünya Müs-
lümanlarının yaraları sarılacaktır. 
Rasullulah (sav) Efendimiz “Müs-
lümanlar bir vücudun azaları gi-
bidir’’ diyerek bir bütün olma-
mız gerektiğinin üstünü çizmiş-
tir. Vücudumuzdan herhangi bir 
yerimi ağrısa mümkün değil ra-
hat yatamayız. Bir vücudun azala-
rı gibi olan müminlerin bir kısmı 
aç, açık, yoksul ve perperişan hal-
de. Geçici çözümler ekmeğimi-
zi paylaşmaktır. Umut ediyorum 
ki bu ülkelerin birçoğuna gitmiş 
biri olarak kalıcı çözümlerle yola 

devam edeceğiz. Siyasi, ekonomik yönden kalıcı 
çözümler olana kadar da bizim mutlaka ihtiyaç sa-
hiplerinin ihtiyaçlarını bayramlarda da unutma-
dan gidermemiz gerekiyor.

MÜMİNİN SİLAHI DUA

Duanın müminin silahı olduğuna inanarak 
dua da edeceğiz. “Duanız olmasa Rabbim sizi 
neden yaratsın?’’ ibaresiyle birbirimizi dualarda 
unuttuğumuz için bu hale gelmiş olabiliriz. Dua 

ederken insanlık içinde edilmesi gerekir 
ki insanlığın dahi kurtarılmaya ih-

tiyacı var. İnsan olarak doğmuş 
ama yaşam tarzına baktığı-

mız zaman öldüren, gasp 
edebilen; harama, yala-
na her şeye yönelerek 
iki ayaklı insan sıfatın-
da olanlar insanlık vas-
fını bile yitirebiliyorlar. 

Allah-u Teâlâ “ bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?’’ 

diyerek bilenlerin Allah’tan 
daha çok korkup vazifelerini 

yerine getirirken daha itinalı dav-
rananlar olması gerektiğine vurgu yapı-

yor. Ama bilgimizi paylaşmadıkça, vazifemizi yap-
mayıp hasta ziyareti yapmadıkça, Allah’ın bize ver-
diği hangi nimet varsa zaman, para, ilim bunları 
harcamadıkça toplumdaki maddi ve manevi sıkın-
tıları çözemeyiz. 

Siyasi, 
ekonomik yönden 

kalıcı çözümler olana kadar 
da bizim mutlaka ihtiyaç 
sahiplerinin ihtiyaçlarını 

bayramlarda da unutmadan 
gidermemiz gerekiyor.
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İLKDER kadınlar günü etkinliklerinde “28 
Şubat sürecinin dindar kadınlar üzerindeki 
etkilerini” tartıştı.

20 Mart 2012 Salı Keçiören Belediyesi Necip 
Fazıl Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen program-
da İLKDER Başkan Yardımcısı Hadiye Kılıç’ın yap-
tığı açılış konuşmasının ardından başkan Özden 
Sönmez, yetim projeleri çerçevesinde gerçekleş-
tirdiği Somali izlenimleri ve İLKDER’in yaptığı hiz-
metleri sinevizyon eşliğinde izleyenler ile paylaş-
tı. Sönmez Somali’deki dramı anlatırken hayatın 
bu olumsuz koşullarının en ağır yükünü kadınla-
rın ve çocukların çektiğinin altını çizdi. Bu  ne-
denle bizim öncelikli hedefimiz kadın ve çocuk di-
yerek, ümmet bilinciyle hareket etmemiz gerekti-
ğini vurguladı. Sönmez sözlerine devamla ‘gelin 
bu 2012 yılında kendimize bir iyilik yapalım ve bir 
yetimin elinden de biz tutalım. İnanın ki israftan 
uzak bir yaşam tarzını kendimize benimsersek bir 
değil onlarca çocuğun elinden tutabiliriz’ diyerek 
kadınları her türlü hayır çalışmalarında birlikte ol-
maya davet etti.

Dernek üyelerinden Ayten Demir’in okuduğu 
kadın konulu duygu dolu şiirin ardından panele 
geçildi. 

Özden Sönmez’in moderatörlüğünde geçek-
leşen panelde araştırmacı- yazar Aliye Satılmışoğ-
lu üniversite sıralarında başörtüsü problemi ya-
şayan kızına yazdığı mektubu izleyenler ile pay-
laştı. Daha küçük yaşlarda televizyonda başörtü-
lü kızların yaşadıklarını gördüğünde “anne peki 
ben ne olacağım” sorusuna cevap verememenin 
ezikliğini hala yaşadığını belirtti. 28 Şubatın önce-
likli hedefinin Allah’ın nurunun söndürülmesine 
yönelik olduğunu, ama bunu Kur’an-ı Kerim’de 
Allah’ın vaadi doğrultusunda hiçbir zaman ger-

çekleştiremeyeceklerini ifade ederek, başörtüsü 
problemini yaşayanlardan örnekler aktardı.

Radyo programı yapımcısı Hatice Uysal ise gö-
rüşlerini darbe nedir, niçin yapılır sorularına ce-
vap arayarak dile getirdi. Bu konuda şu görüşlere 
yer verdi: “Darbelere tarihi bir bakış açısıyla bak-
malı ve bu darbeler neden yapılıyor sorusunu ce-
vaplarsak sorunu daha iyi algılarız. Darbe nedir; 
ordunun yönetimi baskı yoluyla ele geçirmesidir 
diyebiliriz. Ülkeyi daha iyi yönetiriz argümanıyla 
yönetime el konuyor. Sistem oturmadıysa bu her 
zaman olabilir. Dünyaya baktığımızda hep geliş-
mekte olan ülkelerde darbeler görüyoruz. Ülke-
mizde 1960 tan bu yana neredeyse 10 yılda bir 
darbe oldu. Türkiye’deki darbeler aslında toplu-
ma, değer yargılarımıza karşı yapıldı. Bu darbeler-
le sen benim gibi inanacak, giyinecek ya da düşü-
neceksin dayatması yapılıyor. İnsan hakları evren-
sel beyannamesini imzalayan ülkemizde darbele-
rin yaşanmış olması oldukça manidardır. Kadının 
kamuda görünür olmasını sağlayacak olan başör-
tüsüne karşı çıktılar. Kimisi eşi başörtülü olduğu 
için askerlikten, kimisi memuriyetten atıldı. Ba-
şörtülü  kadın dört duvar arasında olsun ama si-
yasete, iş yaşamına karışmasın istiyorlar. Oysa ka-
dının eğitilmesi toplumun eğitilmesi demektir’ 
dedi.

Daha sonra söz alan Hüda Kaya sözlerine ‘28 
Şubat darbesinin ekonomik, sosyal vb. sebepleri 
var ama ben  hayatına vahyi muhatap alan dindar 
kadın üzerinden yapıldığını düşünüyorum. Biz-
ler o dönemde mangalda kül bırakmıyor sabah-
tan akşama devrimler yapıyorduk. 28 Şubat bizim 
kendimizi tahlil etmemize vesile oldu. Boyumu-
zun ölçüsünü almış olduk. Bizler cihat edecektik, 
yeryüzünde devrimler yapacaktık. Oysa Allah biz-

İLKDER’in Kadınlar Günü  
Etkinlikleri

İLKDER
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leri yaptıklarımızla sözlerimizle imtihan etmek-
teydi. Büyük iddiaların, hedeflerin, söylemlerin 
birikmiş bir enerjisi vardı ve 28 Şubat bu enerjiyi 
ortaya çıkaran bir fay kırılmasıydı. Bu fay kırılma-
sıyla, bazıları enkazın altında kalmaktan kaçama-
dılar.28 Şubat’ın postallı ayak sesleriyle uyandığı-
mızda, mahkemeler, hukuksal süreçler ve polis-
lerle muhatap olduğunuzun sabahında daha önce 
beraber olduğunuz insanlar yollarını de-
ğiştirdiler. 28 Şubat aslında bizlere 
bir had bildirme idi.  

28 Şubat darbesinde ay-
rıca cinsiyet ayırımı da ya-
pıldı. Aynı düşünceye sa-
hip erkekler okullarda oku-
yup mezun olurken kızla-
rımız okuyamadı. Fakat er-
keklerin de başörtüsü dava-
sına yardımları yadsınamaz. 
Erkeklerden mağdur olanların 
%90’ı eşleri veya anneleri  başör-
tülü oldukları veya başörtüsü davası-
na destek olmaları sebebiyle  işlerinden, okul-
larından atıldılar. Bu gözyaşlarının, terin ve ahla-
rın bir geri dönüşümü olacaktır. Yurt dışında oku-
maya giden kızlarımız başörtüsü diasporası oluş-
turdular. İnşallah taviz vermeyen, tarihte iz bıra-
kan kadınlarımız olacaktır. Dünyanın hiçbir ye-
rinde 28 Şubatlar olmasın ama bizim elimizle de 
kimseye yapılmasın. Biz eğer yeryüzünde adaleti 

hâkim kılmak istiyorsak kendimiz gibi düşünme-
yen, giyinmeyen, inanmayan insanların da hakla-
rına sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bütün halklar 
için adaleti sağlamaya çalışmalıyız” diyerek sözle-
rini tamamladı.

Özden Sönmez ise paneli özetle şöyle tamam-
ladı:

“Hepimiz bir bedel ödedik, bazılarımız ise 
daha çok ödedi. Bir milletin kadınları 

yüce ise o millette yücelir. 28 Şu-
batla kadını toplumdan uzak-

laştırmak için ne gerekiyor-
sa yaptılar.

Biz Rahmet 
Peygamber’inin ümmeti-
yiz. Kimseye zulmetme-
yiz. Eğer haklarımız gasp 

edildiyse kimsenin bize 
zulmetmesine de müsaade 

edemeyiz. Haklarımıza sahip 
çıkabildiğimiz sürece yeryüzün-

de adaletin tesis edilmesine katkımız 
olacaktır. Bu süreç 15 yıl gibi uzun bir zamandan 
sonra konuşulmaya başlandı. İnşallah en kısa za-
manda bu süreci yaşatanlar hakkında yasal işlem 
de başlar’’ dedi.  

Program sonunda Hüda Kaya“Başörtüsüne  
Özgürlük Yolunda Görülmüştür” isimli kitabını 
imzaladı.

Biz eğer 
yeryüzünde adaleti 

hâkim kılmak istiyorsak 
kendimiz gibi düşünmeyen, 

giyinmeyen, inanmayan 
insanların da haklarına sahip 

çıkmamız gerekiyor.
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 31.03.2012
Sayın basın mensupları ve değerli katılımcılar, 
321. Hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Son günlerde Türkiye gündemini 4+4+4 eği-
tim modeli ile ilgili yapılan yasal değişiklik meşgul 
etti ve ediyor. Her yeni adımda olduğu gibi, yeni 
bir kamplaşma ve kutuplaşma ortamı daha doğmuş 
oldu. Eğitim sistemimiz bu güne kadar tek tip in-
san yetiştirmeye yönelik olarak sürdü. Çocukları-
mız aynı pota içerisinde liseyi bitirip, üniversiteye 
endeksli olarak yönlendirildi. Yarın da bir milyonu 
aşkın öğrenci maalesef hayatlarının sınavına gire-
cekler, çünkü onlara kimse başka alternatif sunmu-
yor. “Üniversiteye giremezsen hayatın biter” sözle-
riyle baskı altına alınan bir gencin psikolojisini an-
lamak için ancak onların yerinde olmanız gerekir.

Liseden önce de, sonra da meslek seçimi ya-
pabileceğini ve kalifiye eleman olabileceğini bi-
len çocuk gelecek kaygısını daha az yaşar inan-
cındayız.  Kesintili bu eğitim modeli tartışılırken 
buna karşı çıkanlar, gerekçe olarak küçük çocuk-
ların kendi iradeleriyle farklı alanlara yönlendiril-
mesinin yanlış olduğunu ve küçük yaşta evliliklerin 
ve çocuk işçilerin artacağı yolunda iddialarda bu-
lunarak asıl niyetlerini gizlemektedirler. Gerçekte 
muhalefet bu işe ideolojik yaklaşmaktadır. Bale ve 
konservatuar eğitimine çocuklar, çok küçük yaşta 
başlamaktadırlar. Bu eğitim, çocukların rızası doğ-
rultusunda değil, ailelerin yönlendirmesiyle yapıl-
maktadır. Buna itiraz etmeyenler, farklı alanlarda 
eğitim almak isteyenlere itiraz ederek kendi argü-
manlarını yalanlıyorlar. Zorunlu eğitimin 8 yıldan 
12 yıla çıkarılması gibi bir durum söz konusu iken, 
bu iddiaların da gerçekleşme ihtimali oldukça za-
yıftır. Oysa burada asıl sorgulanması gereken hu-
sus devletin tek tip insan yetiştirme dayatmasıdır. 
Asıl gaye bu eğitim sisteminden vazgeçilip, bireyle-
rin tercihlerine göre şekillendirilecek özgür insan 
yetiştirme modelini kapsayacak bir sistem geliştir-
mek olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği’nin kendi insiyatifleriy-
le, yasal zemini olmamasına rağmen, “meslek ku-
ralları gereğidir” diyerek başörtülü stajyer avukat-

lara uyguladıkları yasakçı tutumuna karşın, Elazığ 
Barosu olması gerekeni yapıp, insan hak ve özgür-
lüklerini esas alarak başörtülü avukatına ruhsatna-
me vermiştir. Hukukun üstünlüğünü, bireyin ır-
kına, diline, cinsiyetine, dinine, siyasi görüşüne, 
kılık-kıyafetine bakmadan, bütün topluma yayma-
sı gereken hukuk insanlarının yasakçı değil, özgür-
lükçü olmaları beklenir. Ancak ruhsatın üzerinde-
ki başı açık resim, bir çelişkiyi de ortaya koymak-
tadır. Bu da bizlere özgür düşünme ve özgürlüğü 
yayma noktasında daha çok yol kat etmemiz gerek-
tiğini gösteriyor.

Her geçen gün artan katliam haberleriyle, yer-
lerini yurtlarını bırakıp sadece canlarını kurtarmak 
için mülteci konumuna düşen insanlarıyla, gün-
deme oturan Suriye, gün geçtikçe çözümsüzlüğe 
doğru itilmekte. Gerek bizim gerekse tüm dünya-
nın gözleri önünde Suriye  halkı bir trajedi yaşa-
maktadır. Bir iç savaşın içinde olan Suriye’nin bu 
durumdan da bir dış müdahale ile çıkamayacağını 
hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin içine çekilmek iste-
nen bu kirli oyuna ortak olmasını istemiyoruz. An-
cak akan kanın da biran önce durdurulması gerek-
mektedir. Baas rejiminin de artık halkın kendi ka-
derini kendi iradesiyle kendisinin belirlemesi ge-
rektiği gerçeğini görmesi ve biran önce katliamları 
durdurması gerekmektedir.

Ayrıca, Suriye’de kayıp olan gazetecilerin res-
mi kaynaklarca hayatta oldukları bilgisi verilmesine 
rağmen, hala kendilerinden haber alınamaması en-
dişeleri arttırmaktadır. Dileğimiz en kısa zamanda 
yurda dönmeleri ve ailelerine kavuşmalarıdır.

Basın Açıklamalarımız...
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Haklıya hakkının verildiği, özgürlüklerin konu-
şulduğu bir haftada buluşmak dileğiyle...

Ankara İnanç Özgürlüğü Plat. Adına 
İLKDER Yön. Kur. Üyesi

Zeliha TOYGAR

28.04.2012
 325. Hafta basın açıklaması
Değerli basın mensupları ve değerli katılımcı-

lar, 325. Hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz. 
Yıllardır İnanç Özgürlüğü Platformu olarak, 

darbelerin ve darbecilerin yargılanması gerektiği-
ni, halkın iradesine, halk tarafından seçilen ikti-
dara ayar vermek isteyenlerin, kendi halkına kar-
şı suç işleyenlerin, halk önünde hesap vermesi ge-
rektiğini söylediğimizde, bize bunun olamayacak 
bir hayal olduğu söylenirdi. Çünkü darbeci zihni-
yetin baskısı altında insanlar kör, sağır, dilsiz dolaş-
maya alışmışlardı. Her vicdan sahibi insan zulüm-
le abat olunmayacağını, bir gün mazlumun da za-
limden hakkını alacağını biliyordu; ama nasıl? So-
rusu her zaman karşımıza çıkıyordu. Yeni nesil ar-
tık darbecilerin gerçek yüzlerini gördüler. Türki-
ye yüz kızartıcı darbe ve muhtıra dönemini tama-
men kapattı. Ancak en önemli darbe kalıntısı olan 
Anayasa hala değiştirilmeyi bekliyor. Yeni Anayasa 
bir an önce yapılmalı ve geriye dönüşün tamamen 
önüne geçilmelidir. 

“28 Şubat”; evet yargılanıyor ve uygulamaları-
nın çoğu da son buldu. Ama başörtüsü yasağının 
kalktığını söylemek çok zor. Başörtülü kadınlar bu-
gün üniversitelere, dersliklerine girerken ve üni-
versite kampusları içerisindeki hizmetlerden yarar-
lanırken hala engellerle karşılaşmakta; kamu sek-
töründe devlet memuru statüsüyle işe alınmamak-
ta, polis, ordu teşkilatları gibi idari yapılarda çalı-
şamamakta, özel sektör tanımı içerisine giren mes-
leklerini icra ederken meslek odalarına üyelikle-
ri engellenmekte, milletvekili, bakan, başbakan, 
cumhurbaşkanı olarak aktif siyasi yaşama katıla-
mamakta, karar mekanizmalarında yer alamamak-
ta ve yerel yönetimlerde belediye başkanı olama-
dıkları gibi il ve ilçe yönetimlerine katılımlarında 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Toplumsal alanın 

çeşitli mekânlarında da ayrımcılık devam etmekte-
dir. Öyle ise 28 Şubat süreci hala başörtülü kadın-
lar için devam ediyor. 

Eğitim sisteminde 4+4+4 formülü hala tartı-
şılıyor. 8 yıllık zorunlu eğitim 12 yıla çıkartılırken 
eğitim sistemimizin kalitesinin de yükseltildiğini 
düşünmüyoruz. Bunun en acı tecrübesini de YGS 
sınavında sıfır çeken 50 bin öğrencide gördük. Tek 
tip, ezberci öğretimden artık vazgeçilmelidir. Ço-
cuklarımız ilim öğrenmeye teşvik edilmelidir. Ma-
teryalist, bencil, amaca ulaşmak için her şeyi mu-
bah gören gençler yerine vicdan sahibi, şiddetten 
uzak, amaca ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini 
bilen,  ahlaklı gençler yetiştirmeliyiz.

