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  MERHABA 
 

"Biz ona yolu gösterdik; ya şükredici veya 

nankör olur. " (İnsan S. 3) 
 

Sevgili İLKDER dostları yıllar ne kadar da 

çabuk geçiyor. Şöyle veya böyle derken 2004 yılın ı da 

geride bıraktık. Bu yıl içinde de neler olmadı ki geçmiş 

yıllarda olduğu gibi. 

inanıyorum sizlerle birlikte dolu dolu yılları 

geride bıraktık. Bir çok hayırlı işlere, programlara, 

çalışmalara imza attık. O faaliyetlerin hepsinde sizin iyi 

niyetiniz, gayretiniz,  emeğiniz,  gözyaşınız,  duanız 

vardı. 

El ele verdik, omuz omuza verdik. Biliyoruz ki 

insanlar güçlerini birleştirince, el ele verince ne güzel 

oluyor. Atalarımı z ne güzel söyleınişler; "bir elin nesi 

var, iki elin sesi var" diye. 

Hepimiz bu yıla girerken şöyle bir nefıs 

muhasebesi yapabiliriz. Neleri yaptık, hangi güzel ve 

hayLrlı işlerde  malımızla , canımızla , gücümüzle orada 

olduk, hangi çalışmada desteğirniz, duamız vardı. Hangi 

çalışmaya destek verdik, el attık, omuz verdik? 

Biliyorsunuz sevdiklerimizi  -son  yolculuğu 

dediğimiz- ahirete uğurladığımız zaman hepimiz  o 

günkü veya takip eden günlerde bir çok işlerimizi 

hemen bir kenara bırakır o sevdiğimiz kişiyi son 

yolculuğuna uğurlamak için elirnizden gelenin en 

güzelini yapmaya çalışırız.  Ellerimizin  ve 

omuzlarımızın  üzerinde  kıyamete  kadar  kalacağı 

kabrin e koyarız. 

Ya   dünyada   kalanlar ..?   Dünyada   kalanların 

desteğe ihtiyacı yok mu? 

Ne demiş Peygamber Efendimiz ··ya Ali! Senin 

ves ilenle, gayretinle bir kişi}i kazarunan. dünya ve 

içindekilere bedel." Dünya ve içindekileri  şöyle bir 

gözden geçirelim. Daha sonra  da  dünya  ve 

içindekilerini kazanmanın yollarını arayalım. Sevgili ve 

fedakar İLKDER üyeleri ve gönül veren leri şuna 

kesinlikle inanın bizim birlikteliğimiz işte bu güzel 

hasletler üzerine kurulmu ş bir birlikteliktir. 

Dünyaya  tekrar  gelmek  olsaydı  (ki  yok)  yine 
olduğum gibi ben olarak gelmek isterdim. Annem i, 

babamı, eşimi ve çocuklarımı seçme hakkım  olsaydı 

yine onları seçerdim. Allah'ım ben  onlardan  razıyım 

sen de onlardan razı ol. 

Ya  sizlerin ....? Acaba  bizlerin  karşılaşması  ve 

birlikteliği bir tesadüf mü? 

Bundan önceleri de yaptığım gibi bu sene de 

yapacağım ilk duamda sizler varsınız. 

Allah'ım! Ben  İLKDER  üyelerinden, 

İLKDER'e  gönül   verenlerden,   İLKDER'in   yaptığı 

faal iyetlere  el  atanlardan,  omuz  verenlerden,  malıyla- 

 

 
 

canıyla, gücüyle, duasıyla destek olanlardan razıyım . 

Sen de onlardan razı ol ve onların soyundan da bu 

yolda hizmet edenler nasip eyle. Amin ... 

"Kim zerre kadar iyilik ederse onu görür" 

Allah 'ım! Hepimizi iyilik etmede yarışan lardan eyle. 

"Kim zerre kadar kötülük ederse onu görür" 

Allah'ım! Hepimizi zerre  kadarda  olsa  kötülüklerden 

ve kötülerden koru. 