Bu bağlamda Çaycuma Eğitim-Sen’in açıkla-
malarını talihsiz buluyoruz. Çaycuma’da Kutlu Do-
ğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde, okullara ya-
pılan ziyaretleri ve balon dağıtımını İmamlar, Vai-
zeler, Kur’an Kursu Hocaları yaptılar. Okul ziyaret-
lerini laiklik ilkesine aykırı görmek ne kadar insa-
fa sığar. Kaldı ki söz konusu ziyaretler okul müdür-
lerinin bilgisinde, öğretmen refakatinde ve sadece 
balon hediye etmekten ibarettir. Dini ders ve ko-
nuşma yapılmamış, sadece sosyal etkinlik olarak sı-
nıflar ziyaret edilmiş. Şunu sormak istiyoruz;  bu 
kadar masum bir faaliyeti ‘Peygamberimi Çok Se-
viyorum’, ‘Ey Allah’ın Kulları Kardeş Olunuz’ yazılı 
balonları mı laikliğe aykırı buldunuz. Rahmet Pey-
gamberini tanıyan gençlikten asla kötülük gelme-
yeceği objektif tarih kitaplarından rahatlıkla öğre-
nilebilecek su götürmez bir gerçektir. 

Suriye, her geçen gün sivil halk için adeta ba-
taklığa döndü. Savaşın bitmesini istemeyen bir ta-
kım odaklar tarafından kışkırtmalar devam ediyor. 
Her iki taraf ateşkesin ihlali noktasında birbirini 
suçluyorlar. Bu arada olan ise, masum kadın, ço-
cuk ve yaşlılara oluyor. Akan kan her ne pahası-
na olursa olsun durdurulmalıdır. İnsan hakları sa-
vunucularını bu zulme karşı duyarlı olmaya çağırı-
yoruz.

Biz; çocuklarımıza haksızlıkların olmadığı, zu-
lümlerin yaşanmadığı bir dünya bırakmak için çalı-
şacağız ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

 İnanç Özgürlüğü Plt. Adına
  İLKDER Bşk. Yrd. Hadiye KILIÇ



İLKDER

30

Hz. Peygamber(a.s) bir hadislerinde “Ben an-
cak bir muallim olarak gönderildim” buyurarak 
kendisini bir muallim, bir terbiyeci olarak tanıt-
maktadır. Bu hadis bize peygamberlik gibi insan-
lık tarihinde birinci dereceden rol oynayan bir mü-
essesenin esas vazifesinin öğretmenlik olduğunu 
göstermekle kalmaz, terbiyenin insan için önemi-
ne de dikkat çeker. Her insanın İslam fıtratı üze-
re doğduğunu, ancak daha sonra anne-babasının 
onu Hıristiyan, Mecusi, Yahudi yaptığını söyleyen 
Rasulallah (a.s) sadece dinin değil, insanın sonra-
dan kazandığı bilgi, beceri, alışkanlıklar ve şahsi-
yetin tamamının “terbiye” yani eğitim eseri oldu-
ğunu da ifade etmiş olmaktadır.

Hz. Peygamber(a.s) çocukların terbiyesinden 
babaları sorumlu tutmuş, ulema da “Baba olma-
dığı takdirde dede, anne, vasiden her kim velayeti 
üzerine almışsa onu, hiçbirinin bulunmadığı hal-
lerde de devlet başkanını” sorumlu tutarak çocu-
ğu eğitimsiz bırakmamıştır. Şu halde insan haya-
tında eğitim, yiyecek, giyecek, barınma gibi asli ih-
tiyaçlardandır. Çünkü kişinin hem dünyasını hem 
de ahretini belirlemektedir.

Eğitim; aşk, şevk, sabır ve gönül işidir. İyi bir 
eğitimci gönüllere girmeyi bilir. Gönüllere hük-
medemeyen beyinlere hükmedemez. Bütün za-
manların en çok sevilen, en etkili  ve başarılı eği-
timcisi iki cihan güneşi Hz. Muhammed(a.s)’dır.

Rasulallah(a.s) mescidde Suffe okulunu açtı. 
Okumaya, öğrenmeye, ilme çok önem verdi. Sa-
dece küçüklere değil, büyüklere de hakkı ve ha-
kikati anlattı. Okuma yazma bilmeyen, okulu, ga-
zetesi, kitabı televizyonu olmayan, öğrenme kül-
türü bulunmayan bir topluma öğretmenlik yap-

tı. Kaba, en kötü adetlere sahip, kabile taassubu-
nun en yüksek değer olduğu, kız çocuklarını diri 
diri toprağa gömen bir toplumdan 23 yıl gibi kısa 
bir sürede kibar, medeni, adaletli, merhametli bir 
toplum çıkardı. İçlerinden alimler, sanatkarlar, 
hükümdarlar, kahramanlar çıkardı. Onu öldür-
meye gelenler onda dirildi. Onu öldürmek için kı-
lıç kuşanan Hz. Ömer Kur’an hakikatlerini ders al-
dıktan sonra birdenbire değişti. Kalbi kinle dolu 
Ömer’in yerine kalbi Allah ve peygamber aşkıyla 
dolu, merhamet abidesi Ömer geldi. Puta tapan, 
intikam güden, içki, zina, faiz gibi toplumları çö-
kerten davranışları işleyen bir toplumu değiştirip 
dönüştürdü ve bu toplumu en güzel ahlakla ah-
laklandırdı. Bütün zamanlar içinde sadece o asra 
“Saadet Asrı” denildi.

Biz Müslümanların ilk öğretmeni Rasulul-
lah (a.s)’dir. Bugün Müslüman ülkelerde kavmi-
yetçilik, mezhepçilik, ahlaki yozlaşma, faiz, zina 
vs. kötü ahlak unsurları varsa bizler İslam’ı ve 
Rasulullah’ı (a.s) bilmiyor, tanımıyor ve yaşamı-
yoruz demektir. Bildiklerimizi de çevremizdekile-
re anlatamıyoruz. Çünkü nasıl anlatacağımızı bile-
miyoruz. Buna rağmen acaba “Rasullah(a.s) nasıl 
anlattı, toplumu değiştirip dönüştürmeyi nasıl ba-
şardı?” diye de pek fazla düşünmedik. Oysa kendi-
sinde bizler için güzel örnekler bulunan Peygam-
berimizi (a.s) örnek almamız gereken en önem-
li konu eğitimdir. Bir eğitimcide bulunması ge-
reken özellikler onda fazlasıyla vardır. Bizler de 
onun gibi göze bakıp kalbe hitap etmek zorunda-
yız. Kalpten gelmeyen, dudaktan dökülen sözler 
muhatabın kulağını aşamaz.

Sevgili Peygamberimiz (a.s) insanlara daima 

Peygamberimizin Eğitim 
Metodu
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ümit ve müjde vermiştir. İslam’ın müminlere cen-
neti kazandıracağını, cehennemden kurtaracağı-
nı, Allah’ın rahmetine kavuşturacağını anlatmıştır. 
Müminlerin en zor zamanlarında dahi inanılması 
güç müjdeler vermiştir. En çetin savaşlarda Saha-
belerine gelecekte İslam’ın hakim olacağını müj-
delemiştir. Öylesine yürekten inanarak söylemiş-
tir ki sahabeler de şüphesiz inanmışlardır.

Rasulallah (a.s) her şeyden önce öğ-
rettiği şeyleri kendisi yaşadı, en iyi 
nasihatın iyi bir örnek olmak 
olduğunu biliyordu. Yapa-
rak ve yaşayarak öğrenile-
ni insan unutmaz. Uygula-
malı eğitim en verimli öğ-
retme biçimidir. Abdestin 
nasıl alınacağını soran bir 
kimseye bizzat abdest ala-
rak göstermiştir. Hatta bazı 
rivayetlerde bunu üç kez yap-
tığı söylenir. Sahabelerine yapın 
ya da yapmayın dediği davranışları önce 
kendisi uyguladı. Bu onun samimiyetini davası-
na sadakatini gösteriyordu. Kişinin kendi nefsin-
de yaşamadan söylediği şeyler muhatapta da kalı-
cı etki bırakmaz. Kendini ıslah etmeyen başkasını 
ıslah edemez.

Peygamberimiz (a.s) eğitimini hayatın içinde 
vermiştir. O, sınıfta ders anlatıp, programı bitince 
evinde kabuğuna çekilen bir muallim değildir. Sa-
habelerle her an birlikte yaşamıştır. Birlikte harbe 
gitmiş, yemek yemiş, namaz kılmış, mescit inşaa-
tında çalışmış, sohbetlerinde bulunmuştur.

Eğitimde öğretmenin severek öğretmesi ka-
dar, öğrencilerinde severek öğrenmesi, arzulu ol-
ması önemlidir. Talebe bazı meseleleri mecburi-
yet karşısında öğrense bile uygulamak istemez. 
Öğrencide öğrenmeye karşı açlık duygusu oluş-
malıdır, efendimiz bunu başarmıştır. İlmin öne-
mini, alimlerin Allah (c.c) katındaki değerini an-

latmış, talebelerinde ilim arzusu uyandırmıştır. 

Peygamberimizin (a.s) bir diğer eğitim meto-
du da olumlu davranışları ödüllendirmektir. İbn 
Abbas (r.a.) anlatıyor: “Bir gün Nebi (s.a.v.) tuva-
lete gitti. Ben de abdest alması için bir kaba su 
hazırladım. Daha sonra Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.) su dolu kabı görünce kimin hazırlayıp koy-
duğunu sordu. Benim hazırladığımı öğrenince: 

‘Allah’ım, onun dindeki anlayışını artır.’ 
diyerek bana dua etti.” Peygambe-

rimiz (s.a.v.), İbn Abbas’a dua 
ederek onu duayla ödüllen-

dirmiştir. Bu hadisi oku-
yunca ister istemez bizim 
davranışlarımızı düşün-
düm, çocuklarımızı çok az 
takdir edip, genellikle ha-

talarını görüp onların üze-
rine gidiyoruz. Oysaki olum-

lu davranışların takdir edilmesi 
hem o davranışı pekiştirecek, hem 

de yanına yenilerini ekleyecektir.

Rasulallah (a.s) sohbetlerinde sık sık dinleyen-
lere sorular sorardı. Böylece onların ilgisini çeker 
merak uyandırır, anlatacaklarının akılda kalmasını 
sağlardı. Bir gün ashabına: “Müslüman kimdir, 
biliyor musunuz?” diye sordu. Onlar da: “Allah 
ve Resulü daha iyi bilir!” dediler. Yeterince dikkat 
uyandırdıktan sonra: “Müslüman, diğer Müs-
lümanların elinden ve dilinden emin olduğu 
kimsedir.” Buyurdu.

Kuranı kerimin 23 yılda inmesi gibi Rasulal-
lah da (a.s) öğreteceklerini zamana yaydı. Kâinatta 
tedricilik kanunu vardır. Her şey zamanla olgunla-
şır. Bir fidan zaman içinde büyür, ağaç olur, mey-
ve verir. Önce temel kabul edilen imani bilgileri, 
daha sonra dini hükümleri öğretti. Hakiki imanı 
kazanmayan kişiye helal ve haramdan bahsetmek 
herhalde abes olurdu. Namazın beş vakte çıkarıl-
ması ve içkinin yasaklanması da tedrici metodla 

Rasulallah 
(a.s)  

her şeyden önce öğrettiği 
şeyleri kendisi yaşadı, en iyi 

nasihatın iyi bir örnek olmak 
olduğunu biliyordu. Yaparak 

ve yaşayarak öğrenileni 
insan unutmaz.
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olmuştur. Böylece Müslümanlar zihnen ve ruhen 
hükümleri benimsemeye hazır hale getirilmiştir. 
Bu nedenledir ki içkinin yasaklanmasıyla birlikte 
Medine sokaklarından içki akmıştır. Çocuklarımı-
zın terbiyesinde de onlara koyduğumuz kurallar 
için, zihin ve ruhlarını hazırlayıp hazırlamadığımı-
za dikkat etmeliyiz. Çocuğun hiç hazır ol-
madığı kuralları koyduğumuzda uy-
gulanmadığını görüyoruz. Bu 
nedenledir ki Rasulallah (a.s) 
çocuklarımızı daha onlara 
farz olmadan önce namaz, 
oruç, tesettür eğitimine alış-
tırmamızı istemektedir. Bu-
gün anne babası namaz, oruç 
ve tesettür gibi islamın farzları-
na riayet eden pek çok gencimi-
zin bu farzları yerine getirmeyişi-
nin temelinde yatan en büyük 
neden bu olsa gerektir.

Peygamberimiz (a.s) öğ-
retmek istediklerini örnekle-
yerek, hikayelerden faydala-
narak anlatırdı. Aynı şekilde 
de Kur’an-ı Kerim’de de yüce 
Allah (c.c.) geçmiş ümmetlerin 
kıssalarını anlatarak bizlerin ibretler, 
dersler çıkarmasını istemiştir. Bir gün Ra-
sulallah (a.s) şöyle bir soru sordu: “Ne dersiniz, 
birinizin kapısı önünde bir akarsu olsa sahibi 
orada günde beş defa yıkansa kirinden bir şey 
bırakır mı?” Orada bulunanlar: “Hayır, kir diye 
bir şey bırakmaz.” dediler. Bunun üzerine Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.): “Beş vakit namaz da işte 
böyledir. Onlarla Allah Teâlâ günahları siler, 
buyurdu.” Bu hadisi ben yıllar önce okumuş ve 
öğrenmiştim. Hiç unutmadım. Namaz kılmak de-
nilince Rasulallah’ın bahsettiği günde beş kez gü-
nahlarından yıkanan kişi aklıma gelir. Hadisi ne-
den unutmadığımı şimdi anladım. 

Peygamberimiz çocukların eğitimine ayrı bir 
önem verirdi. Onları eğitmek demek mikro plan-
da çocukta şahsiyeti inşa faaliyeti, makro planda 
ise yarınki cemiyeti kurma çalışmasıdır. Bu ne-
denle çocukları camiye ve ilim meclislerine gö-
türürdü. Böylece onları sosyalleştirir ve ilim öğ-

renmelerini sağlardı. İlim aşığı Abdullah 
b. Ömer ve Ebu Said el-Hudri gibi 

çocukları Suffa’ya götürüp onla-
rın ilim almasını sağlamıştır. 
Kendisi ilme çok değer ver-
miş, Suffa öğrencilerinin ih-
tiyaçlarını ev halkının ihtiyaç-
larından önemli görmüş, as-

habına da Suffa ehline yardım 
etmelerini daima öğütlemiştir.

İki cihan güneşi çocukları sa-
bırlı olmaya ve iş yapmaya alıştı-

rırdı. Onlara yapabilecekleri iş-
leri gördürür, yapamadıkla-
rında sevgi, şefkat ve hoşgö-
rü gösterirdi. Hiçbir çocuğu 
dövmemiş, dayak ve şiddeti 

eğitim metodu olarak tavsiye 
etmemiştir. Hoşgörü ve mer-

hamet onun eğitiminin temel taş-
larından biridir. Ebû Hüreyre (r.a.) 

anlatıyor: Bedevînin biri, Peygamberimiz 
(SAV)’in mescidinin içinde küçük abdestini boz-
du. Mescitte bulunanlar kızdılar, bağrıştılar, yer-
lerinden kalkıp adamın üzerine yürümeye başla-
dılar. Nerdeyse adamı döveceklerdi... Bunun üze-
rine Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara şu emri 
verdi: “Onu bırakın. İdrarını yaptığı yere bir 
kova su dökün ve temizleyin. Sizler kolaylaş-
tırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak 
değil...”

İnsanlara anlayabilecekleri şekilde ko-
nuşurdu, her insanın yaratılış özellikleri, ih-
tiyaçları anlama kabiliyetleri farklı farklıdır. 

“Ne dersiniz, 
birinizin kapısı önünde 

bir akarsu olsa sahibi orada 
günde beş defa yıkansa kirinden 

bir şey bırakır mı?” Orada 
bulunanlar: “Hayır, kir diye 
bir şey bırakmaz.” dediler. 

Bunun üzerine 
Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.v.): 

“Beş vakit namaz da işte 
böyledir. Onlarla 

 Allah Teâlâ günahları siler, 
buyurdu.”
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Ruhlar Sul-
tanı Efendi-
miz (a.s) mu-
hataplarını ta-
nımakta ben-
zersizdir. Mu-
hataplarının 
kabiliyetlerini 
keşfetmiş, se-
viyelerini ta-
yin ve ihtiyaç-
larını tespit-
ten sonra ders 
vermiştir. Öğ-

rencisini tanımayan ve kabiliyetlerini bilme-
yen eğitici görünmez hedeflere kurşun 
atan avcı gibidir. Önemli olan 
muhatabı ikna ve tatmin et-
mektir. 

Rasulallah’ın (a.s) eği-
timinde güzel ahlak çok 
önemli bir yere sahip-
ti. Kendisi dualarında 
hep iyi ahlak istemiştir. 
“Bir baba çocuğuna gü-
zel ahlaktan daha efdal 
bir miras bırakmaz” buyur-
muştur. Medine’de bir cadde-
de yürürken bir kadının çocuğu-
nu çağırdığını, fakat çocuğun annesi-
ni dinlemediğini gördü. Kadın, çocuğun eve gel-
mesini temin etmek için, “Eğer gelirsen sana şun-
ları alacağım, bunları alacağım.” diyordu. Peygam-
berimiz (s.a.v.), kadına yaklaştı:  “Gerçekten ço-
cuğa vaat ettiklerini alabilecek misin?” “Hayır, 
alamam.” dedi kadıncağız. Efendimiz (s.a.v.), ka-
dını uyardı: “Bilesin ki bu, yalan olarak yazı-
lır!”  

Efendimiz ayrımcılığın ve adaletsizliğin her 
türlüsüne karşıydı. Bir öpücük dahi olsa çocuklar 

arasında adaletli davranılmasını isterdi. Çocuktur 
anlamaz demezdi. Ashaptan Numan b. Beşir anla-
tıyor: Babam beni alıp Allah’ın Elçisi’ne (s.a.v.) ge-
tirdi ve şöyle dedi:  “Ya Resulallah, ben bu oğluma 
bir bağışta bulundum. Bana ait bir köleyi ona ver-
dim.” “Bundan başka çocuğun var mı?” “Evet.”  
“Hepsine buna bağışladığının bir benzeri-
ni bağışladın mı?” “Hayır.”  “O hâlde beni şa-
hit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik yapa-
mam.” Sonra da şunu sordu: “Ya Beşir, çocuk-
ların hepsinin sana iyilikte bulunması, saygı 
göstermesi, eşit seviyede olmaları seni sevin-
dirir mi?” “ “Evet, sevindirir!”- “O takdirde bi-
rine verip diğerini neden mahrum bırakıyor-
sun?” Efendimiz: “Geri çevir.” buyurdu. Ayrıca 

Aziz Nebi (s.a.v.), Beşir’e: “Allah’tan korku-
nuz ve çocuklarınız arasında adalet 

ediniz.” buyurdu.