Bu gün belki de, insanların dünden daha çok 

iyiliğe, tatlı dile, güzel söze, güler yüze yani her türlü 

yardıma, desteğe ihtiyacı var. 

Bizler yetimin başını yasladığı bir omuz, 

öksüzün güvendiği bir dost, fakirin  kapımıza 

güvenerek geldiği bir iyilik timsali, düşene uzanan bir 

el olmalıyız. Yani bundan önce olduğu gibi bundan 

sonra da düşene, düşküne şefkatle uzanan bir el 

olabiliriz. Unutmayalım hiç kimse yarın ne olacağını, 

başına ne geleceğini bilmez, bilemez. 

Bu gün ayakta dimdik duranların, yarı n başına 

neler geldiğini hepimiz ibretle görüyoruz. 

Sevgili İLKDER üyeleri ve gönül verenleri; 

Bu yıl da hizmette yarışalım. İnfak ayetlerinin 

ışığında "veren el alan elden üstündür" düsturuyla, 

karşılık beklemeden verenler sınıfına dahil olmak için 

çalışalım, yarışalım, koşalım. 

Rabbımız bizi hangi arnel lerle diğer 

insanlardan üstün olacağımızı ne güzel bildirmiş. Ey 

İnananlar! Rabbımza güzel bir borç verin(?) Gece 

gündüz Allah yolunda harcayın ..(?) Allah yaptığınız 

hiçbir şeyi zayi etmez ... Allah yaptıklarınızı hakkıyla 

gören dir. .. 

Hepimiz  insanız,  kuluz,  yaratılanız.   Geliniz 

her   zaman   olduğu  gibi  yaratanın   sözlerini   rehber 

edinelirn: 

"Onlar adaklarını yerine getirirler ve şerri 

salgın olan bir günden korkarlar. Yoksula, yetime ve 

esire sevdikleri yemeği yedirirler . 'biz size sırf Allah 

rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür 

beklemiyoruz' derler" (İnsan Suresi 7-8-9) 

Unutmayalım! Evimizde, çevremizde bize, 

bizim söyleyeceğimiz güzel söze,  bizim 

göstereceğimiz güler yüze, bizim gönülden 

vereceğimize (bir hurma tanesi olsa  da)  ihtiyacı 

olanlar var . 

Allah    bize    yolumuzu     göstermiş. 

Sabreden lerden, hamdedenlerden, şükredenlerden 

olmak bizim elimizde. 

( Bu yıl biz de İnsan Suresini kendimize ders 

edinelim. Hiç olmazsa günde bir sefer  okuyup 

tefekkür edelim.) 

Selam ve dua ile... 

Özden Zelıra SÖNMEZ 
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YÜZ YILIN  FELAKETi 
 

 
2004 yılının son günlerinde  dünya  bu 

güne kadar görmed iği bir felaketle sarsıldı. 

Uzakdoğu ülkelerinin çoğunu Yuran  felaket 

okyarruslardan kara parçalanna doğru saniyelerle 

sayılı bir zaman dilimi içinde ulaşu. 

Kara  haber  tez  duyulur  derler  ya  kara 

haber hemen duyuldu . Endonezya, Srilanka, 

Hindistan, Tayland, Bangladeş. Tusunami 

Felaketinden en çok etkilenen ülkeler oldu. Yüz 

yılın kıyameti diye de adlandırılan bu  felakette 

yüz binler öldü, bir o kadarı da yaralan dı. Maddi 

ve manevi kayıp ise ölçülemeyecek kadar çok. 

Ölenlerin çoğunun çocuk olması da "Asya da bir 

nes il kayboldu" diye  yorumlaııdı.  Felaket 

bölgeleri tropik ikiimin neden olduğu yüksek 

sıcaktan ve çabuk çürüyen cesetlerden dolayı 

salgın hastalığı da beraberinde getirdi. Bir çok 

adanın haritadan silindiği de  söyleniyor.  Dev 

dalgaların vurduğu gelip geçtiği her yer ölüm 

sessizliğine bürünmüş durumda. 

 
Bütün gözler hayret ve ibretle ekranlarda 

gördüğü bu İbret manzaralanna bakıyor. 

Yakıtamayan ve  gömülemeyen  cesetlerin 

üzerinde akbabalar dolaşıyor. Deprem yüzünden 

günlerin 3 mikrosaniye kısaldığı ve  küçük 

adaların 25 metre kaydığı söyleniyor. Kısacası bu 
fela.!::er      rl"..:n_ :ının      ge:eceğini       etkileyecek. 
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Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarımz ı da üye 

olmaya teşvik edebilirsiniz. 

Bana bu felaket ··nıo a:'Illl- haml:m o:-. 

Bizim en büyük s:.:ahıınız dua 

Bizim en güYendiğimiz şey dua 

Bizim en güvenli sığınağırnız dua. 

"De  ki;  duamz  olmasa  Rabbin  sızı  ne 

yapsın" ( Furkan 77 ) 

Şimdi insanlar çaresiz 

Şimdi insanlar suskun 

Şimdi insanlar zayıf 

Şimdi insanlar yeni bir yıla girerken 

eğlenceden, gösterişten, çılgınlıktan uzak bir 

şekilde guruplar halinde camilerde, kiliselerde, 

tapınaklarda   Allah'a(cc)   yönelmiş 

çaresizliklerini, zayıflıklarını, hatalarını itiraf 

edercesine af diliyor, göz yaşı döküyor, dua 

ediyorlar. 

Allah af eylesin. 

Allah döktükleri göz yaşlarıy la 

gürıahlarım bağışlasın. 

Allah dualarını kabul etsin. 

"Göklerde ve yerlerde olanlar Allah 'ındır. 

içinizdekini açıklasanızda gizlesenizde Allah 

sizi onunla hesaba  çeker ve  dilediğini  bağışlar, 

dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir." 

( Bakara 284) 

Zehra KARAKAŞ 

http://www.ilkder.org/


VAROLMA   SAVAŞINDA  KADIN 
 

Adı üzerine belkide en çok eser yazılan, 

makaleler, tezler hazırlanan  varlık  kadın. 

Çekilmek istediği polemik ortamından uzak 

durmaya efor harcayan, kimi zaman fedakar bir 

anne, kimi zaman tutkulu bir aşkla sevilecek 

sevgili, dişi kuş olup yuvayı onaran superwoman 

eş. 

 
Kadın güçsüzdür ama analar güçlüdür 

paradoksunun kabul ettirilme çabasına rağmen bu 

kavramın usuna varan kadın, ikilemi fehmeder 

durumdadır. Kadının ne olduğu üzerine yapılan 

tartışmalar , insan mıdır? Şeytan mıdır? yoksa 

büyücü mü? sorul arı yinede erkekleri kadınlar 

karşısında büyülenmekten alıkoyamaz ezelden 

bugüne ... 
 
 

Adt üzerine beklide en çok 

eser yaztlan, makaleler, 

tezler haZirlanan varilk 

kadin. 
 

Arz  talep   meselesi durumunda 

kendiliğinden oluşan (aslında doğal olmayan suni 

halde  oluşturulan)  atmosferde  kadın  kendinden 

bekleneni  (güzelleşmek  dişi  olmak)  oluşturup, 

vıtrınının olması ama  vİzyonunun olmaması 

durumundan  sıkılmış,  kendi  olma  çabası  içine 

girmiştir. Bir  başkasının beğenisine göre 

şekillenen moda, sosyal yaşam, tv programlarının 

kadının  sığlaşması  sürecini  hızlandırdığını  fark 

eden kadın, kendi olma yolundaki performansını 

artırarak,   kadında   entelektüel  dünyada   sosyal 

yaşamda olmak  istediği  elit  yaşamda 

olabileceğinin sinyallerini   vermeyi de   aşarak 

bunu reel olarak göstermeye başlamıştır. 