Efendimiz yaşadığı top-
lumda temizlik anlayışını 

değiştirdi. Temizliği öğ-
retti. Temizlik imandan-
dır buyurdu.

Sahabelerini öğret-
tiklerini yazmaya teşvik 

etti. Hem Kur’an ayetleri-
ni yazdırdı, hem de söyledi-

ği hadisleri yazmaya özendir-
di.

Kendisi kırıcı konuşmazdı, kimsenin 
hatasını yüzüne vurmaz, genelleme yaparak ko-
nuşurdu, insanı değil davranışı eleştirirdi. “İnsan-
lara ne oluyor, niçin şöyle söylerler, neden böyle 
yaparlar” şeklinde konuşurdu. 

Rasulallah’ın hayatının özü eğitim olduğu için 
O’nun hayatında daha nice yol gösterici ilke bu-
labiliriz. Önemli olan bizlerin ihlasla gayret edip, 
Allah (c.c.)’ın rızasına uygun bir eğitim anlayışıyla 
en yakınımızdan başlayarak tüm toplumun eğitil-
mesini kendimiz için görev addetmemizdir.

Peygamberimiz 

(sav.), kadına yaklaştı:  

“Gerçekten çocuğa vaat 

ettiklerini alabilecek misin?” 

“Hayır, alamam.” dedi kadıncağız. 

Efendimiz (s.a.v.), kadını uyardı: 

“Bilesin ki bu, yalan olarak 
yazılır!”
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Hepimizin bildiği bir Çin Atasözü der ki; “Bir 
yıllık varlık istersen buğday yetiştir, on yıllık varlık 
istersen ağaç yetiştir yüz yıllık varlık istersen insan 
yetiştir”. Kuşkusuz insana yapılan yatırım dünya-
nın en karlı yatırımıdır. İnsana yatırım da ancak 
eğitimle mümkün olabilir. Dünyanın eğitilmiş in-
sana çok ihtiyacı vardır. Çünkü eğitilmiş insan iyi 
kötü ayrımını yapabilecek kabiliyettedir, toplum-
sal düzenin sağlanmasında, barışın hakim olma-
sında etkin rol oynama yetisine sahiptir.

Allah-u Teala insanı muhatap alarak, kendisi-
nin yeryüzünde temsilcisi olarak halifesi olması 
şerefine mazhar kılmış ve kainatı mükemmel bir 
şekilde yaratarak onun hizmetine sunmuştur. Bu-
rada insana düşen de kendisine bu şerefi bahşe-
den Rabb’ine layık bir kul olabilmek için sürek-
li gelişim içinde olmaktır.  İnsanın sürekli gelişim 
içinde olması gerektiğini en iyi anlatan ifade de 
Hz. Peygamber’in “iki günü birbirine denk olan 
ziyandadır” dediği sözüdür. Yani önceki gününe 
göre bir şey öğrenmeyen, gelişmeyen, geliştirme-
yen, hep aynı kalan, ziyandadır. Bu sözü kendimi-
ze düstur edinmemiz ve hem kendimiz için hem 
de neslimiz için çalışıp, çaba göstermemiz gereki-
yor. Bizler Müslüman bireyler olarak dünyayı de-
ğiştirip dönüştürmeye talip olmalıyız. Bunu başa-
rabilmek için öncelikle çocuklarımızın yetiştiril-
mesinde çok titiz davranmalıyız. 

İnsanın bu gelişim serüveninde kuşkusuz ilk 
basamak, gözünü açtığı ilk yer olan ailesidir. Ve 
ilk eğitim alınan kurumdur. Aile, insanlık tari-
hi boyunca var olan ve değişmeler karşısında sü-
rekliliğini her zaman koruyan bir kurumdur. Bu 
güne kadar kurulmuş olan bütün medeniyetler-
de, bütün hukuk sistemlerinde ve dinlerde top-

lumsal hayatı, birlik ve bütünlüğü sağlamaya yö-
nelik düzenlemelerin esas objesi aile olmuştur. 
Aile, insanoğlunun eğitimi en etkin bir şekilde al-
dığı, pek çok şeyler öğrendiği ve hayata hazırlan-
dığı bir okuldur. Diğer yandan aile, dünyaya fıtra-
ten masum olarak gelen çocuğa hem ferdi hem de 
sosyal ve kültürel yönden kimlik kazandıran bir 
yerdir. Çocuğun şahsiyeti bir nevi aile eğitimi va-
sıtasıyla oluşmaktadır. Verdikleri eğitimle çocuk-
larının şahsiyetini çizen aileler, dolayısıyla içinde 
bulundukları toplumun da şekillenmesine katkı 
sunmaktadırlar. Bu sebepledir ki aile eğitiminin 
değeri ve sorumluluğu büyük önem taşımaktadır.

En küçük toplum birimi olarak da tanımlanan 
aile insan yaşantısı içinde doğumundan da önce 
başlayan ve sonrasında da hayatının her evresin-
de insanın kişilik gelişiminde, toplumsallaşmasın-
da etkili olan sosyal bir kurumdur. 

Ailenin çocuk üzerindeki etkilerinin kalıcı ol-
duğu düşünüldüğünde aile kavramının önemi 
daha da artmaktadır. Çocuk, bir topluluk içinde 
nasıl yaşanıldığını ailesinden görerek öğrenmek-
tedir. Çocuk yetiştirmede amaç sağlıklı bir kişilik 
oluşturmaktır. Bütün toplumlar için bu durum 
geçerlidir.

Burada şunu da diyebiliriz ki bir çocuğu yal-
nızca ailesi yetiştirmiyor.  Çevre ve okul faktörü-
nü de göz ardı etmemek gerekiyor. Evet bu doğ-
rudur. Ama yapılan araştırmalar en etkili faktörün 
aile olduğunu söylemekte ve bunun için de aile 
çok önemli. Çünkü çocuğun ilk 6 yılı öğrenmenin 
en etkin olduğu yıllar ve bu yıllarda çoğunlukla 
çocuklar aileleriyle birlikte çok önemli bir zaman 
geçirmekteler.  İyi insan olabilmek için öncelikle 
ailede iyi eğitim almak gerekiyor. İyilik kavramı-

Ailede Çocuk Eğitimi
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nı burada geniş anlamlar yükleyerek kullandım. 
Bunun içine her türlü olumlu sıfatları koyabiliriz. 
Doğruluk, faydalı olmak, yalan söylememek, zarar 
vermemek, akıllı olmak, kötülükleri, haksızlıkları 
engellemek için çaba göstermek vb. daha da bir-
çok şey eklenebilir.

Çocuklar bizim bir aynamız gibidir. 
Eğer onlarda olumsuz bir davranış 
gelişmişse mutlaka durup dü-
şünmemiz gerekiyor. Acaba 
nerede hata yaptım, bu dav-
ranışı yapmasına sebep ola-
cak benim bir yanlışım mı 
oldu diye kendimize bak-
malıyız. Çünkü çocuklar 
öncelikle kendi ebeveynle-
rini taklit ederek kişilik geliş-
tirirler. Bazen biz büyükler yap-
tığımız hataların da çocuklarımız ta-
rafından

Taklit edildiğinin farkında olmadan yaptığı ha-
tadan dolayı direkt onu cezalandırma yoluna gi-
deriz. Çocuk böyle bir durumda cezalandırılması-
na hiçbir anlam veremeyecek, anne babasını hak-
sızlıkla suçlayacaktır. Çünkü o davranış eğer yan-
lış ise neden onlar da bu davranışı yapıyorlar diye 
sorgulayacaktır.

Çocuğumuzun nasıl davranmasını istiyorsak, 
öncelikle biz de o şekilde davranmalıyız.

Herkes hata yapabilir, kusursuz insan yoktur. 
Bir söz vardır: “Dünyada iki kusursuz insan vardır. 
Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır” diye.

Ama önemli olan yaşadığımız sürece her an 
daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele gitme-
ye çalışmak, bunun için var gücümüzle çaba har-
camaktır. Dikkat etmemiz gereken şey, hataların 
farkına varıp tekrarlamamaktır. Bize emanet ola-
rak verilen çocuklarımızı emanete gereği gibi mu-
amele etme bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. 
Çocuk benim nasıl olsa ona benim istediğim biçi-
mi verebilirim anlayışından ziyade Rabbimin iste-
diği bir kul olması yönünde nasıl davranmam ge-

rekir deyip ona göre bir tutum geliştirmeliyiz. Ço-
cuk yetiştirmek hem çok kolay hem çok zordur. 
Kolaydır biraz önce de bahsettiğimiz gibi Allah-u 
Teala çocuklara mükemmel bir öğrenme meka-
nizması vermiştir ki oda taklit etme yeteneğidir. 
Bizler onlara iyi rol modeller olursak çocuk da bu 

yönde gelişim gösterecektir. Zordur yine 
aynı nedenden dolayı kendi yaptı-

ğımız olumsuz davranışları tak-
lit etmelerine sebep olabiliriz. 

Aynı zamanda davranış-
larımızda tutarlı davrana-
madığımız durumlarda da 
yani aynı olay karşısında 
farklı tutum sergilediğimiz-

de onlara neyin doğru neyin 
yanlış olduğunu doğru akta-

ramamış oluyoruz.  Çocuğa iste-
nilen bir davranışı kazandırmak için 

anne ve babalar, çocuğun yanında konuş-
malarına, davranışlarına çok dikkat etmeli ve mo-
del olmalıdır. 

Veya bazı kurallar koyuyoruz. Kuralların uy-
gulanması noktasında bazen çok esnek oluyoruz, 
bazen de çok katı olabiliyoruz. Disiplinle ilgili en 
önemli nokta tutarlı olmaktır.  Kuşkusuz ev için-
de sürekli tutarlı davranışlar sergilemek zordur. 
Burada dikkat etmemiz gereken bu tutarsızlıkları 
alışkanlık haline getirmemektir. 

Taviz vermeyeceğimiz şeyleri belirlemeliyiz. 
Otoritemiz güce değil, ne kadar akla uygun ise ço-
cuğun bu otoriteyi sorgulaması da o kadar azalır 
ve kurallara uyması gerektiğini bilir.

Bir de çocukları yetiştirirken, kendi yaşadığı-
mız zamanın şartlarını dikkate alarak bizim zama-
nımızda şöyleydi diyerek onlardan da aynı şekil-
de davranmalarının beklentisi içinde olabiliriz. 
Kendi gençlik dönemlerimizi düşünürüz. Çocuk-
ları geçmişe dönük hazırlayarak çocukların gele-
cek zamanlarda yaşayacaklarını düşünmeden ha-
reket ederiz.

Çocuk 
eğitiminde en önemli 

hususlardan biri de sevgidir. 
Sevgi olmadan eğitimin verimliliği 

düşünülemez. Çünkü eğitim 
sevgiyle başlar. Eğer çocuk sevgiyle 

yeterince beslenemezse bunu 
ileriki yaşantısında da 

gösteremez. 
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Bu yanlıştır, çünkü dünyada birçok şey çok 
hızlı bir şekilde değişmektedir. 

Hazret-i Ali, “Çocuklarınızı kendinizden son-
rası için, gelecek zamana göre yetiştirin” der. Ço-
cukları yetiştirirken büyüklerin arzuları doğrultu-
sunda değil de, zamanın, hatta gelecek zamanın 
ve toplumun da ihtiyacını göz önüne alarak, istek 
ve kabiliyetlerine uygun şekilde yetiştirmelidir.

Çocuk eğitiminde en önemli hususlardan biri 
de sevgidir. Sevgi olmadan eğitimin verimliliği 
düşünülemez. Çünkü eğitim sevgiyle başlar. Eğer 
çocuk sevgiyle yeterince beslenemezse bunu ile-
riki yaşantısında da gösteremez. Yani çocuk gör-
mediği şeyi hayatına yansıtamaz. Anne babalar ço-
cuklarını muhakkak ki çok seviyorlardır. Ancak is-
tisna olarak çocuğunu sevmeyen kişiler olabilir. 
Ama nedense bunu göstermekte cimri davranır-
lar. Çocuklarımıza sevgimizi her şeye rağmen ver-
meliyiz. Herhangi bir olumsuz durum karşısında 
dahi, verdiğimiz olumsuz tepkiden dolayı çocuk 
“annem babam beni sevmiyor” duygusuna kapıl-
mamalıdır.  

Anne-baba kendi aralarında sevgi ve saygıya 
dayanan bir ilişki kurmalıdırlar. Çocukların yanın-
da kavgaya dönüşen tartışmalardan kaçınmalıdır-
lar. Kavga ve geçimsizlikler çocukların ruh sağlı-
ğını olumsuz etkiler. Huzurlu ve mutlu ailelerde 
büyüyen çocuklar kendine güvenli ve mutlu in-
sanlar olurlar. Evde şiddet olayını yaşayan çocu-
ğun da şiddete meyilli olması büyük ihtimal dahi-
lindedir. Bireylerin birbirine,  yetişkin-çocuk de-
meden saygı ve sevgiye dayanan bir iletişimin ol-
duğu ailelerde de sağlıklı bireyler yetişir. Sonuç 
olarak diyebiliriz ki çocuk bizlere Alah-u Tealanın 
verdiği en büyük emanettir. Zaten fıtraten masum 
ve doğuştan nötr olan çocuklarımıza müspet dav-
ranışlarımızla model olarak olumlu yönde deği-
şim içinde olmalarına katkı sağlayabiliriz. Aynı za-
manda bu bizim en büyük görevimizdir.

  BİLEMEM 

Aslan sorar doğru yolu
Biz Mevla’nın aciz kulu

Verdi Allah eli kolu
Ayak yürür mü? Bilemem 

Yürüsem izini sürsem
İzine yüzümü sürsem

Mübarek kabrini görsem
Ümmetim der mi? Bilemem

Derdimizin O devası
Gönüllerin sevdalısı

On sekiz bin Alemin Mustafa’sı
Kalplerimizin tek cilası

Kimseye düşünmem hile
Bülbül olsam konsam güle

Gönül hasret ol Resule
Gözler görür mü? Bilemem

Özledik yürek yaralı
Hasretiz dertler sıralı
Olamaz gönüller aralı

Aşkından ağlar gülemem
Düşünmemiş hiç rahatı
Örnek bize tüm hayatı

Sevelim Resulü Kibriyayı

Resulu Kibriya
Hatemül Enbiya

Sonsuz Salat-ı Selam 
Ol Muhammed Mustafa’ya

Aysel ARSLAN
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Eğitim gerçekten de bireyin ve toplumun de-
ğişmesinde önemli bir rol oynar. Olumlu yönde 
de olumsuz yönde de hem bireyi hem de toplu-
mu değiştirebilir.

Eğitimin temelini Hz. Adem’den bu güne ta-
şırsak, Rabbi onu Bakara Suresi 31 
de şöyle eğittiğini bildiriyor.” Al-
lah Adem’e bütün varlıkla-
rın isimlerini öğretti. Son-
ra onları Meleklere göste-
rerek “Eğer doğru söyle-
yenler iseniz haydi bana 
bunların isimlerini bildi-
rin dedi.” İşte Adem (a.s) 
Rabbinin bu bilgisi ve eği-
timiyle eşi ve çocukların-
dan oluşan ilk toplumu da 
değiştirip-dönüştürmeye başla-
mıştı.

Toplumların değişiminde ve gelişiminde eğiti-
min çok büyük etkisi var dedik. Bu gelişim sadece 
teknolojik ve bilimsel anlamda gelişim değil, kül-
türel, sanatsal, siyasal en önemlisi de ahlaki de-
ğerlerde, insan hakları ve hümanizm açısından ge-
lişmelerde de eğitimin rolü büyüktür.

Toplumların eğitim anlayışları ve uygulamala-
rı yaşama biçimlerinin etkisiyle şekillenir. Dünya-
dan ve aynı dönemlerde bizim toplumumuzdan 
örnekler vererek bunu açıklamaya çalışalım.

Ortaçağ Avrupası’na baktığımızda, merkezi 
olarak kabul edilebilecek tek kurum, hiyerarşik 
bir düzene sahip Roma Kilisesi’ydi.

İktidarın Tanrı’dan kaynaklandığı ve bu ikti-
darı da İsa tarafından Papa’ya devredildiği şeklin-

de bir inanış vardı. Toplumsal ilişkiler Hıristiyan-
lık dininin icaplarına göre düzenlenir daha doğru-
su din adamlarının özellikle papaların kendi gö-
rüş ve fikirleri toplum düzenini oluştururdu. Ki-
liseye karşı gelmek, fikir ve düşünce bazında bile 

olsa cezalandırılmak için yeterliydi.

Diğer Avrupa Kavimlerinde fe-
odal bir düzen vardı. Gelenek 

hukukun yaşayan tek kaynağı 
haline gelmiş ve yöneticiler 
yasama da bile geleneği yo-
rumlamaktan öteye çok az 
şey yapmışlardı. Feodal sis-
temde Derebeyi, Kontlar, 

Lortlar sistemin en tepesin-
de dururken onun sözde hi-

mayesi altındaki köylüler ve çift-
çiler hiçbir hakka sahip değildiler. 

Baştaki yönetim el değiştirdiğinde on-
larda yeni yöneticilerinin malı oluyorlardı.

Paralel dönemlerdeki Çin İmparatorluğu’na 
baktığımızda, Konfüçyüs Öğretisiyle, tarım ya da 
edebiyatla ilgili olmayan bütün etkinlikler küçüm-
senirdi. Halkın çoğunun isimleri bile yoktu. Yal-
nız Çin zekâsını küçümsememiz gerekir. Porselen, 
kâğıt yapımı, demir dökümü, blok baskı, barut ve 
manyetik aletler gibi pek çok icatta Çin imzası var-
dır. Avrupalı tüccarlar yıllarca Çin’in önemli kay-
naklarını 19. yüzyılın başlarına kadar batıya aktar-
dılar, bundan istifade ettiler. Uzun yıllar batıya ka-
palı olan Çin 19. yüzyılın ortalarında batıya açıl-
dı. 1954 yılında da Anayasa ile Komünizm idaresi 
kuruldu. Eğitim Komünist idare tarafından rejim 
maksadına uygun olarak düzenlendi.