 
Artık düşünen , sorgulayan, olayları kendi 

öznel yorumuyla gözleroleyen güçlü bir kadın var 

ortada . ..Birilerinin kurguladığı kadın imajından 

sıyrılıp, aynı anda anne, eş, sosyal kadın, 

entelektüel kadın olmayı başaran , bununla doğru 

orantılı olarak kendi olmayı, olduğu gibi 

kabullenmek haklarının bilincinde  daha  anaç, 

daha güçlü bir kadın portresi beliriyor önümüzde. 

 
Özgüvenini kazanmış,  yaşadığına 

inanmaktan  ziyade, inandığını  yaşayan kadınların 

bir arada devinim  halinde bulundukl arı 

demeğimize   içinde   ki potan siyeli  açığa  çıkarma 

dürtüsünü hisseden tüm bayanları bekliyoruz. 

 
Zelıra ÜNALAN 

ÖZLEM 
 

Bir güle takılır gozun. Koklamak için 

eğilip narince kendine doğru çekersin ve olan 

olur; bir tane yaprak kalınamacasına dökülür ne 

varsa. Doğrulursun boş boş bakarak "elimi neye 

uzatsam" dersin, üzülürsün ... 

 
Ninni/er söylersin 

ayağmda salladtğtn 

minicik bebeğine 

"uyusun da büyüsün 

tarlalarda yürüsün" diye. 
 

 
Bir kuş konar pencerene sonuna kadar 

açarsın perdelerini "gel, gir içeri" dersin. 

Pencerenin pervazında değil, sanki yüreğinin 

üzerinde atıyordur kıvrak adımlarını. "gel ey kuş 

beni biraz neşelendir" dersin. Göz bebeklerin i 

gözlerine diker ve uçar gider. Elierin havada kalır 

sonra düşer iki yana, kırılırsın ... 

 
Nefes bile almadan koşarsın koşarsın ... 

Bir saniye bile o kadar kıymetlidir ki senin için 

son hamieni yapar ve elini uzatırsın kattaki 

asansöre ... "çıkırt" diye bir ses ve biri sizden daha 

önce davranmıştır. Uzanan yumruğunu vurursun 

meta l yığın ma, yorulursun ... 

 
Ninniler söylersin ayağında salladığın 

minicik bebeğine "uyusun da büyüsün tarlalarda 

yürüsün" diye. Kapanan gözlerinde büyüdüğünü, 

yürüdüğünü, koşup oynadığını hatta okula 

gittiğini görürsün . Umutla açarsın gözlerini ama 

nafile... Oysa gördüğün bir rüyadır sadece, 

küsersin ... 

 
Milyonlarca çocuk başladı geçtiğimiz 

günlerde okula ve milyonlarcası devam etmekte... 

Büyüdüler, yürüdüler, koşup oynadılar ve artık 

okullu oldular ... 

 
Milyonlarca çocuktan bazılan da 

büyüyemediler, yürüyemediler, koşup 

oynayamadılar ve bazıları hiç okullu olamadılar. 

Anneleri, babaları  üzüldüler, küstüler, yoruldular, 

kın ldılar... 

Ve bir müjde işittiler: 

"Allah (cc) kalpleri kırıklada beraberdir" ve sizin 

GÖZ BEBEKLERiNi zi cennette en güzel 

bahçeler, parklar ve en güzel okullar 

beklemektedir. Allah (CC) sabredenlerle 

beraberdir. 

 
· Ebru KARABIYlK 



ÖRGÜTLÜ  KADINLAR  GELECEGİ 

ÖRGÜTLÜYOR 
 

25-26 Kasım 2004 tarihleri arasında Alman 

Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Örgütlü Kadınların 

Geleceği Örgütlemesi" konulu toplantıya İLKDER 

olarak iki temsilcimizle katıldık 

Toplantıda öncelikle Türkiye'deki kadın 

hareketinin dünü , bugünü , ne aşamaya geldiği ve 

daha neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler 

verildi. 

Yapılan kanuni değişiklikler hakkında 

konuşan konuşmacı , yasalar yapılırken ilgili bütün 

sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındığını 

belirterek şunları söyledi. "Aile  Mahkemeleri 

kuruldu. İş Kanunu değiştirilerek süt izni, doğum 

izni AB standartlarına uygun hale getirildi. 10. 

Madde değiştirildi. (Kadın ve  erkek  eşittir. 

Eşitsizlik   durumunda   devlet   gerekli   müdahaleyi 
yapar.) 

Kadın örgütlerinin neleri başaramadığı 

konusunda da şunlar dile getirildi. 

Kentlerdeki   kadın   hareketine   elitist  ve  marjinal 
olduğu yönündeki ön yargılar  hala devam 

etmektedir. Kadın örgütleri toplumsal desteğe 

ulaşamadılar. 

Kadın   örgütlerinin  yeterince   tanınmaması 

kaynak sıkıntısı çekmelerine neden oldu. 

Kadın örgütleri çok parçalı bir görüntü 

içindeler.Küçük olsun, benim olsun anlayışı 

yıkılamadı. Kadın örgütleri  arasındaki  dayanışma 

da çok iyi sağlanamadı. 

Örgüt içi demokratik katılım  sorunları 

devam etmektedir. Siyasal, sınıfsal,kültüre l ve etnik 

farklılaşmalardan dolayı bir tahamrnü lsüzlük söz 

konusudur. 
 

 

"Kadm Konseyi 1951 

ytlmda kuruldu. 
 

Ceza Kanunu değiştirilerek , töre 

cinayetlerinden ceza indirimi kaldırıldı. Nitelikli 

adam öldürme cezasına dönüştürüldü. 

Yerel yönetimler yasas ı değiştirilerek , belediyelere 

kadın sığınma evi açma zorunluluğu getirildi". 

Türkiye'deki kadın hareketinin durumu ile 

ilgili yapılan konuşmalar da ise şu görüşlere yer 

verildi. 

"Kadın örgütleri bir kadın politikası 

oluşturulması yönünde çah malıdrr.Kac!ın 

politikası ,kadınların kadın olarak ona:;: talep erinın 

bir çerçevesi olmalıdrr. Kadın örgütlerinin orw.k ir 

gelecek hayalinin olması gereklr. ...,:" !n 
başlarından itibaren son yıllarda canlanan . değişen. 

güçlenen bir kadın hareketind en sözedebiliriz.Bu 

hareketin özelliklerini de şöyle özetleyebiliriz. 

Türkiye'de kadın hareketi erkek egemen 

toplumsal yapıyı sorgulamıştır.Kadınlara karşı 

yapılan her türlü aynıncılığın sorgulaması 

yapılmıştır. Kadınlar sadece kadınlara karşı değil, 

yapılan tüm aynmcılıklara karşı da tavır koymuştur. 

Alternatif örgütlenme modelleri ortaya 

koymuşlardır.   Daha   esnek,     hiyerarşik   olmayan 

yapılar geliştirmişlerdir. 

Türkiye'deki kadın örgütleri, küresel sivil 

toplum hareketinden  de etkilenmiştir. Dünya kadın 

örgütlerinden çok şey öğrendiler. 

20 senede sayıca çoğaldılar.2002 yılında 37 

ilde yapılan bir araştırmaya göre 313 kadın 

örgütünün olduğu, bunun 230'unun 1990 soruası 

kurulduğu tesbit edilmiştir. 

Türkiye'de kadın örgütleri  coğrafi  olarak ta 

yaygınlaştı.Örgütlerin %12'si  Diyarbakır,  Batman 

ve Mardin'de yoğunlaşmıştır. 

Kad ın örgütleri önemli bir kadın aktivizmi 

alanı oluşturma yönünde büyük çabalar 

harcadı.Ayrıca  siyasete  katılma  konusunda  da 

teşvik edici oldu. 

Bünyesinde çeşitli 
büyüklüklerde 57 üye örgüt 

banndtrmaktadtr. 
 