Toplumların Değişim ve  
Dönüşümünde  
Eğitimin Önemi Hadiye KILIÇ

Allah, Adem’e 
bütün varlıkların 

isimlerini öğretti. Adem (a.s) 
Rabbinin bu bilgisi ve eğitimiyle 

eşi ve çocuklarından oluşan 
ilk toplumu da değiştirip-

dönüştürmeye  
başlamıştı.
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Bizim de temellerimizi oluşturan ilk Türk top-
lumlarında, toplumun değişiminde eğitimin yeri-
ni tutan ya da onunla paralel giden yapı nasıldı?

İlk Türk devletleri göçebe bir hayat yaşadıkları 
için savaşçılık, yöneticilik(siyaset), bazı el sanatları 
ile dini inanışlar ve çocuk yetiştirmeye ilişkin de-
ğerler eğitime damgasını vurmuştur. Dini inanış-
lar da kısmen toplumun eğitilmesinde etkiliydi. 
Şaman ya da Kam, Kâhin, sihirbaz, saz şairi, yazı 
yazan kâtip, öğretmen anlamlarına gelmekte ve o 
beden ve ruh doktorluğu dâhil çok çeşitli konular-
da halka önderlik yapmakta, onların sorunlarını 
çözmeye çalışmaktaydı. Onu bir çeşit yaygın eği-
timci olarak görmek gerekir.

Çocukların ve gençlerin toplumsallaştırılıp 
eğitilmesinde toplumun töresi önemli bir rol oy-
nar.

Bu dönemin edebi eserleri, insanlara hayatta 
yol gösterebilecek ilkeler, ahlaki esaslar, felsefi kı-
rıntılar taşır. Şiir ve kısmen atasözü niteliğindeki 
bu parçalar o dönemin ahlak ve terbiye anlayışı-
nı gösterir.

Osmanlı Devletine geldiğimizde “Terbiye” ola-
rak ifade edilen eğitim, belli bir konuda, bir bil-
gi bilim dalında yetiştirme ve geliştirme etkinliği-
dir. Bu dönemde halkın eğitimine de önem veril-
miş “Sübyan Mektepleri” ya da “Mahalle Mektep-
leri ”her mahallede, her cami yanında açılmıştı. 
Bu mektepler Medreselere başlangıç oluştururdu. 
Belirli bir süresi yoktu. Her çocuk verilmek iste-
nen bilgileri öğreninceye kadar okula devam ede-
bilirdi. Bu okullarda alfabe, yazı, okuma, dört iş-
lem ve dini bilgiler verilirdi. Okuma-yazma bilen 
ve bu işe uygunluğu kabul edilen herkes bu okul-
lara öğretmen olabilirdi.

Orta ve yüksekokulların temelini Medreseler 
meydana getiriyordu. Batı tarzında açılmış okul-
larda mevcuttu. Bunların yanında askeri okullar 
ve azınlıkların kendi okulları da vardı.

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, işgal-
den, bağımsızlık savaşından çıkmış bir Türkiye gö-

rüyoruz. Toplumun nasıl değişip dönüştüğü bu 
tarihten günümüze kadar en güzel örneği bize 
gösterir.

Cumhuriyet döneminde, toplumun %10 un 
bile okuryazar olmadığı düşünüldüğünde eğitim 
seferberliği başlatılarak dönemin siyasal, ekono-
mik, hukuki, kültürel değişimleri gerçekleştirildi-
ğinde bunun kitlelere benimsetilmesi ve kökleş-
mesinde eğitimin oynayabileceği rol önemsenmiş-
tir. Özellikle 40’lı yıllarda halk eğitimine önem ve-
rilmiştir. Köy enstitülerinin açılması bu yıllarda-
dır. Tevhid-i Tedrisat kanunuyla eğitimin tek elde 
birleştirilmesi sağlanmış bugünkü Milli Eğitim po-
litikalarının temeli atılmıştır. Arap Alfabesi yerine 
Latin Alfabesi kullanılmaya ve yaygınlaştırılması 
için dil seferberliğine başlandı. Kızların eğitimine 
önem verilirken kız-erkek karma okullar açıldı. La-
iklik kabul edildi. Saltanat, halifelik kaldırıldı v.b 
daha nice devrimler gerçekleştirildi.

Bu devrimler neticesinde toplumunda bu de-
ğişime, dönüşüme ayak uydurması gerekiyordu. 
Bunun içinde Atatürk ilkelerine bağlı, laik, aktif 
“yeni bir insan tipi” yetiştirmek eğitimin en önem-
li amaçlarından biri olmuştu. Bu, sosyal hayata ka-
rışan, fikrini özgürce söyleyen, kimseye haksızlık 
yapmayan, haksızlıklara da duyarsız kalmayıp tep-
ki gösteren “YURTTAŞ” tipidir. Bu yurttaş amaca 
hizmet ettiği sürece de sistemin benimsediği, iste-
diği yurttaştır, bireydir.



“Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve 

ALLAH’a güzel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat 

ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır”  Hadid-18

   Eğitimin yöntemi önemlidir ancak ondan 
daha önemlisi eğitimin dayandığı kaynaklar daha 
önemlidir. Gelenek, görenek ve töreye dayalı eği-
tim sistemleri toplumları statik hale getirir, dışa-
rıyla bağlantıyı koparır, farklı kültürlere kapılarını 
kapatır. Geleneklere saygılı olmakla birlikte geliş-
meyi tetikleyen eğitim dönüşümü sağlar.

Eğitim sadece kişilerin, kurumların, yönetici-
lerin, elit sınıfların fikir ve görüşlerine dayandırıl-
dığında baskıcı, özgür düşünceyi kısıtlayan, tek tip 
insan yetiştirilmesini doğurur. Bu da yeni fikir ve 
düşüncelere kapalı bir toplumu getirir.

Eğitimin dayandığı temeller bugün medya 
(yazılı-görsel) olabilir. Sinema, tiyatro olabilir. Fi-
kir adamlarının görüşleri, kitaplar, teknolojik ay-

gıtlar, hatta bugün bile gelenekler olabilir. Çün-
kü sinema gibi görsel sanatlar yoluyla toplumla-
ra doğru bildikleriniz yalandır, gerçek budur pro-
pagandası yoluyla yeni yaşam ve kültürler sunul-
maktadır. İnternet bir tık ötemizde ve bizi dünya-
ya bağlarken artık hiçbir şeyden emin olamıyoruz. 
Değişim ve dönüşümümüz o kadar hızlı oluyor ki 
daha bir yıl öncesine ait bilgiler bugün güncelliği-
ni kaybediyor.

Çok hızlı değişip dönüşüyoruz. Ama bu süreç-
te kazandıklarımız kadar kaybettiklerimizi de dü-
şünmemiz gerekiyor. Doğru bilgiyle, doğru kanal-
larla ve art niyetsiz verilen eğitim her zaman olum-
lu sonuç doğurur.

İLKDER
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İLKDER 24 Kasım Cumartesi günü, Keçiören 
Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda, “24 
Kasım Öğretmenler Günü” ve “Aşure” dolayısıyla 
bir program düzenledi.

Program, Somali ve Gazze dramının anlatıldı-
ğı sinevizyonla başladı. Sunuculuğunu Gülhizar 
Avan’ın yaptığı program Ku’ran-ı Kerim ve açık-
lamasının okunmasıyla başladı. Ardından Gülşen 
Ünlü açılış konuşmasını yaptı. 

Misafirlere hoş geldiniz diyerek sözlerine baş-
layan Ünlü, eğitimin önemi ve Öğretmenin top-
lumdaki yerine vurgu yaptı. İki özel günün anma 
programında bir araya geldiğimizin altını çizen 
Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “Bu programı-
mız inşallah hayırlara vesile olur. Bugüne kadar 
Dernek olarak hayırlı birçok faaliyetlere imza at-
tık. AÇE’ de Gazze’de, Pakistan’da açılan yetimha-
nelerin yanı sıra,  su projesi, ağaçlandırma proje-
si, dikiş makinesi projesi, her çadıra bir keçi proje-
si ile birlikte salon programları ve kermeslerimiz-
le hayırlara vesile olmayı ve insanların yüzünü gül-
dürmeyi amaçlıyoruz.”

Muharrem ayına da değinerek “Bugün 10 Mu-
harrem, bugün, Nuh Tufanı’nın olduğu gündür. 
Musa (a.s)’ın denizi yararak geçtiği ve Firavun’un 
denizde boğulduğu gündür. Sabrıyla bize örnek 
olan Eyüp (a.s)’ın duasının kabul edildiği gün-
dür. Yunus Peygamberin balığın karnından kur-
tulduğu gündür ve nihayet bizim için günümü-
ze kadar bitmeyen bir acıyı getiren Kerbela’da Hz. 
Hüseyin’in şehit edildiği gündür. Kerbela olayı İs-
lam Tarihi’nde çok acıklı bir olaydır. Özel günle-
rimizden bir gün olan bugün bol bol dua edelim, 
yalnızca dilimizle değil, fiili duada da bulunalım, 
hayır hasenelerimizi çoğaltalım” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından dernek başkanı 
Özden Sönmez,  günün anlam ve önemini vurgu-
ladığı bir konuşma yaptı.  “Dün olduğu gibi bu-
gün de Kerbela şehitleri için üzülüyor ve ağlıyo-
ruz. Hz. Hüseyin’in şahadeti bizleri derinden et-
kiledi. Bu etkinin azalmadan bugüne gelişinin se-
bebi ise; Kerbela’ların bitmemiş olması. İslam coğ-
rafyasına ve az gelişmiş ülkelere baktığımızda hak-
sızlık, zulüm, sömürü artarak devam etmekte. Sa-
vaşlar, işgaller, insan hakları ihlalleri geride ma-
sum kadın ve çocuklar bıraktı. İnsan olarak bun-
lardan sorumluyuz ve elimizden gelenin fazlasını 
yaparak onların mağduriyetini ortadan kaldırmak 
için çaba harcamalıyız.”

Selamlama konuşmasından sonra panele ge-
çildi. Moderatörlüğünü Psikolojik Danışman Sev-
gi Karabulut’un yaptığı “Değişim ve Dönüşüm Sü-
recinde Eğitimin Rolü” konulu panele, Eğitim-
ci Emine Özçelik, Avukat İpek Ekinci ve Eğitim-
ci Hadiye Kılıç katıldı. İlk konuşmacı Emine Öz-
çelik “Ailede Çocuk Eğitimi”ne değindi.” Hepimi-
zin bildiği bir Çin Atasözü der ki; “Bir yıllık var-
lık istersen buğday yetiştir, on yıllık varlık istersen 
ağaç yetiştir, yüz yıllık varlık istersen insan yetiş-
tir.” Kuşkusuz insana yapılan yatırım dünyanın en 
karlı yatırımıdır. İnsana yatırım da ancak eğitimle 
mümkün olabilir. Ailenin çocuk üzerindeki etki-
lerinin kalıcı olduğu düşünüldüğünde aile kavra-
mının önemi daha da artmaktadır. Çocuk, bir top-
luluk içinde nasıl yaşanıldığını ailesinden görerek 
öğrenmektedir. Çocuk yetiştirmede amaç sağlıklı 
bir kişilik oluşturmaktır. Bütün toplumlar için bu 
durum geçerlidir. 

Çocuklar bizim aynamız gibidir. Eğer onlarda 
olumsuz bir davranış gelişmişse mutlaka durup 
düşünmemiz gerekiyor. Acaba nerede hata yap-
tım, bu davranışı yapmasına sebep olacak benim 

Değişim Dönüşüm Sürecinde  
Eğitimin Önemi
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bir yanlışım mı oldu diye kendimize bakmalıyız. 
Çocuk eğitiminde en önemli hususlardan biri de 
sevgidir. Sevgi olmadan eğitimin verimliliği düşü-
nülemez. Çünkü eğitim sevgiyle başlar. Yetişkin 
- çocuk demeden saygı ve sevgiye dayanan bir ile-
tişimin olduğu ailelerde de sağlıklı bireyler yeti-
şir” diyerek ailenin ço-
cuk eğitimindeki önemi-
ni anlattı.

İpek Ekinci ise; Pey-
gamberimizin Eğitim 
Metodu üzerinde dur-
du. “Hz. Peygamber (a.s) 
bir hadisinde “ Ben an-
cak bir muallim olarak 
gönderildim” buyura-
rak kendisini bir muallim, bir terbiyeci olarak ta-
nıtmaktadır. Bu hadis bize Peygamberlik gibi in-
sanlık tarihinde birinci dereceden rol oynayan bir 
müessesenin esas vazifesinin öğretmenlik oldu-
ğunu göstermekle kalmaz, terbiyenin insan için 
önemine de dikkat çeker. Resulullah (a.s) mes-
cide Suffe okulunu açtı. Okumaya, öğrenmeye, 
ilme çok önem verdi. Sadece küçüklere değil, bü-
yüklere de hakkı ve hakikati anlattı. Okuma yaz-
ma bilmeyen, okulu, gazetesi, kitabı, televizyonu 
olmayan, öğrenme kültürü bulunmayan bir toplu-
ma öğretmenlik yaptı. Peygamberimiz her şeyden 
önce öğrettiği şeyleri kendisi yaşadı. En iyi nasiha-
tin iyi bir örnek olmak olduğunu biliyordu. Yapa-
rak ve yaşayarak öğrenileni insan unutmaz. Uygu-
lamalı eğitim en verimli öğretme biçimidir.

Peygamberimizin bir diğer eğitim metodu da 
olumlu davranışları ödüllendirmektir. Öğretmek 
istediklerini örnekleyerek, hikâyelerden faydala-
narak anlatırdı. İnsanlara anlayabilecekleri şekil-
de konuşurdu, her insanın yaratılış özellikleri, ih-
tiyaçları anlama kabiliyetleri farklı farklıdır” diye-
rek sözlerini hadislerle, örneklerle tamamladı.

Son konuşmacı, Hadiye Kılıç, “Toplumların 
Değişiminde Eğitimin Rolü” konusunda sunum 
yaptı. “Eğitim gerçekten de bireyin ve toplumun 

değişmesinde önemli bir rol oynar. Olumlu yön-
de de, olumsuz yönde de hem bireyi, hem de top-
lumu değiştirebilir. Toplumların eğitim anlayışla-
rı ve uygulamaları yaşama biçimlerinin etkisiyle 
şekillenir. Bu sözlerini orta çağ Avrupa’sından, o 
dönemin Çin İmparatorluğu’ndan, eski Türk top-

lumlarının eğitime bakış 
açılarından örnekler ve-
rerek sözlerini Osmanlı 
Toplumu’na getirdi. Ter-
biye olarak ifade edilen 
eğitim, belli bir konu-
da, bir bilgi bilim dalın-
da yetiştirme ve geliştir-
me etkinliğidir. Cumhu-
riyet dönemine geldiği-

mizde, toplumun %10’u bile okuryazar olmadığı 
düşünüldüğünde eğitim seferberliği başlatılarak 
dönemin siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel de-
ğişimleri gerçekleştirildiğinde bunun kitlelere be-
nimsetilmesi ve kökleşmesinde eğitimin oynaya-
bileceği rol önemsenmiştir.

Eğitimin dayandığı kaynaklar daha önemlidir. 
Geleneklere, töreye dayalı eğitim sistemleri top-
lumları statik hale getirir, dışarıya bağlantıyı ko-
parır, farklı kültürlere kapılarını kapatır” diyerek 
yine örnekler vererek sözlerini tamamladı.

Panelin sonunda moderatör Sevgi Karabulut 
“İnsanlar yaşamları boyunca hep bir şeyler öğre-
nir ama bu öğrendiklerini hayata uygulamadıkla-
rı sürece hayatlarında değişim olmaz. Bunun ya-
nında bir de değişmezlerimiz vardır. Bunu da bir 
pergel gibi düşünebiliriz. Değişmezlerimiz bir uç 
noktada sabit dururken diğer ayak değişim ve dö-
nüşüme ayak uydurur. Bu panelin sonunda edin-
diğim bilgiler hayatımın bazı noktalarını yeniden 
gözden geçirmem gerektiğini gösterdi bu sebeple 
konuşmacı arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye-
rek paneli sonlandırdı. 

Programın kapanış konuşmasını Gülhizar 
Avan yaptı. Program, katılan tüm misafirlere te-
şekkürle beraber Aşure ikramıyla sona erdi.
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İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Gele-
neksel iftar yemeğini 31.07.2012 Salı günü Keçiö-
ren Halil İbrahim Sofrası 2 salonunda gerçekleştir-
di. Gelirinin yetim çocuklara aktarılacağı program 
yoğun bir ilgiyle karşılandı. Pek çok S.T.K ‘nın ve 
Sendikaların Başkan ve Başkan yardımcıları düze-
yinde temsil edildiği program, Başkan yrd. Hadiye 
Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Derneğin ku-
rulduğu günden bu yana çalışmalarına kısaca de-
ğinen Kılıç, “O yetim yaşlı gözlerle, korkuyla elle-
rini açmışken, o kadın çaresizlik 
içinde beklerken, yurtlarından 
oradan oraya sürülen, katledilen 
insanlar varken Ramazanın bere-
ketini, Allah’ın rahmetini tabiî ki 
umacağız. Ama Rabbimin inan-
dık deyip de bırakılıvereceğini-
zi mi sanıyorsunuz mesajını da 
unutmayalım” dedi. Kur-an’ı Ke-
rim ve ezanın arkasından   iftar 
yemeğine geçildi. 

Sinevizyon eşliğinde 
İLKDER’in projelerini anlatan 
Başkan Özden Sönmez “Dernek 
olarak bugüne kadar pek çok 
ülkeye elimizi uzatabildik. Filis-
tin, Pakistan, Irak, Çeçenistan 
vb ülkelerden sonra bugün Af-
rika bize muhtaç. Gerek kamp-
larda yaşayan açlıkla mücadele 
eden Somali, gerekse neredey-
se bir soykırımın eşiğine gelen 
Arakan Müslümanları bizlerden 
gelecek her türlü yardıma muh-
taç. Bu hayır çalışmalarında biz-
leri asla yalnız bırakmadınız he-
pinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Bir çocuğun, bir annenin açlığı-
nı ve yoksulluğunu giderebilir-

sek hem bu dünyada hem de Allah (c.c.) katında 
en büyük mükafatlara nail olacağız’’ dedi. 

Eski Ramazanları yad etmek açısından “diş ki-
rası” adına programın sonunda hediye çekilişimiz 
sonucunda bizlerden hediye kazanan davetlileri-
mize hediyelerini takdim ettik. Masalara uzattığı-
mız mikrofona misafirlerimiz duygu ve düşünce-
lerini ilettiler. Program bir sonraki iftarda buluş-
mak dilek ve duasıyla sona erdi.