 

Başkalarının oluşturdukları gündemin içinde 

yer almaktalar ve kendi gündemlerini 

oluşturamamaktad ırlar.Bütün bunlar göz önüne 

alındığında neler yapılma lıdır? 

Günü  l'llllaiiilak  verine  mevcut  duruma ve 
.apll.....,.,.  gerekeniere  daha geni   bir perspektiften 
... 

'e  2\idü  rr   ın 

al..."ti,izn:! :...:..-;de er a.lımnalı. de-Jı;en asalann 
uygulanması       onünde  ruipçi oiı.ınrnalı. 

Daha fazla ilerişim  içinde olup, birbirlerine 

kaynak aktanını konusunda yard ımcı oluruna lı, 

Başka kadınların da alanı olmalı  ve  onları 

da bu hareketin içine çekrneli, 

Diğer ülkelerin kadın örgütleriyle işbirliği 

içinde olmalı, 

Kadın hareketi kendi politikasını 

oluşturmalı,  kendi  taleplerimizi ,  dev let  politikası 

haline getirilmesi için uğraşmalıyı z". 

Kadın ve siyaset konusunda yapılan 

konuşmalarda şu konulardan bahsedildi. 

"Siyaset,çıkarlar ıçın biraraya  gelip 

çözümler üretmektir. Kadınlar siyaset yapmayı 

biliyorlar.Siyas etin seçimden seçime sadece belli 

kişiler tarafından da yapılmayacağının bilincindeler. 

Fakat kadınlar , siyasi erki ele geçirip, hiyerarşik 

yapı içerisinde yönetime talip olmak anlamına gelen 

genel siyaset anlayışından uzaktalar. Son yıllarda 

Türkiye'de özellikle herhangi bir siyasi partiden 

aday olunması gerekınediği ıçın muhtarlık 

seçimlerinde kadın aday oranında bir patlama 

oldu.Fakat diğer alanlarda kadınları çok fazla 

görememekteyiz. Kadınların birtakım fırsatlardan 

(eğitim vb.) yeterince yararlanamaması bunda etkin 

-,._ 



olduklarının farkına varmaları 

Ülkemizdeki kadın örgütlerinin 

 

bir rol oynamaktadır. 

Kadınların kadın bakış açısını, 

 

 
ge. 

ikinci   gününde   Almanya'dan 
_ ı..;;..... ..ı organizasyon    kurma    ve 

deneyimlerini   hayata   aktarmaları   gerekmektedir. 

Karar  mekanizmalarında  yer  almalı,  toplumun  her 

mevcut o:.: 

seminer venldı. 

lmesi konusund a bir 

alanında olmalılar. Kritik eşik denilen, minumum % 

30oranında gorunur  olmaları  gerekmektedir . 

Kadınlar birbirleriyle rekabet etmemeli, ederlerse 

bile sonunda uzlaşabilmeli ve dayanışma içinde 

olmalıdırlar.                                                           · 

Medyayı da iyi kullanmak gerekmektedir. 

Ayrıca kadınlar lobiciliği de öğrenmeli ve bir kadın 

lobisi oluşturma yönünde çaba harcamalıdırlar." 

Kadına   yönelik   şiddet   konusunda   da   şu 

görüşlere yer verildi . 

"25 Kasım Birleşmiş Milletler tarafından 

Dünya'da "kadına yönelik şiddete son" günü olarak 

kabul edilmiştir.Dünya'da 1968 kuşağı şiddete hayır 

kampanyaları içinde yer almıştır. Ülkemizde  ise 

1978 den sonra bu konu  gündeme 

getirilmiştir.Bugün artık kadına yönelik şiddet 

konuşulmaktadır.  Fakat  harcanan  emekler 

karşısında alınan mesafe oldukça azdır . 

Şiddet  erkek   egemenliğinin   bir  ürünüdür 
Kadınları sindirir. Özgüven problemi oluşturur. 

Fakat bu özgüven sadece kadının değil. şiddet 

uygulayan erkeğin de problemidir. 

Problemin ortadan kaldın labilmesi için 

kadınların güçlendirilmesi gerekmektedir.Kadın lar 

gerçekte güçlüler , fakat şiddet gördükleri için bir 

özgüven          problemi           yaşamaktadırlar.Gü çlü 

gerekmektedir. 

büyük bir 

çoğunluğu dayanışma demekleri  olarak 

kurulmuştur. Şiddete yönelik çalışma yapan örgüt 

sayısı oldukça azdır. Ayrıca kadın sığınma evleri 

açılmadıkça şiddetin önüne geçmek imkansız gibi 

görünmektedir." 

Almanya'daki   kadın   örgütlerin in   durumu 

hakkında konuşan konuşmacı ise ülkesindeki kadın 

örgütlerinin 'Kadın Konsey i' çatısı altında 

toplandığını söyleyerek konuşmasın a şöyle devam 

etti. 

"Kadın Konseyi 1951   yılında kuruldu. 

Bünyesind e çeşitli büyüklükl erde 57 üye örgüt 

barındırmaktadır. Bu örgütlerin içine sendikalar ve 

kiliseyle ilgili örgütler de dahildir. Kadın 

Konseyi'ne dahil olabilmek için örgütün en az 300 

üyesinin ve içinde bulunduğu eyalette aktif olarak 

çalışması  gerekmektedir. 

Kadın Konseyi Mecliste ve Hükümette  lobi 

faaliyetlerini  yürütmektedir.Almanya'da   hali 

hazırda aynı işi yapan kadınlar erkeklere göre %25 

daha az ücret almaktadırl ar. 

Kadın Konseyi yılda bir kez toplanmaktadır. 

Kaynak ihtiyacı Hükümet tarafından 

karşılanmaktadır. Bu nedenle gönüllü çalışmalarına 

rağmen, Almanya'da Kadın Konseyinin bir sivil 

toplum kuruluşu olup olmad ığı yönünde tartışmalar 

,·ardır." 

Bulu nduğum...:: _    :n o:ıu  geliştirmek 

istiyorsak,geçmi şten gen.:c....5"""·z birikimleri. 

geçmişten  getirdiğimiz  dersten  'e ::.ne   geçmişte 

çok iyi yaptığımız şeyleri i leriye nasıl taşıyabiliriz 

sorusunu düşünmemiz gerekmektedir. Neyi 

değiştirmemiz gerekir ve bunu nasıl değiştirebiliriz 

sorusuna cevap bulabilirsek  organızasyonu 

gelştirebiliriz. 

Organizasyonun bir hedefinin ve bir 

vİzyonunun olması gerekir. Aynı zamanda farklı 

organizasyonlarda örnek alınacak yerleride olabilir" 

diyerek serninere katılan lara, Türkiye'deki kadın 

örgütlerinde yaşanan sorunların belirlenınesin i ve 

buna yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmelerini 

istedi.  Yapılan  atelye  çalışmalannda   verilen 

seminer ışığında şu konular gündeme getirild i ve 

çözüm önerileri sunuldu. 

Sorun:Örgü tte hiyerarşik yapının, örgütün 

gelişmesine büyümesine, aynı zamanda bireylerin 

özgüven kazanmasına ve kendilerini ifade 

edebilmelerine engel olması. 

Neler yapılma lı: 

Ailelerin  demokratikleşmesi  için  çalışmalar 

yapılmalı, 

Örgüt   işleyişinin    demokratikleşmesi   ıçın 

çalışmalar yapılmalı, 

Çözüm için kişilik gelişimi eğitimi, 

Belediyelerde sürek li kadın eğitimi merkezi 

oluşturulmalı. 

Sorun: Örgüt ler arası dayanışma ve iletişim 

eksikliği olması. 

Neler yapılmalı: 

Özel bir iletişim grubu oluşturulmalı, 

Medya yolu ile faaliyetlerin duyurulması , 

Ortak buluşma fırsatlan 

yaratmak,(piknik,gezi, çay vb.) 