İLKDER
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Bir AB projesi doğrultusunda, 5 haftalığına 
Almanya’nın Ausburg kentine 9 Aralık pazar günü 
Ankara Esenboğa’dan hareket ettik. 3 saatlik yol-
culuktan sonra Münih’e, oradan da kara yoluyla 
yoğun kar yağışı altında Ausburg’a geldik. Proje 
“Kadın Girişimcileri Destekleme” programıydı. Bi-
lindiği gibi AB kendisine sunulan projeler içinden 
(özellikle kadınla ilgili olanlardan) uygun gör-
düğünü kabul ediyor, projeyi sunan kişiye/kuru-
ma istenilen desteği sağlıyor. Bu destek, sunulan 
amaç doğrultusunda kullanılıyor. Tabi projenin 
başarılı olması için de azami gayret gösteriliyor. 
Gezip gördüklerimizin yanı sıra, eğitim çalışma-
larımız oldukça yoğundu. Girişimcilik, Network, 
Almanya’nın eğitim sistemi, AB ve Türkiye’nin kı-
yası, Alternatif enerji, Almanca gibi dersler aldık. 
Ben bu yazımda AB ve Türkiye’nin kıyası konusu-
na değineceğim.

AB Ülkeleri ve Türkiye kıyaslamasında, ülkeler 
arasındaki farklılıklar, aslında kültürlerin ve mil-
letlerin farklı olmasından, çevrenin etkisinden, 
eğitimin yaygınlaşmasından, cezaların caydırıcılı-
ğından kaynaklanmaktadır. Pek çok kural ve kai-
denin eğitimle yerleşebileceği, her insanın yalnız-
ca tüketici değil, üretici olması gerekliliği, kalkın-
mışlığın merhalelerindendir.

Bu durum 1960’dan itiba-
ren başlayan bir serüven, 
Almanya’daki Türkler İçin. İşçi 
olarak 2. Dünya Savaşı sonra-
sı, ABD’nin, “her ülke kendi-
ne yeter duruma gelsin.” diye 
kalkınma hareketi başlatma-
sıyla birlikte, Hitler Almanya-
sı da birçok ülkeden işçi alımını 
başlattı. Türkiye de bu ülkelerden 

birisiydi. İş için Almanya’ya gelen işçilerin çoğun-
luğu köyünden dışarıya adım atmamış insanlar-
dı. Tüm olumsuzluklara rağmen (dinlerini, dilleri-
ni, kültürlerini hiç bilmedikleri bir ülkeye gitmek 
gerçekten de büyük cesaret) oraları yurt edindi-
ler, evlatlarının geleceği için her şeye boyun eğdi-
ler (kendilerini kutlamak gerek)! Yeni yeni (2. ne-
sil ve sonrası) meslek sahibi oldular, kendi işlerini 
kurmaya başladılar.  

2. Dünya Savaşı sonunda paktlaşma (kutup-
laşan) durumu ortaya çıktı. ABD bir yanda, Rus-
ya bir yanda. Şu an AB Ülkeleri dediğimiz ülkele-
rin bir kısmı ABD’nin, bir kısmı Rusya’nın yanın-
da yer aldılar. Böylece 90’lı yıllara kadar sürecek 
olan soğuk savaş dönemi başlamış oldu. Türkiye 
1956 yılından sonra NATO’ya girerek ABD’nin ya-
nında yer aldı (soğuk savaş bitti ama dünya tek ku-
tuplu olarak devam ediyor, biz de hala NATO üye-
siyiz). 1945-50 yılları insanın sermaye olduğu bir 
süreci başlattı. ABD insanları modellerken, kredi-
ler dağıttı, -Marshall kredisi gibi-... Adnan Mende-
res zamanında alınacak bu yardım (kredi), muha-
lefetin engellemesiyle Türkiye’de başarılı olama-
mıştır. Adnan Menderes: “Siz şimdi gidin içeride-

ki durumu halledip, sizi çağıralım. Bizim de in-
san gücüne ihtiyacımız var”, diye onla-

rı göndermiş ama yardım sağlana-
mamıştır.

Savaşa girmediğimiz hal-
de, biz de ülke olarak pek 
çok sıkıntı çektik o yıllarda. 
1961’den itibaren milyonlar-
ca kişi öncelikle Almanya’ya 

daha sonra da AB ülkelerinin 
birçoğuna “EKMEK PARASI” için 

göç ettiler. Sosyal hayatı bir kenera 

AB Ülkeleri ve Türkiye
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bırakıp yalnızca para kazanmaya odaklandılar. Yıl-
da bir kez izne gelerek aileleriyle hasret giderme-
ye çalıştılar. Bu durum iki kültür arasında sıkışan, 
ne yapacağını bilemeyen insanlar, zaman içinde 
parçalanmış aileler, üvey kardeşler ortaya çıkart-
tı. Çalışma hayatının yoğunluğundan mı, yoksa 
bireyselleşmeden mi? insanlar A-asosyaller, insan 
ilişkileri zayıf, paylaşım az (Alman usulü ödeme), 
birbirlerinden kopuk yaşıyorlar (yaşlı bir kişi kalp 
krizi geçiriyor, 2 ay yakınını arıyorlar haber ver-
mek için). 

Toplumları oluşturan önemli faktörlerden biri 
de dil. Aynı dili konuşan toplumlar ülkeleri oluş-
turur, kültürünü ayakta tutar. Almanlar bu konu-
da çok milliyetçi. Bizim ülkemizde olduğu gibi 
bir dil yozlaşmasına izin verilmiyor (yarı Türkçe 
yarı yabancı mağaza isimlerine rastlanmıyor, sa-
dece orijinal isimler yer alıyor). “Kamu Alanı” de-
diğimiz yerlerde, sokaklarda, sözün kısası haya-
tın her alanında dini semboller, dini içerikli hey-
keller, adım başı Kiliseler yer alıyor, buna rağmen 

oradaki laikliğe bir şey olmuyor. Dini yaşantıları-
nı hayatın her alanında sergiliyorlar. Aslında insan 
(3-5 milyonda bir) şanslı olarak doğuyor. Doğdu-
ğumuz ortamı, ülkeyi, aileyi seçme şansımız yok, 
bunlarla öğünemeyiz. Farklı olan bir özelliğimiz, 
elde ettiğimiz başarı varsa bununla öğünebiliriz, 
değilse kendimizin seçmediği, içine doğduğumuz 
ortamla öğünmek yanlıştır. Farklılıklar değişmez, 
insanlar birbiri gibi davranamaz. Değerlerimizle 
bütünleşiriz, bizi biz yapan değerlerimizdir; gerek 
içine doğduğumuz, gerekse sonradan elde ettiği-
miz olsun. Tek tipleştirme yanlıştır. İnsanları ol-
duğu gibi kabul etmek gerekir.

Eğitim yılı bizimkinden daha uzun. 
Almanya’da: 13,5 yıl, İskandinav Ülkelerinde de 
aynı, bizde: 9,5 yıl. Bu da eğitimin kalitesini düşü-
rüyor. Bilgi çağında bilgisizlik ve cehalet her şeyi 
etkiliyor. Eğer bilgi yok, altta boşluk varsa, üzeri-
ne istediğinizi inşa edebilirsiniz, “...izm”ler adına. 
Eğitim sürecinde hem doğu (dini ilimler), hem de 
batı (fen) ilimlerini birlikte almak önemlidir. Ne 
bedeni ne de ruhu ihmal etmemek gerekir. Birey-
sel olarak değil, toplumsal olarak değişimi önem-
semeli, çalışmalı, gayret etmelidir. Mesleki eğitim 
çok önemli; ön sırayı % 70’le Avrupa alır. Banka-
cılık dahi çıraklıktan geçiyor. Fayansçının eğitimi 
3-3,5 yıl sürüyor. 40 çeşit meslek/mesleki okul var. 
Bilgi insanın yitiğidir (öz malıdır) ihmal etmemeli, 
Peygamberimizin “ilim müslümanın yitik malıdır, 
Çin’de de olsa onu arayınız” sözü eğitimin öne-
mini vurgulamaktadır. İnsanları ön yargılı değil, 
mukayeseli, adaletli dinlemeyi öğrenmeli. Kozmo-
polit bir yerde, başkalarıyla birlikte yaşarken ken-
di içimizde çok küçük ayrılıklar yaşamayı anlamak 
mümkün değil. Almanya’da çok okumaya bir ör-
nek verilecek olursa; bir bulvar gazetesinin baskı 
sayısı 4 milyon. Türkiye’deki tüm gazetelerin top-
lam baskı sayısından 70 bin az. İnsanlar yolculuk-
ta, resepsiyonda, otobüs/tramvayda boş buldukla-
rı her vakitte okuyorlar. Eğitimli insan, karşısında-
kini bilgi yoluyla ikna edebilmelidir. 

Özal dönemi öncesi 1,5 milyar dış ticaret var-
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dı. Özal döneminde 15 milyar oldu. On kat art-
tı. 10 yıl ekonominin oturması, 10 yıl enflasyo-
nun düşürülmesi süreci devam etti. Gelişmişliğin 
(çağ atlama) bir bedeli var. Nasıl idare edildiği-
niz çok önemlidir. Son 10 yılda kalite arttı. Gemi-
yi yürütmek önemlidir, dünya görüşü farklı olsa 
bile. Gelişmekte olan, dik atlayan bir ülke (Türki-
ye). Olumlu bir durum bu (600.000$ milli hâsıla). 
Müslüman ülkeler içinde (57 ülke) en iyisi biziz. 
(Ekonomik olarak Toplamda 57 ülke Japonya’dan 
daha aşağıda). Doğudaki ülkeler Türkiye’yi batı-
ya dönmüş bir ülke, batı ise Asya steplerinden ge-
len yarı Arap bir ülke olarak görüyor. Ortada kal-
dı. Doğu-Batı kültürünü bilmenin avantajı kulla-
nılabilir. Yoksa terörün sonu gelmez. Etki etme-
niz gereken yerde etki etmezseniz, sonuca ulaşa-
mazsınız. Bunun farkında olmak, başarıdan rahat-
sız olmamak gerekir. 

Biz (Osmanlı zamanında) alınan toprakla-
rın %10’luk kısmını halka dağıtıyorduk, böylelik-
le halk yoksul değildi, toprağını ekip biçiyordu. 
Ekonomik olarak kalkınan toplum, başka ülkele-
rin himayesine girmez, ne zaman ekonomi zayıf-
lar, işte o zaman ülkeler de başka ülkelerin yardı-
mına! muhtaç olur (Afrika’nın sömürülmesi gibi). 
Olanla mutlu olmak önemli, neyim var diye sor-
malı? Var olanla mutlu olmak prensip edinilme-
li. 1960’dan itibaren gelen insanların çoğu (1. ku-
şak) mutlu değil. 5 milyon insanımız AB ülkelerin-
de yaşıyor. Entegre olmuş. (Örnek: Kiliseye gide-
ni görünce sen de ait olduğun dini yeri -cami- ha-
tırlıyorsun,  gitme ihtiyacı hisse-
diyorsun). % 60 işsiz, mesleksiz. 
Biz de üç nesil (kendin, çocu-
ğun, torunun) için çalışılır. Hat-
ta ihtiyaç sahibi kardeşleri için 
dahi çalışır. (Hicret’ten sonra 
Peygamberimiz zamanında Me-
dinelilerin uyguladığı, bizlerin 
de dilinden düşürmediği Muha-
cir/Ensar Kardeşliği için bu gün-
ler tam da bulunmaz fırsat. Zira 
bizim ülke olarak kucak açtığı-

mız Suriyeli Muhacir (yeni ismiyle Mülteci) kar-
deşlerimize yardım etmenin, Ensar olabilmenin 
farkını yaşayabilmeliyiz). Batıda küçüklükten iti-
baren bireysellik öne çıkar, herkes kendi için çalı-
şır... Kaliteli insan, kaliteli üretim demektir. Kum 
eğer birim olarak 1 sent ise, aynı kum cam olun-
ca 1 (bir)$ olur. Daha farklı işlem görürse bu 10, 
100, 1000 olabilir.

Almanlar dışarıda yeme içmeye % 10 bütçe ayı-
rıyorlar. Evlerine misafir kabul etmiyorlar, dışarı-
da kabul ediyorlar. Dönercilerin cirosunun ham-
burger, pizza vs. yüksek olmasının sebebi, kalo-
ri hesabı yapmalarından kaynaklanıyor (ekmek, 
salata, et, ayran vs. bir arada olduğundan). Çalı-
şan insanlar olduklarından, güne erken başlıyor-
lar ve erken bitiriyorlar. Buna paralel olarak da 
dükkânlar saat 20.00’de kapanıyor. Pazar günle-
ri ve tüm tatillerde her yer kapalı, ATM’ler dâhil 
olmak üzere. İnsanların sessizlik hakları olduğun-
dan saat 22.00’den sonra gürültü yapanları şikâyet 
edebiliyorlar. En güzel yanı, kendi evin de olsa ka-
palı alanda sigara içilmiyor, ya balkona ya da apart-
manın önüne çıkıyorlar.

Ekonomik olarak gelişirken, toplumları oluş-
turan bireylerin dinlerini, dillerini, kültürlerini, 
gelenek ve göreneklerini yaşatmaları gerekir. Zira 
toplumları var eden öğeler bunlardır. Bunlar yaşa-
tılıyorsa,  toplum da yaşar, değilse o millet ayakta 
kalamaz, yok olur. 

Niçin var olduğunu bilen bireylerin oluşturdu-
ğu toplumlara ulaşmak dileğiyle...
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2012’nin son aylarını yaşıyorken, İLKDER vesile-
siyle katıldığım Avrupa Birliği Projesi kapsamında beş 
haftalık bir gezi projesi haberi aldık. Bu haber benim 
için sürpriz bir hediye paketi gibiydi

Proje; Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mes-
leki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve ge-
liştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardo da Vinci 
Programı adıyla; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla 
birlikte çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları pay-
laşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını ar-
tırma fırsatı sağlamakta.  Program,  ülkeler arası iş bir-
liği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamala-
rında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri 
ve yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik edil-
mesini hedeflemekte... 

ŞANSLA GELEN İMKAN MI?
Kısa sürede hazırlıklar tamamlandı ve...
Avrupa’yı görme heyecanıyla çıktığımız 4 saatlik 

bir uçak yolculuğunun ardından ilk durağımız Mü-
nih Havaalanıydı. Münih bizi beyaz kürküne bürün-
müş soğuk yüzüyle karşıladı. Kar, fırtına ve iki saatlik 
bir otobüs yolculuğuyla vardığımız son nokta nihayet 
Augsburg... Beş haftamızı geçireceğimiz, üç yıldızlı gü-
zide(!) otelimize geldiğimizde dörder kişilik gruplarla 
yerleşmek üzere dinlenmeye çekildik.

İlk duyduğumuz şeylerden biri yerleştiğimiz şeh-
rin Almanya’nın en muhafazakâr bölgesi olduğuy-
du. Augsburg, Bavyera eyaletinin güney-batısında 
yer almakla beraber, Almanya’nın en eski şehirle-
rinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca Münih ve 
Nürnberg’den sonra Bavyera eyaletinin en kalabalık 
3. Şehri... 

Günü gününe programlanmış bir projenin için-
deydik. İlk gün rehberimiz eşliğinde şehir oryantas-
yon bilgileri edindik. Şehrin kültürel yaşamı, ulaşım, 
alışveriş, vs hakkında bilgilendirildik. İlk günler yaşa-
dığım heyecanın da etkisiyle uçan kuşu fotoğraflama 
derdindeydim. Daha sonrasında bizim için sıradanla-
şacak olan alışageldiğimiz evlerin çatıları bile ilk gör-

düğüm anda çok ilginç görünmüştü. Aralık ayında git-
tiğimiz Avrupa’da Noel hazırlıkları devam ederken chı-
ristmas pazarları yerini almıştı meydanlarda... 

Sıcak şarap ve domuz eti kokuları eşliğinde geçen 
bu Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu 
tarafından 25 Aralık’ta kutlanıyor. 24 Aralık’ta Noel 
arifesiyle başlayıp ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamı-
na kadar devam ediyormuş. Hıristiyanların çoğunluk-
ta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı ta-
tiliyle birleştirilip, senenin kalan bu son birkaç günün-
de tüm alışveriş mekânları kapanmakla beraber, insan-
ların evlerine çekilip ibadetle meşgul olduğunu öğren-
dik, akşamları kiliseler dolup taşıyor, gündüzleri ise 
yaşam durmuş gibi sessizleşiyordu sokaklarda... Bize 
biraz tuhaf gelse de oradaki bu durumu Türkiye ile 
kıyaslamadan geçemiyoruz. Tamamıyla masum oldu-
ğuna inandığımız(!) yeni yıla geçiş heyecanı, yaşanan 
alışveriş çılgınlığını körüklemekte; Noel piyasası kapi-
talizmin maşası halini almakta aslında... Miladi takvim, 
Hz İsa as’ın doğum günü başlangıç kabul edilerek ta-
mamen dinsel inanca dayandırılarak Hıristiyanlarca 
hazırlanmıştır. Hz. İsa’nın doğum günü... Noel Hıristi-
yanlar tarafından, dünya genelinde çeşitli eğlenceler-
le kutlanmaktadır. Buraya kadar normaldir. Endişe ve-
rici tarafı ise; bu kutlamalara Dünyada Müslümanla-
rın da iştirak ediyor olması. Oysa yılbaşı Hıristiyanla-
rın bayramıdır ve Müslümanlar bu bayramı kutlaya-
mazlar. Çünkü İslam, onlara benzemeyi yasaklamakta-
dır. O gece yapılacak eğlenceler, inancımıza aykırıdır. 
Yapılan eğlenceler, kültürümüzü yakıp-yıkmaktadır. 
İçilen içkiler; kendimize, ailemize ve çevremize birçok 
zarar vermektedir. Cinsellik ön plana çıkarılarak, sınır-
sız özgürlük naraları atılarak ve gayr-i meşru ilişkiler 
özendirilerek aile ve toplum değerlerimiz zarara uğ-
ratılmaktadır. Piyango, tombala ve her türlü şans oyu-
nu ile insanlarımız kumara alıştırılmakta. Piyango ve 
kumardan gelen kazanç helal olmadığı gibi Yoksulluk 
ve fakirliğin arttığı dünyamızda, bu gecede yapılan sı-
nırsız harcama ve israfın hesabını Allah’a veremeyece-
ğimizi hatırlamalıyız. Neyse ki ben ve benim gibi dü-
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şünen birkaç arkadaşım bunun bilincinde olarak Noel 
figürü içeren bir kart postal dahi almadan geçirdik. 
Christmas günlerini, ama maalesef gezi grubumuzda 
farklı düşünen arkadaşlarında olmasını üzülerek ha-
tırlıyorum... 

Çiçeği burnunda gelen yeni yılla beraber, katılım 
programımızın üçüncü haftasına da girmiş olduk. Eği-
tim programları ve gezi gözlemle geçen bu kısa sü-
rede ayrıca komşu ülkelerden bir kaçını ziyaret etme 
imkânı bulduk. Çek cumhuriyetinin Prag şehri ve 
Avusturya’nın Viyana şehrini fotoğraflamaya çalıştık. 
Aynı zamanda Almanya’nın Nürnberg şehrini de gör-
me fırsatım oldu. Gördüklerimden edindiğim izlenim 
genellikle çan sesleri eşliğinde soğuk kilise duvarlarıy-
dı. Yalnız o duvarlar; Avrupa insanının ekonomik ba-
şarılarının sırrının “programlı hayat” olduğunu fısılda-
madan geçmedi kulağımıza... Program süresince kal-
dığımız şehirde trafik beş buçuk altı sularında akmaya 
başlıyorken, akşam saat sekiz dediniz mi? Bir tane bile 
açık işyeri ya da mağaza bulamazsınız... Yine eğitim 
amaçlı gittiğimiz işletme ziyaretinde Güven Usta ve 
eşinden işittiğimiz çarpıcı tespitlerden kalan şu oldu 
aklımda, Mehmet Akif’in dediği gibi; “dinimiz ha-
yatları gibi, hayatımız dinleri gibi olmuş.” Örne-
ğin iş koşullarında, ürün kalitesi yüksek olduğu halde 
rekabet gereği fiyatı düşüren tüccara ahlaksız gözüyle 
bakıldığını öğrendik. Bu kadar hassas bir bakışla ha-
reket eden ticari hayatın sırrı elbette güven duygusu 
üzerine olduğudur. Augsburg’ta toplu taşıma araçları-
nın başında gelen tramvaylarda da yine güven esasına 
dayalı kartla şehir içi seyahat imkânı vardı. Ankara’da 
yalnızca bayramlarda geçerli olan otobüslere kontrol-
süz geçiş hakkı; orada, arada sırada yapılan haftalık 
ulaşım kartlarıyla gerçekleşiyordu... 

Uzmanlık ana dalı: “Toplum Bilimi” olan Ek-
rem beyden edindiğimiz Avrupa Birliğinde Toplum-

sal Düzen ve Sosyal Yapı temalı, Türkiye ve Almanya 
kıyaslı sosyolojik kavramlara genel bir bakış kazanıl-
masını hedefleyen seminere katıldık. Genel hatlarıy-
la Avrupa’nın ekonomisi üzerine olan söyleşiden de 
notlar aldık...

Birinci Dünya Savaşı nedeniyle 15 yıllık bir harp 
sonrası İmparatorluğu toparlayarak demokrasiye ge-
çiş yapan Almanya, Hitler ırkçığı ile beraber 1945 iti-
bariyle geriye bakıldığında 40 yıllık savaş döneminden 
sonra yenidünya düzenine geçer. Türklerin hikâyesi 
bundan sonra başlar. Türkiye’de aynı döneme rastla-
yan 1960 ihtilalı ve Menderes’in ortadan kalkması ile 
beraber Almanya’ya bir Türk akımı başlar. -Dünya mil-
letleri Almanları soykırımlar nedeniyle suçlamaktadır-
lar... Almanlar, 1945 sonrası “insanın kendisine, bilgi-
sine, beynine dayalı süreçleri başlatalım derler... Bu-
gün Almanya 36.000 $ lık ortalama kişi başı yıllık geli-
riyle dünyanın süper güçleri arasında...

Batı toplumlarında “ikna” kavramı önemlidir. Dil 
bilmek bu bağlamda çok önemli. “Bilgi insanın yiti-
ğidir, onu bulduğu yerde almalıdır,” hükmü çağı-
mızın silahıyla yüzleştiriyor bizi. Şu bir gerçektir ki bil-
giyle kuşanan toplumların, her yerde ve ortamda ka-
zanıyor oldukları bir örnektir bize... Şeyh Edibali’nin 
“insanı yaşatırsan devlet yaşar” Şiarıyla yaşamış bir 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından arta kalan Tür-
kiye gerçeği aklımıza şu soruyu getiriyor:  -“Seçme 
şansımız var mıydı? Hayır, nereden nasıl dünyaya gel-
diğimizi asla seçemezdik. O halde kimse kimseyi bu 
sebepten dolayı yargılayamaz ve bunları övünç sebe-
bi yapamaz/ yapmamalı. Onun için birbirimizi yemeye 
“hoplamaya zıplamaya” gerek yok. Farkımız bilgi be-
ceri olmalı; bilgi becerisi veya vasfı olmayan insanlar 
şucu bucu veya oralı buralı olmakla varlık göstermeye 
çalışır. Vasıf olarak takım tutmak oralı veya buralı ol-
mak öne sürülemez! ‘ben de! ben de!’cilik ten kurtul-
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madıkça, psikologların da en çok uğraştığı bir konu 
olan ‘sürü psikolojisinden’ kurtulmak ta mümkün ol-
mayacak”. 

Avrupa ülkelerinin ve Almanların bize ya da her-
hangi bir yabancı ülkeye bakış açısı topluma bir bü-
tün olarak bakması yönündedir. Bizde doğuda olan 
bir olayın maliyeti tüm Türkiye’nin sorumluluğu al-
tındadır olaylara dışarıdan öyle bakılır, toplum bir bü-
tün olarak yargılanır. Bir adamın çıkıp katliam yapma-
sı tüm topluma mal edilir...-Toplumda bireylerin do-
mino etkisi taşıdığı gerçeğinin farkında olmakla birlik-
te doğru bilinçle toplumsal varlık sürdürmek amaç 
olmalı. Kültürel farklılıkları hoş görerek, 
hadiseleri biraz çekilip geriden ba-
karak değerlendirmek gerekli-
dir. Günümüzde ekonomik ge-
lişim sürecinin iki temel aya-
ğı Üretim toplumu ve tüketim 
toplumu kavramlarıdır; bizler 
tüketim toplumundan geliyo-
ruz! Ama bizde de ruhani bir 
yön/özellik vardır. Üretici top-
lumlarda ise manevi ahlakı bir ke-
nara koymuşlar, iş ahlaklarının dini 
dayanağı yok aslında. Batılı demiş ki; 
‘zenginler cennete giremez! Çalışan fakat 
fakir olanlar cennete girecekler’ diyerek alt kesimle-
ri dizginlemişler ve kontrol altında tutmaya, daima sö-
mürmeye bu kandırmaca ile devam etmişler! 

Batılı toplumlarda toplumun %70’i mesleki eği-
timden geçer. Gençlerin %70’i mutlak çırak olur. Me-
murluk ve bankacılık ta buna dâhil. Göstererek uygu-
lama ağırlıklı eğitime önem verilir. Bir duvarcının eği-
timi bile 3,5 yıl sürüyor burada... Batılı maddesel eği-
timi çözmüş fakat manada diyor ki; “mutlu olacak ne-
yim var?” bu soruya cevapları yalnız bu dünyadan iba-
ret olduğundan ölümle yok oluş onlar için bir son. 
Batının içine düştüğü bataklık tanrıyı kiliseye hapset-
mektir. Manevi şuur ve zincir halkaları bizde kopmuş 
değil, almanlar da bu noktada geriliyor. Bizim bir çö-
zümümüz var; “kanaat” Bu kanaat anahtarı, insa-
nı maddi âlemin yüzeyselliğinden koparıp kapı 
açar, manevi âlemin doyumsuz içtenliğine... 

Almanya’da bu yok. Onlar önce para harcama kül-
türünü öğretirler çocuklarına, sonra da para kazanma 
kültürünü vermem lazım der; miras bırakmayı düşün-

mez ve önemsemezler. Sonrasında üretim kültürünü 
geliştirirler. “Bir değeriniz varsa hak edersiniz” düşün-
cesi yaygındır. Söz konusu eğitimken maalesef bizde 
ortalama 6,5 yıl, Avrupa ortalamasının ise 10 sene ol-
duğunu görüyoruz. 

“İnsanın bir eğrisi olmalı yukarıya doğru çı-
kan” şükür ki bizim de bir eğrimiz var. Öncelikleri-
miz önemli... Uzadıkça eğilmeyi bilmeliyiz. Yapma-
mız gerekli en önemli şey “ikna kabiliyetini” ve dili ge-
liştirmek. Herkesin iknası farklıdır. Kimi parayla ikna 
olur kimi sözle. Toplumlarda böyle... Onlar misafiri 

evlerinde ağırlamak yerine “gel dışarıda bir kah-
ve içelim”le hareket ederler. Cafe kültürü 

Avrupa’dan gelmiş bir durumdur, asla 
cömertlik olgusu yoktur. Biz de ise 

zekât kültürü hala ayakta! 
“Sorgulamak lazım/sor-

gulanmak ta” çok önemli; 
sorgulayan insan ilgileniyor de-
mektir. Soru sorana en makul 
cevapla yaklaşmak ve bananeci 

ya da sananeci olmamak gerekli-
dir. UNUTMAYIN BATININ GÖZ-

LÜKLERİ MANEVİ DEĞİL MADDİ VE 
NESNEL dir. Nesnel örneklerle/açıkla-

malarla ikna edilebilirler. İkna edildikleri za-
man arkalarından gelenler olacaktır.Bizim ise farkımız 
manevi anahtarımızdır... Manevi ve tarihi kültürümüz-
den kopmadan, hem doğuyu ve hem de batıyı biliyor 
olmak avantajını kullanabiliriz... 

Öteki Mahallede Aslında Bütün Mesele; Yalnız-
ca Gördüğüne İnanana, Görmeden İnandığını Na-
sıl Anlatırsın?

Bu söyleşinin ardından henüz yazım aşamasında 
olan tavsiye kitap: “Dondurulmuş Türkler” Avrupa, 
özellikle de Almanya’daki Türk gerçeğini ele alıyor...

Gezi, gözlem, merakla ve tatlı yorgunluklarla ge-
çen beş hafta sonunda Türkiye’ye dönüş için saatleri 
sayarken, nihayet uçuş vakti geldi. Aktarmasız olan yol-
culuğumuz kısa sürmüştü. Yağmurlu bir akşama denk 
gelen iniş saati benim için hem mutluluk verici hem 
de çok yorucu geçti. Nihayet duşumu alıp yatağıma 
girdiğimde gözlerimi kapar kapamaz uykuya daldım 
Yarı kâbuslu Avrupa rüyasından o çok özlediğim ezan 
sesiyle nihayet uyanmış oldum çok şükür... Allah vata-
nına hasret bırakmasın kimseyi AMİN...

Bizim bir 
çözümümüz var; 

“kanaat”. Bu kanaat 
anahtarı, insanı maddi 

âlemin yüzeyselliğinden 
koparıp kapı açar, manevi 

âlemin doyumsuz 
içtenliğine...
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Her ayın ilk perşembesi dernek merkezinde 
faaliyetlerimizin ve güncel konuların konuşuldu-
ğu Aylık Toplantılarımız devam etmektedir.

3 10 Mart 2012 başkanımız Özden SÖNMEZ’in 
Somali izlenimlerini aktardığı Koruyucu Ai-
lelerle tanışma kahvaltısı Keçiören Teleferik 
Kafe’de yapıldı.

3 12 Mart 2012 Adıyaman’da bazı evlerin kapı-
larının işaretlenmesi konusunun araştırılması 
ve rapor düzenlenmesi için üyemiz Emine ÖZ-
ÇELİK görevlendirildi. Hazırlanan rapor yine 
Emine ÖZÇELİK tarafından, Meclis Basın Oda-
sında basına açıklandı. 

3 20 Mart 2012 Salı günü Kadınlar Günü Progra-
mı Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda 
yapıldı.

3 27 Mart 2012 Salı günü Adıyaman’da bazı ev-
lerin işaretlenmesine ilişkin Akder, İLKDER, 
Mazlumder, Başkent Kadın Platformu,  İHH, 
Yüzleşme Derneği ve Gökkuşağı Derneğinin 
hazırladığı rapor Meclis Basın Salonu’nda açık-
landı.

3 24 Nisan 2012 Salı günü Ankara gezisi düzen-
lendi.

	17 Mayıs 2012 Perşembe günü İLKDER olağan 
genel kurulu yapıldı.

3 07 Haziran 2012 Perşembe günü İLKDER’in 
geleneksel pikniği Kızılcahamam Soğuksu’da 
yapıldı.

3 05 Temmuz 2012 Perşembe günü dernek mer-
kezinde “Berat Kandili” konulu program dü-
zenlendi. 

3 31 Temmuz 2012 günü Keçiören Belediyesi 
“Halil İbrahim Sofrası 2” Salonu’nda gelenek-
sel İftar Yemeği verildi. 

3 10 Ağustos 2012 Cuma günü Hacı Bayram Ca-
mii bahçesinde İftar verildi.

  

3 23 Ağustos 2012 Perşembe günü Ramazan Bay-
ramı “geleneksel bayramlaşma” yapıldı.

3 24 Kasım 2012 günü Aşura ve Öğretmenler 
günü Programı Keçiören Necip Fazıl Kısakürek 
Salonu’nda yapıldı.

3 08 Ocak 2013 Mardin’de bulunan Suriyeli 
mültecilere İLKDER olarak hazırladığımız yar-
dım malzemelerini ulaştırdık. Mardin ziyareti-
ne dernek üyelerimizden Özden Sönmez, Ha-
diye Kılıç, Zerrin Çağatay ve Tubanur Sönmez 
katıldılar.

İLKDER’in Yaptığı Faaliyetler
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İLKDER’in Katıldığı Faaliyetler
3 28 Şubat 2012 “28 Şubat Yok sayılsın” sloga-

nıyla, 28 Şubat kararlarının protesto edildiği ve 
alınan kararların yok sayılması gerektiğiyle ilgi-
li basın açıklamasına katıldık. Basın açıklaması-
na Mazlumder öncülüğünde pek çok STK katıl-
dı.

3 8 Mart 2012 günü TEPAV’IN düzenlediği,  Ana-
yasa Platformu Kadın Toplantısı’na Emine ÖZ-
ÇELİK ve Esra Gül AKALIN temsilci olarak ka-
tıldı.

3 13 Nisan 2012 günü Van için Filistin’le el ele 
gecesine katıldık. Swiss Otel‘in yemek salo-
nunda, Sivil Toplum Örgütleri, Millet Vekille-
ri, Filistin’den gelen pek çok misafir, Belediye 
Başkanları, İş Adamları bir araya geldi. Gece-
nin  ev sahipliğini Filistin Başbakanı Sn. Mah-
mut Abbas’ın eşi Sn. Amine Abbas ve Başba-
kanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan üstlendiler. 
Amacı 7.2’lik bir depremle yıkılan Van’a yeni 
bir okul yaptırmak olan geceye İLKDER ola-
rak biz de katıldık. İlk selamlama konuşması-

nı  Filistin büyükelçisi Nebil Maruf yaptı. Gece-
yi düzenleyen iki başbakan eşine teşekkür et-
tikten sonra Amine Abbas’ı, ardından Emine 
Erdoğan’ı konuşma yapmaları için kürsüye da-
vet etti. Milletvekili Fatma Şahin’in konuşma-
larının ardından yemeğe geçildi. Davetiyelerin 
75 TL ye satıldığı gecede bağışlarla birlikte tat-
min edici bir meblağa ulaşıldı. 

3 14 Nisan Cumartesi 2012 gecesi Suriye’de kaçı-
rılan gazetecilerin iade edilmesi için, İnanç Öz-
gürlüğü Platformu ile birlikte Dışişleri Bakan-
lığı önünde sabahlama eylemine, İLKDER Baş-
kanı Özden SÖNMEZ ve bir grup arkadaşımız 
katıldı.

3 01 Mayıs 2012 günü düzenlenen 01 Mayıs gös-
terilerine haklarımız için biz de katıldık.

3 28 Eylül 2012 tarihinde TÜRAP’IN düzenledi-
ği Konya istişare toplantısına Hadiye KILIÇ ve 
Emine ÖZÇELİK temsilci olarak katıldılar.

3 29 Kasım 2012 Perşembe günü Milli Eğitim 
Bakanlığı önünde, STK ile birlikte, okullarda 
başörtüsü yasağını yönetmelikle yasallaştıran 
MEB’i kınamak için basın açıklamasına yapıldı.

3 30 Kasım 2012 Cuma günü okullarda başörtü-
sü yasağının yönetmelikle yasallaştıran MEB’i 
kınamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi 
önünde MEMUR-SEN’İN organize ettiği basın 
açıklamasına katılındı.
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3 3 Aralık 2012
Ankara’da 1994 de kurulan İlke İlim Kültür ve 

Dayanışma Derneği hafta sonu Güngören Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı bir program ile 
açıldı. Gazze yararına satışlarında yapıldığı prog-
ramda İstanbul Temsilcisi Esin Yılmaz ‘Sorumlu-
luk taşıyan insanlar, toplumun vicdanı olur-
lar. Bizler sorumluluklarımız ölçüsünde in-
sanız ve inançlıyız.  Çünkü sorumluluk olma-
yan yerde adalet olmaz, adaletin olmadığı yer-
de ise zulüm vardır. Nerede bir zulüm, ada-
letsizlik, kan dökme ve haksızlık olursa olsun 
bütün vicdanlı insanlar olarak hak ve adaleti 
ayakta tutmakla sorumlu olmalıyız.

Bugüne kadar yeryüzünün her yerinde bü-
tün ihtiyaç sahipleri için olduğu gibi birlik-
te yaşadığımız yurdumuz insanları içinde gü-
zel niyet ve düşüncelerimiz var. Bunun içinde 
dua ve desteklerinize bekliyoruz’ dedi.

İLKDER başkanı Özden Sönmez konuşmasın-
da İLKDER’in kuruluş sürecini anlatırken ‘Dü-
şünmeye başladık. Hani Allah diyor ya, “Aklet-
mez misiniz? Düşünmez misiniz?” Allah biz-
den ne istiyor? İnsanlık bizden ne bekliyor? 
“Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” 
sözünü düşündük. Allah’ın bizlere verdiği her 
türlü imkânı paylaşmak zorundayız. Çok şü-
kür bugün Türkiye’nin değil, Dünya’nın sayılı 

şehirlerinden biri olan İstanbul’dayız.
Hani hep deriz ya ‘Bugün Allah için ne yap-

tın?’ Bunu her gün kendime soruyorum. ‘Bu 
gün Allah için ne yaptım? Yani insanlık için ne 
yaptın? Bu sorunun cevabı budur asında. İn-
san için ne yaptık?

Sönmez konuşmasında ‘Gazze’de iken bir 
yetim ‘gece kalkıp sizi düşünüyoruz. Bizim 
Kefaletimizi üzerlerine alan annelerimiz, ba-
balarımız acaba şimdi ne yapıyorlar?’diye anla-
tırken salonda duygulu anlar yaşandı.

Davetliler arasında bulunan Yazar Hüda 
Kaya konuşmasında ‘Özden Sönmez ablamı yir-
mi yıldan fazladır tanıyorum. Sırtında Platinli 
olarak nerede bir ihtiyaç var ise oraya koşuyor 
bir kadın olarak. Tusinami oldu Açe’ye gitti. 
Açlık var diye Somali’ye koştu. Deprem oldu, 
sel oldu, Keşmir’e, Pakistan’a gitti. Yetimler 
var dedi Gazze’ye koştu. Yıllardır hep şunu 
söylerim. Özden abla gibiler Anadolu’nun giz-
li kahramanlarındandır. Tekelleşen bazı ku-
rumsal yapılar arasında, yapılan yardımları, 
reklamlara finanse edemediklerinden, hak et-
tikleri şekilde tanınmayan, kadın emeği ile 
kurulan bu yapıları görmezlikten gelemeyiz.

Su kuyuları, yetimhaneler deyince genel-
de erkek egemen kurumlar akla gelir. Fakat 
işte gördünüz kadınları, dünyanın her tarafın-

İLKDER İstanbul Temsilciliği Açıldı
“Bu gün Allah için ne yaptım? Yani insanlık için ne yaptın?”
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3 19 Ocak 2013 Kamuda Çalışanlara Kılık Kı-
yafet Serbestliği için imza kampanyası çer-
çevesinde Ulus Heykeli önündeki basın 
açıklamasına katıldık. 

da açtıkları su kuyuları, yetimhaneler, dikiş 
makinesi, ağaçlandırma ve daha nice projeler 
gerçekleşmiş durumda. Somali’deki açları, 
Gazze’de ki yetimleri ve dünyanın her yanın-
daki mazlumları düşünmemiz gerektiği gibi 
kapı komşumuzu, aynı topraklarda yaşadığı-
mız insanlarımızın hangi etnik ve dini inanca 
sahip olursa olsun hepsinin haklarını savun-
makta sorumluluğumuz olmalıdır.’

Avukat Müşir Deliduman ‘İLKDER’in her tür-
lü ayrımcılığa karşı gelerek, insanların dilleri, 
dinleri ne olursa olsun yanlarında bulunması 
bizleri, devrimcileri de onurlandırıyor’

İş kadını Sümeyye Güner ise ‘vaktimiz hiç 
yok ama çok şeyler yapmamız gerekiyor di-
yerek İstanbul temsilciliğinin açılışının ha-
yırlı olmasını’ dilediği programda sanatçı Âdem 
Tuzcu Gazze için bestelediği şarkısını seslendir-
di.  Program Betül Yılmaz, Aksanur Rençber ve 
Nurbanu Polat’ın şiirlerini seslendirmeleri ile 
sona erdi. 

3 28 Şubat 2013 Başkent Kadın Platformu’nun 
öncülüğünde “Kamuda Başörtüsü Yasakla-
rının Kaldırılması” için düzenlenen basın 
açıklamasına destek verdik.   

3 28 Şubat 2013 Mazlum-der öncülüğünde 
düzenlenen “28 Şubat’ta Alınan Siyasi Ka-
rarların İptal Edilmesi” için  yapılan  basın 
açıklamasına katıldık.  

• İLKDER’in haftalık faaliyetlerinden Çarşam-
ba ve Cuma gözleme yapım ve satış günleri devam 
etmekte...
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Abdalrahim Shehab Bey’in  
İLKDER’e Ziyareti

 

Filistin Cemiyet-i İslami Derneği başkanı Sa-
yın Abdalrahim Shehab Bey, ziyaretinde yetimha-
nenin mart ayı sonlarına doğru açılacağını, açılışa 
İLKDER ile beraber yardım yapan diğer kuruluşla-
rı da davet edeceklerini söyleyerek sözlerine şöy-
le devam etti: 

“Kadınlar birbirlerine dertlerini daha iyi anla-
tıyorlar. Özden Annemizden bir keçi isteyen kadı-
nın keçileri çoğaldı ve bu bağlamda bir proje ha-
zırlandı. Bu proje ile ilgili bir Çin atasözünü Sayın 
Shehab şöyle dile getirdi. ‘Bana balık verme, bana 
balık tutmayı öğret.’ 

İLKDER’in Meslek Edindirme Kurslarında eği-
tim almış bacılarımıza paralarını veriyoruz fakat 
onlar almayarak şöyle diyorlar; “Biz çok şükür 
üretiyoruz artık ihtiyacımız yok, muhtaç durum-
da olanlara veriniz.” Toplumu üretkenleştirmek 
için Meslek Edindirme ve Kültür Merkezi yapıla-
cağının müjdesini veriyor. Kurslar böylece devam 
edecek.  

Sayın Shehab Annemiz Özden Hanım’a olan 
şükran duygularını ifade ederek, ‘İlk olanlardan-
sınız’ dedi.

Gözbebekleri Derneği’nden  
İLKDER’e Ziyaret 

Mardin’deki Suriyeli mültecilere yardım orga-
nizasyonunda partner kuruluşumuz olan ve mer-
kezi İstanbul’da bulunan Gözbebekleri Yardımlaş-
ma Ve Dayanışma Derneği başkanı Mehmet Mazı 
beraberindeki dernek üyeleri Şeyma Mazı, Huriye 
Civan ve Şaziye Civan ile beraberlerindeki Abdüs-
selam Ramazanoğlu Suriyeli, derneğimize bir ziya-
ret gerçekleştirdi. 

Uluslararası İslami Kadın ve Aile 
Forumu’ndan İLKDER’e Ziyaret

 Yirmiden fazla müslüman ülkeden temsilci-
si bulunan uluslararası İslami Kadın ve Aile Foru-
mu (IIFFW)nu temsilen başkan Aicha Belhadjar 
ve Türk-Arap Kadın Platformu Derneği Başkanı  
Sihem Dabbour derneğimizi ziyaret ettiler. 

İLKDER’i Ziyaret Edenler
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İLKDER olarak 24 Nisan 2012 günü Ankara 
Gezisine karar verdik. İlk durağımız, Ulucanlar 
Cezaevi, daha sonra Taceddin Dergâhı,  Mehmet 
Akif Ersoy’un evi, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri ve 
Hamam Önü, arkasından Ankara Kalesi ve son du-
rak olarak da Hacı Bayram Camii ve Türbesi ziya-
ret edilerek gezi sona erdirilmesi planlandı. Bü-
tün hazırlıkları tamamlayıp sabah saat 9.00 da bes-
meleyle ve dualarla yola çıktık. Hepimiz Ankara 
da oturuyor olmamıza rağmen gezeceğimiz yerle-
ri görmeyenler ya da gördüğü halde bir de bizim-
le gezmek isteyenler vardı. Ulucanlar Cezaevi’nin 
kapısındayız. Bazı arkadaşlarımızın bu cezaevi ile 
anıları var. Kiminin kardeşi, kiminin akrabası ya 
da arkadaşı bir süre burada kalmışlar. Bu anılarla 
içeriye giriyoruz. 1925 yılında açılan cezaevi, Sin-
can cezaevinin açıldığı 2006 yılına kadar Ankara 
Merkez Kapalı Cezaevi olarak kullanılmış. 81 yıl 
boyunca insanların içinde hapis edildiği, çok zor 
günler geçirdiği, infaz edildiği, ana babaların ka-
pısında günlerce beklediği soğuk ve karanlık bir 
hapishane olarak hafızalara yer edinmiş. 81 yıl-
lık tarihi boyunca ceza evinde yapılan infazlar-
dan bazıları şöyle: Fethi Gürcan, Talat Aydemir, 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, 
Hüseyin İnan, Necdet Adalı, 
Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal 
Eren, Fikri Arıkan, Ali Bülent 
Okran.

Önce karanlık bir kori-
dordan ilerliyoruz ve sonra 
“Adnan Menderes Bulvarı” ve 
ardından; Hilton olarak isim-
lendirilen, 9 ve 10 numaralı 
koğuşların bulunduğu bölü-
me varıyoruz. Bu koğuşlarda, 
7-8 kişinin kalmış olması bir 
lüks. Çünkü diğer koğuşlar-

da, 60-70 yatak kapasitesi olmasına rağmen, çoğu 
kez 100-120 kişi kaldığı oluyormuş.

Çelik merdivenlerden üst kata çıkıyoruz ve 
karşılıklı iki koğuş görülüyor. Bu koğuşlar çok 
büyük değil, her iki koğuşunda pencereleri şehir 
manzaralı ve güneş tamamen içeriye giriyor. Za-
ten, bu nedenle bu koğuşa “Hilton koğuşları” ismi 
verilmiş. Buradan, çelik merdivenle tekrar aşağıya 
indiğimizde, zemin katta, yine karşılıklı iki koğuş 
bulunuyor. Bu Hilton koğuşlarında, bir zaman-
lar Bülent Ecevit, Nazım Hikmet, Osman Bölük-
başı kalmışlar. Bunların resimleri, yattıkları ranza-
lara asılmış. Ancak, bunlar elbette aynı anda kal-
mamışlar ve farklı dönemlerde cezaevinin bu ko-
ğuşunda kalmışlar.

Hilton koğuşlarını gezdikten sonra, hemen 
yan tarafta, farklı bir bölüme giriyoruz. Buraya gi-
rince, fonda işkence çeken insanların sesleri he-
men dikkati çekiyor. Buradaki loş koridorun sol 
yanında tek kişilik hücre şeklinde odacıklar var. 
Bu odaların içi karanlık olduğu için görülmüyor. 
Çelik kapıların üzerinde küçük bir gözetleme ka-
pıcığı var. Buradan içeriye baktığınızda, içeride 
balmumu heykeller şeklindeki mahkûmları fotoğ-

Ankara Gezisi
İLKDER
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raf makinesi ya da telefon ışığı ile görmek müm-
kün. 

Gezimize devam ediyoruz. Bu-
radan sonra, önce havalan-
dırma avluları ve sonra ko-
ğuşlar olan bölümlere ge-
çiyoruz. Her koğuşun 
önünde avlusu bulunu-
yor.  Avlular arasında 
ise kapılar var. Avlular-
da da, cezaevinde yatan 
mahkûmların çeşitli büyük 
boy fotoğrafları asılmış.

4 numaralı koğuşa girdiği-
mizde, ranzalar ve üzerinde yatak ta-
kımları, battaniyeler yerleştirilmiş, büyük ve ilginç 
görüntülü sobalar var. Duvarlarda ise, halı-kilim 
ve bir kısım resimler asılmış. Yine balmumu hey-
keller, görüntüye ayrı bir canlılık kazandırıyor. 
Özellikle, cezaevi çaycısı ve cezaevi ağasının be-
timlendiği heykeller ilginç.

Daha sonra, 5 numaralı koğuşa geliyoruz. 
Burada, yine cezaevinde kalan, tanınmış kişile-
rin ranzaları ve fotoğrafları görülüyor. Bazıları-
nın şiirleri, seccadeleri, tespihleri, mektupları, 
kullandıkları bazı eşyalar dikkatimizi çekiyor ve 
bizi hüzünlendiriyor. Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun annesine yazdı-
ğı mektubu boğazımız düğüm-
lenerek sesli okuyoruz. 

Buradan çıktıktan sonra, 
4 tane disiplin hücreleri yani 
zindan bölümünden geçiyo-
ruz. Burası da, toplum içinde 
yüz kızartıcı suç işlemiş ve ko-
ğuşunda kendisine verilen ih-
tarları ve uyarıları dinleme-
yen mahkûmların atıldığı yer-
ler. Buradan sonra avluya çıkılı-
yor. Avlu bölümünde, ses yayın 
cihazından müzik yayını yapılı-

yor. Avlunun bir köşesinde, mahkûmların banyo 
yaptıkları hamam bölümü görülüyor.

Bu hamam bölümü restore edil-
dikten sonra, aslına uygun olarak 

düzenlenmiş. Diğer yanında ise 
“darağacı” denilen ve idam 
cezalarının infaz edildiği yer 
var. Bu darağacı, daha önce 
“Ulu Kavak” adıyla anılan 
ağacın önünde iken, günü-
müzde aynı ağacın arkasına 

yerleştirilmiş. Bu darağacı, her 
ne kadar boyanıp cilalanmış olsa 

da, burada, cezaevinin açık bulun-
duğu yıllarda, 18 kişi asılarak idam edil-

miştir. Restorasyon sırasında, bu darağacının, ça-
tıda bulunduğu söyleniyor. İdam edilenler arasın-
da bulunanlardan bazıları: İskilipli Atıf Hoca, De-
niz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mehmet 
Pehlivanoğlu var. Ayrıca, Deniz Gezmiş’in asılma-
dan önce, oturtularak idam sehpasını seyrettiği 
müdür odası, günümüzde mutfak olarak düzen-
lenmiştir. Günümüzde, darağacı, bir çelik kafes 
içine alınarak sergileniyor. Üzerinde ise, bir yazı 
hemen dikkati çekmektedir “Türkiye’de idam ce-
zası 2004 yılında kaldırılmıştır”. Hemen sol yanda 
ise, bu darağacında idam edilenlerin isimleri yazı-

... bazı 
eşyalar dikkatimizi 

çekiyor  ve bizi 
hüzünlendiriyor. Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun annesine 

yazdığı mektubu boğazımız 
düğümlenerek sesli 

okuyoruz. 
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lıdır. İdam sehpasının hemen arkasındaki odalar-
da kapalı görüş odası olarak kullanılmış. Küçük 
odacıklar şeklindeki yerleşim ilgi çekiyor.

Avlunun bu bölümünde, hamamın hemen ya-
nında küçük bir oda hediyelik eşya satışına ayrıl-
mış. Yine avlunun bir kenarında çay-kahve içilebi-
lecek bir yer yapılmış. Avludaki gezimiz bittikten 
sonra, çıkış kapısından dışarı çıkıyoruz ve burada-
ki gezimiz bitiyor.

Taceddin Dergâhı’na aklımızda bir çok soru 
ve yüreğimizde bir sızıyla gidiyoruz. Taceddin Sul-
tan Cami, Hamam önü mevkii Mehmet Akif Ersoy 
sokağında bulunmaktadır, Karacabey İmareti ya-
kınında bulunan cami, ilk defa Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında Celveti Tarikatı için tekke ola-
rak yapılmış. En son Abdülmecid zamanında yapı-
lan imar hareketleri esnasında yenilenmiş. Burada 
öğle namazlarımızı kılıp, Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
kabrini ziyaret ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un 
evi tadilatta olduğu için gezemedik. Programdaki 
bu boşluktan yararlanarak parkın içerisindeki çar-
dakta Özden Hoca’nın sohbetini dinledik. 

Hamam Önü dediğimiz yer konakların ve ca-
milerin içinde bulunduğu sokaklardan ibaret. Bu-
gün burası Altındağ Belediyesi tarafından restore 
edilmiş. Restoran ve kafelerin dışında hediyelik 
eşya satan dükkânları da görmek mümkün. Biz de 
öğle yemeği için iki katlı eski bir konağı tercih et-
tik. Daha önceden rezervasyon yaptırdığımız res-
toranda yemeklerimizi yiyip çaylarımızı içtikten 
sonra Ankara Kalesine doğru yola çıktık. 

Ankara Kalesi; Ankara’nın en yüksek yeri olan 
kale, adeta Ankara’nın simgesi olmuş. İç ve dış 
kale olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Geniş bir 
yer tutan 20 kuleli dış kaleden bugüne çok az şey 
kalmış. Dış Kale’de, Dış Kale kapısı ve Hisar Kapısı 
olmak üzere iki kapı var. İç Kale 42 kuleden oluşu-
yor. Biz daha doğrusu kendisine ve dizlerine gü-
venenler bu kulelerin bazılarına çıktık. Muhteşem 
Ankara manzarasını seyrettik. Kalenin bakımsızlı-
ğı ve kaderine terk edilmişliği bizi üzse de gezme-

ye devam ettik. Kalede oturan hanımlarla sohbet 
ettik. Onlarda turizmin farkına varmışlar ellerinde 
yaptıkları ürünleri satıyorlar. Gezimizde yer alan 
Aslan Hane Cami restorasyon çalışmaları sebebiy-
le kapatıldığı için ziyaret edemiyoruz. Kale için-
deki diğer tarihi camilerin namaz dışında kapalı 
olması bizi şaşırtıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
camilerin namaz saatleri dışında kapatılmaması ve 
imamların halkla her zaman iç içe olmaları konu-
sunda dilekçe ile başvurma kararı alıyoruz.

Sıcağın ve gezinin yorgunluğu yavaş yavaş bizi 
esir aldığı sıralarda Hacı Bayram Cami içerisi bize 
vaha gibi geliyor. Abdestlerimizi alıp yeni resto-
re edilmiş caminin içinde cemaatle namazlarımızı 
eda ediyoruz. Caminin içi muhteşem olmuş. Kıble 
tarafında yapılan Kâbe tasviri kendinizi gerçekten 
Kâbe’de bir camideymişsiniz gibi hissettiriyor. Na-
mazdan sonra Özden Hocamız bizleri duygulan-
dıran bir sohbetle güzel bir dua yaptı. Yorgunlu-
ğumuzu unutarak enerji aldığımızı hissettik. Hacı 
Bayram Veli’nin Türbesini ziyaret edip, caminin 
çevresini gezdik. Restore edilmiş bir Ankara Evin-
de çaylarımızı içtikten sonra evlerimize dönmek 
üzere otobüsümüze bindiğimizde güzel ve verim-
li bir gün geçirmenin mutluluğu her birimizin yü-
zünden okunuyordu. Bir başka gezide tekrar bir 
arada olmak duasıyla ayrılıyoruz.
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İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği, 
10 Mart 2013 Pazar günü Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde “KADIN VE BARIŞ” konulu bir 
program düzenledi. İLKDER üyesi Aysel Yılmaz’ın 
sunuculuğunu yaptığı program, İLKDER Yön. Kur. 
Üyesi Emine Özçelik’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve 
Türkçe açıklaması ile başladı. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan İLKDER Bşk. Yardımcısı Hadiye 
Kılıç, “bu hafta boyunca şiddet ve kadın sorunla-
rı ele alındı. İLKDER olarak biz bugün sürekli ba-
rış için kadın dayanışması teması üzerinde duracak 
ve kadının barışa katkılarını konuşacağız. Kadın ya-
radılışından getirdiği, merhamet, ince düşünce ve 
duyarlılıkla olaylara baktığı için çatışma ve tartışma 
ortamları yaratmak yerine barışı ve hoşgörüyü tesis 
eder” diyerek konuşmasını tamamladı. 

İLKDER Bşk. Eğitimci Aktivist Özden Sön-
mez İLKDER’in bugüne kadar yapmış olduğu hiz-
metlerini slâyt eşliğinde anlattı. Ayrıca eğitici ve 
dikkat çekici bir hikâye olan “YENİDEN DOĞUŞ” 
sunumunu kadın gücüne ve kadının olaylar kar-
şısındaki dik duruşuna atıfta bulunarak “bizler de 
kendimizi yenileyebilir, hayata daha güçlü bakabi-
liriz” dedi. Program tasavvuf ve sanat müziği dinle-
tisiyle renklenerek söyleşiye geçildi. 

Siyaset Bilimci Fatma Bostan Ünsal; “Söz 
ola kese başı, söz ola kestire savaşı” diyerek, yeni 

bir barış dili oluşturmamız gerektiğini söyledi. “Ta-
rihsel süreçte batıda kadının ikincisi sınıf görülme-
si, Müslüman toplumları da olumsuz etkiledi. Bu-
gün batıda artık kadının bireyselliği ve kendini ifa-
de hakları korunuyor fakat Müslüman toplumlarda 
kadına bakış hep aynı, kadının pasifliği hala körük-
leniyor ve durum değişmiyor” diyerek Suudi Ara-
bistan örneğini verdi. Fransız İhtilalı’nın en önem-
li ilkesi eşitlikti. Ancak bu hakkı kadınlar 1946’da 
aldılar. Kadının barışa çok katkısı olduğunu düşü-
nüyorum. Kadın hakları için mücadelesiyle 2011 
Nobel Barış Ödülü’nü alan Liberya’da ki iç sava-
şı durduran Leymah Gbowee idi. Liberya’da nüfu-
sun üçte biri sığınmacı ve yüzlercesi ölü ve yaralıy-
dı. Leymah şöyle bir strateji belirledi, çalışmaları-
nı sadece belirli bir grupla sınırlandırmadı. Cuma 
günü camiye, Pazar günü kiliseye giderek farklı ke-
simleri barışa katkı sağlamaya çağırdı. Başkanla bir 
randevu alıp isyancılarla görüşme ayarladı. İsyancı-
lar ve hükümet arasındaki görüşme sırasında oteli 
kardeşleri ve birkaç arkadaşıyla bastı. ‘Buradan sa-
vaşı sonuçlandıracak bir sonuç almadan çıkamazsı-
nız’ diyerek sonuç alana kadar oradan kimseyi çı-
kartmadı ve bu görüşme olumlu sonuçlandı. Bu 
da Nobel barış ödülünü getirdi. Dil çok önemlidir. 
Sözün önceliği vardır. Barış için yeni bir dil ‘barış 
dili’ oluşturulmalıdır. Bu dil kalabalıkları ikna 

“KADIN VE BARIŞ” 
Konulu Söyleşi – 10 Mart 2013

İLKDER
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etmelidir. Barış sürecinde biz hep muhatabımı-
zın dilini değiştirmesini istiyoruz. Bana göre ön-
celikle biz kendi dilimizi değiştirmeliyiz. Ölmek 
ve öldürmenin dışında seçenekler için kadınların 
bu seçenekleri bulması gerekiyor. Bu süreçte ka-
dınların aktif rol alması önemlidir” dedi

Psikolojik Danışman ve Eğitimci Sevgi Ka-
rabulut ise; “barışın diliyle ilgili düşünce dünya-
mızda bir beyin fırtınası yapabiliriz. Güzel söylem-
ler önemli ama bunların hayatımızdaki karşılıkla-
rı daha da önemlidir. Sorunlar birkaç insanın bir 
araya gelmesiyle oluşuyor. Mikro düzeyde bakar-
sak iki insanın karşılıklı konuşabilmesi ve birbirini 
anlaması önemlidir. Barış konusuna geldiğimizde 
bir mevcut durum vardır bir de ulaşılması istenen 
durumdur. Çocuklarımızın sessiz olup ders çalış-
masını isteriz ama çocuk hoplayıp zıplamak oyun 
oynamak ister. Biz bunu çeşitli şekillerde sağlaya-
biliriz. Ama öncelikle sorunu fark etme ile başla-
yan bir süreç vardır. Acaba çocuğa güç kullanarak, 
otorite sağlayarak ne zamana kadar mevcut duru-
mu koruyabiliriz. Sorunu belirledikten sonra çö-
züm için alternatifler oluşturabiliriz. Çözüm ara-
yışında öncelikle; iyi niyet ile sorunların birden 
fazla çözümü olduğuna inanmak, genelleme yap-
madan her iki tarafın da kazanacağı bir çözüm 
bulmak, anlayarak, dinleyerek, farklı bakış açı-
ları getirerek çözüm odaklı yaklaşmak ve çözüm 
sürecinde çıkan yeni sorunlarla da tekrar yüz-
leşebilmek barışı sağlamak için önemlidir. Biz-
ler de bu barış sürecine hep beraber omuz verelim 
ve katkıda bulunalım” diyerek sözlerini tamamladı.

Araştırmacı Yazar Saffet Atak ise; konuş-

masına “üç kadın bir araya gelirse dünyayı değiş-
tirir diye düşünenlerdenim” diyerek başladı. Ka-
dın merhamet demektir. Biz yeryüzünde barış ve 
huzur istiyoruz. Dünyaya baktığımız pencere çok 
önemlidir. Güzel bakarsak her şeyi güzel görürüz. 
Bizler Osmanlı ecdadının torunlarıyız. Osmanlı 
milletler topluluğunun içinde her dilden her din-
den ve her milletten insan vardı. Onların bir sloga-
nı vardı. “başkası için yaşayan Allah için yaşamış-
tır,” Allah dostlarının sözlerinde de bu vardır. On-
lar tevhide, birliğe davet ederler, Allah’ın sevdiği-
ni benim sevmemem olmaz. Peki, neden bu kavga, 
neden herkesi olduğu gibi kabul etmiyoruz? Dün-
yaya geliş sebebimizi düşünürsek, bir imtihan için-
de olduğumuzu görebilirsek çözüm bulabiliriz. Al-
lah için sevmek, merhametli olmak, kimseyi zor-
lamadan insanları olduğu gibi kabul etmek atı-
lacak en önemli adımlardan biridir. Öyleyse ba-
rışın dili sevgi olmalıdır. Bu ortamda ben kendi-
mi Bacıyan-ı Rum teşkilatındaki kadınlar gibi hisse-
diyorum. Onlar, ticari işlerinin yanı sıra toplumun 
ahlak yapısını oluşturmak içinde kurulmuştu. O 
kadınlar evlerinde oturmadılar. Kayseri’de doku-
ma tezgâhları açtılar. O toplumdaki öksüzlere, ye-
timlere, kimsesizlere baktılar. Anadolu ve balkan-
lara giderek gece gündüz irşad vazifesinde bulun-
dular. Biz o Fatma bacıların torunlarıyız. Erkekle-
rin iktidar hırsı yüzünden bu dünya bu hale geldi. 
Ama bu dünyayı değiştirmek için, bizim gücümüz 
vardır ve yeterlidir.” Dedi.

Araştırmacı Yazar Nurdan Damla; “Kadınsız, 
erkeklerle dolu bir yeryüzü düşünemiyorum. Or-
tak bir barış dilinin şefkat dili olabileceğini dü-
şünüyorum. Sevgi yanında şefkatte önemlidir. 
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Asr-ı Saadetten şöyle bir olayı sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Hz. Fatıma açlıktan hastalanmıştı. Ama 
onun açlığı varlığının olmayışından değil; olan var-
lığını, lokmasına varana kadar paylaşmasındandı. 
Peygamberimiz onu ziyarete geldi ve şöyle dedi 
“ey Fatıma merak etme sen İmran kızı Meryem ile 
komşu olacaksın. Hz. Fatıma “Meryem’i bana bi-
raz anlatır mısın?” dedi. Peygamberimiz ise “O ken-
di devrinin kadınlarının hanımefendisi idi. Sen de 
kendi devrinin hanımefendisisin. Ama Hatice tüm 
devirlerin kadınlarının hanımefendisidir.” diyerek 
bizlere rol model olarak Hz. Hatice’yi gösteriyor. 
Hz. Hatice ile bizim ortak paydamız nedir? Hz. Ha-
tice zulmün son derece yoğun yaşandığı bir ortam-
da var olmuş, bizlerin de her türlü zulmün ve in-
sanlık dışı olayların yaşandığı bir ortamda olma-
mız ortak paydamızdır. Kadının şefkati, duyarlılı-
ğı hep aynıdır. Kadın annedir, Rahim isminin te-
cellisidir. Hz Hatice gibi Asr-ı Saadetten günümü-
ze pek çok rol model kadınımız vardır. İLKDER in 
bu programı gibi programlar bu kadınları anlatma-
mız için vesile olur inşaAllah.

Aktivist Sümeyye Güler ise; sözlerine kendi 
hayatından örnekler vererek başladı. Seçimlerinde 
hep özgür iradesini kullandığını, eşi ile evliliğinin 
kendi teklifiyle gerçekleştiğini ifade etti. “Ben mü-
min olarak nerede duracağımın savaşını verdim. 
Sadece Allah’tan korkan bir eş istedim ve eşimi 
kendim seçerek evlendim. 2004 yılında ailecek tu-
tuklandıktan sonra on yıllık bir hicret hayatı yaşa-
dık. Oğlumla ben serbest bı-
rakılırken eşim tutuklu kal-
dı. O hapishanede iken ben 
dışarıda hayat mücadelesine 
devam ettim. Sürekli “Rab-
bim olaylar karşısında ben 
nerede durayım?” diye dua 
ettim... Rabbim de benim 
elimi hiç bırakmadı” diyerek 
örnek hayat hikâyesini sami-
miyetle anlattı... Hayatında 
Hz. Hatice’yi örnek almaya 
çalışan Aktivist Sümeyye Gü-
ler aynı zamanda ticari işleri-
ni yürütmekle ve büyütmek-

le meşgul. Güler, Kadının hayat şartları karşısında 
dik durması gerektiğini her yaşadığı olayın bir im-
tihan vesilesi olduğunun bilincinde olarak hareket 
etmesi gerektiğini belirterek konuşmasını tamam-
ladı.

Söyleşinin sonunda İLKDER Başkanı Eği-
timci Aktivist Özden Sönmez, Ayrıca Peygambe-
rimiz (SAV)’in şu sözlerinin altını çizerek; -Mümin 
kendisi için sevdiği ve istediği şeyi kardeşi için de 
istemelidir.

“Hediyeleşin, birbirinizi sevin, bu rızkınızın 
bollaşmasını sağlar.”

-“Hediyeleşin bu birbirinize karşı sevginizi 
arttırır. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin 
tutmayın. Birbirinize çirkin sözler söylemeyin. 
Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Allah’ın kulları 
kardeşler olun.”

Biz kadınlar altına, gümüşe, çiçeğe vs. kan-
madan hamurdan da elimizi çekmeden tüm ha-
yırlı işleri yapabiliriz. Bir ve beraber hareket 
edip, toplumun derdini kendimize dert edinirsek 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz” 
Dedi. 

Sönmez son olarak Albert Einstein’in “Ben yal-
nız barışsever değil, bir barış savaşçısıyım. İnsan-
lar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbir şey 
savaşa engel olmayacaktır.” sözleriyle konuşma-
sını tamamladı.

Program Şair Ayten Demir’in “O Kadın” isimli 
kendi şiirini seslendirmesiyle sona erdi. 
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Ankara “Anayasa Platformu” girişim grubu 
adı altında bir araya gelen 13 meslek kuruluşu ve 
sendika konfederasyonu tarafından düzenlenen 
“Türkiye Konuşuyor Vatandaş Toplantıları”nın al-
tıncısı 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yüzlerce 
kadının katılımlarıyla gerçekleşti. İLKDER’İ orada 
iki kişi olarak, ben ve Emine Özçelik temsil ettik.

İyi organize edilmiş, en küçük ayrıntılara dahi 
dikkat edilmişti. Katılımcıların yol masraflarına 
kadar düşünülmüştü. 0-7 yaş grubu çocuklar için 
toplantı boyunca hizmet vermek amacıyla çocuk 
bakım evi oluşturulmuştu.

Toplantı Anayasa Platformu girişim grubunu 
oluşturan bazı kuruluşlardan temsilcilerin konuş-
masıyla başladı. Kadın vekillerin konuşmalarıy-
la devam etti. Açılışın ve konuşmaların ardından 
toplantının kadınlarla gerçekleştirilen interektif 
kısmına geçildi. Onar kişilik gruplardan oluşan 
masalarda, cep telefonları üzerinden rastlantısal 
olarak ulaşılan Ankaralı kadınlar ile ülke genelin-
de davetli yerel ve ulusal STK kadın temsilcilerin-
den oluşan kadınlar bulunmaktaydı. Farkı görüş-
lerden olan tamamen karma gruplar oluşturulma-
ya çalışılmıştı. Verilen maddeler moderatör taki-
binde tartışılıp oylandı.

İfade ve siyasal örgütlenme özgürlüğü, birlik-
te yaşama, ekonomik ve sosyal haklar, sosyal dev-
let ilkesi ve pozitif ayrımcılık, kamu hizmetlerinin 
niteliği (eşit biçimde yararlanma- tarafsızlık ilke-
si), din-devlet ilişkisi, hükümet sistemi, yargının 
bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi, seçimler ve 
siyasal partiler, yerel yönetimler, doğa ve kültü-
rel varlıklar başlıkları altında yapılan tartışmalar-
da bir yandan görüşlerimizi ortaya koyarken, di-
ğer yandan ellerimizdeki cihazlarla oylama yapa-
rak, sonuçları anında ekranlardan takip ediyor-
duk. Bulunduğum masada çok çok ayrıma düştü-
ğümüz konular olmadı.       

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu toplan-
tı başında yaptığı konuşmasında: “Eli hamurlu ka-
dınlarımız da Anayasaya karışacak ki bereketli ol-
sun. Anayasaya kadın eli değecek bu işe bereket 
gelecek.” Giyilen elbisenin dar geldiğini ve yeni 
bir anayasa ihtiyaç olduğunu ifade ederken de: 
“Bu elbise rahat hareket etmemizi engelliyor. Hız-
lı koşmamızı engelliyor. Bu elbiseyi artık değiştir-
memiz gerekir. Ama bu sefer terzi milletin kendisi 
olmalı. Yeni elbise dikilecekse, bunu millet kendi-
si dikmeli. Anayasa kapalı kapılar ardında, uzman-
ların mutabakatı ile değil, milletin mutabakatı ile 
yazılmalı. Bu güne kadar hep uzmanlar yazdı va-
tandaş onayladı. Bu sefer biz söyleyelim, uzman-
lar yazsın istiyoruz” demişti. Çokta doğru söyle-
mişti. Fakat başörtüsü konusunda sadece kadın-
ların olduğu salonun cevabı gerçekten korkutu-
cuydu.

Yıllarca kadınların başörtüsü takmaları bir 
din, inanç özgürlüğü meselesi olarak değil, laiklik 
rejimini tehlikeye atacak bir kamu güvenliği me-
selesi olarak görülmüştür. Başörtülü kadınların 
yüksek öğretim kurumlarında ve kamu kuruluş-
larında eğitim görme ve çalışma hakları kısıtlan-
mış ve engellenmiştir. İnanç özgürlüğü ihlali ola-
rak başlayan uygulamaları, kısa sürede eğitim hak-
kı, çalışma hakkı, toplumsal hayata katılma hak-
kı ve tabii eşitlik hakkı gibi temel vatandaşlık hak-
larının ihlaline kadar uzanmıştır. Yıllardır bu ih-
laller hakkında tartışmalar yapılmıştır. Yasağın ba-
şörtülü kadınların hayatlarında ne gibi sonuçlara 
yol açtığı ise tartışmaların dışında bırakılmıştır.

 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, sadece ka-
dın katılımcılar tarafından oluşan bu toplantıya 
umut ve heyecanla katıldım. Organizasyon ve hiz-
metlerden çok memnun kaldım. Yalnız; kadını, 
kadının dahi anlayamadığını, başörtüsünün hak 
ve özgürlüğü olduğuna inanmadığına inanarak, 
düşünceli ve endişeli bir şekilde ayrıldım...

Kadınlar Gününde Anayasa 
Platformu Toplantısı
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İLKDER Oradaydı...
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İLKDER Oradaydı...



ARAMIZDAN	AYRILANLAR
Özden SÖNMEZ’İN kayınvalidesi

Emine ÖZÇELİK’İN kayınvalidesi

Hayriye İNAN’IN annesi

Kevser BEKEÇ’İN annesi vefat etmiştir.

Ölenlere Allah’tan Rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

         İLKDER ailesi

İLKDER	AİLESİNE	KATILANLAR
 Meryem Sarı’nın torunu Meryem  Filiz Güner’in kızı Ayşegül

 Emine Kaya’nın torunları Konur Alp ve Elif  Kadriye ÖZAYDIN’IN torunu İsmail Kerem

 Hatice ÖZDEMİR’İN torunu Halil İbrahim Yalçın  Safure AKBULUT’UN torunu Asya Aygen

 Fatma USLU’NUN torunu Ravza Beyza  Gül DÜZGÜN’ÜN torunu Nilgün Yağcı

 Aysel YAĞCI’NIN torunları Yavuz Selim ve Eslem Nur dünyaya geldi.

Çocuklarımıza hayırlı, bereketli ömürler dileriz.

İLKDER ailesi

Öyleyse Rabbinin adını 
anarak Onun yüceliğini 

hamd ile dile getir ve (hep) 
Onun huzurunda secde 

edenlerden biri ol! Nihayet, 
ölüm gelip seni buluncaya 

dek Rabbine kulluğu 
(sürdür)!

Hicr/98-99

İLKDER

63



İLKDER

64

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Demetevler İvedik Cad.  

33. Sokak
 Elif Sitesi Blok: 4 No: 74
 Yenimahalle/ANKARA

Tel-Fax: 0312 334 60 41
 0 530 310 04 20
Web:  www.ilkder.org.tr
e-mail:  ilkder111@yahoo.com

TL Hesabı İBAN: TR97 0001 0009 0803 2704 6550 01
USD Hesabı İBAN: TR70 0001 0009 0803 2704 6550 02
EURO Hesabı IBAN: TR43 0001 0009 0803 2704 6550 03

TL Hesabı IBAN: TR95 0020 5000 0008 4285 0000 01
USD Hesabı IBAN: TR14 0020 5000 0008 4285 0001 01
EURO Hesabı IBAN: TR84 0020 5000 0008 4285 0001 02

Posta Çeki: 526 04 08

geç olmadan
...şimdi bir yüzü güldürmek gerek