Kadın  ortak  paydasında n  hareketle  birlikte 

çalışma bilincinin artırılm ası. 

Sorun:Örgüt lerde genel olarak üye sayısı az, 

özelde de aktif olarak çalışan genç katılımcı sayısı 

yetersiz. 

Neler yapılmalı : 

Kadınların ve gençlerin ilgisini 

çekecek,tanıtım kampanyalan düzenlemek, 

Ödüllü yanşmalar düzen lemek, 

18-30 yaş arası gençler için gençleri ışın 

ıçme katarak onların sorunlarına çözüm üretecek 

projeler  yürütmek, 

En çok ziyaret edilen web sitelerine kadın 

kuruluşlannın reklamını vermek, 

Toplum sal  cinsiyet  duyarlı lığı  ve  bilincini 

geliştirecek eğitimler vermek 

Gençlere   güvenip   sorumlu luk  vermek  ve 

başarılarını  ödüllendirmek 

. Emine ÖZÇELİK 



             ZAMA,N          

Zaman ... 

Zaman bir nesne mi? 

Nesne olsa elle tutulur gözle görülür. 

Öyleyse nesne değil! 

Zaman elden çıktıktan sonra bir daha geri 

gelmeyen soyut bir kavram. 

Zamanı elimizde iken iyi değerlendirmeli, 

son saniyesine kadar kullanmalıyız. 

Uzun ömür sürecinde değil saatlerin, 

dakikalann, sanİyelerin ve bir nefesin bile değeri 

çok büyüktür. Son nefesimizi imanla vermek için 

hepimiz dualar ediyoruz. 

"Asra (zamana) andolsun ki insan 

ziyandadır (zararda). Ancak iman edenler, Salih 

amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler  kurtulmuşlardır." 

Asr ; yüzyıl,  vakit  (zaman)  gibi anlamları 

olan bir kelimedir. Allah (cc) zamanın (vaktin) 

önemini bizlere bildirmek için, bu adı taşıyan 

başlı başına bir sure indirmiştir. 

Gerçekten biz insanlar zamanın kıymetini 

bilmiyoruz . Ancak elimizden çıkınca anlıyor ve 

hayıflanıyoruz . "Keşke boş duracağıma şu işimi 

yapsaydım, bu kitabı okusaydım diye. 

Belki  de  Aslıa-ı  Kiranı ·ın birbirlerinden 

ayrılırken her seferinde bu sureyi ok a..'"3.k :.z:sa 
nın kurtuluşuna vesile olacak olan dörı ka\nn:..n 

(iman, Salih amel, hakkı ve sabrı ta\ sie) yan.. _  - 

ra zamanı iyi kullanmaya da dikkat çekmiş erd:r. 

Peygamberimiz  "iki şey elden çıkma- dan 

kıymeti anlaşılmaz; sağlik ve boş vakit'" diyor. 

Hakikaten zamanı çok hor  kullanı yoruz . 

En az değer verdiğimiz şey zamanımız. Gerçi 

çoğumuz hiç boş vaktiınİzin olmayışından, 

yapacağımız faaliyetlere-işlere zaman 

ayıramayışımızdan  bahsederiz.  Fakat  vaktimizi 

iyi kullanırsak, yeterince zaman bulabiliriz. 

Bilhassa  zamanının  bir  çoğunu  evde boş 

şeylerle geçirenler, işlerinin  yoğunluğundan 

kitap, gazete, dergi v.s. okuyamadığından 

bahsederler. Bu durumda onlara bir önerim var: 

Her sabah kalktığımız saatten yarım saat 

erken kalkarsak, bir yılda 182,5 saat kazanmış 

oluruz. Yani yedi günde 3-5 saat. Bir insan 

ömrünü altmış yıl sayarsak 456 gün yani bir yıl 

üç ay faal ömrümüz uzamış olur. 

Bu  vaktimizi  kendimize  ayırabiliriz.  Her 

ay en azından bir dergi okuyabiliriz. Okumanın 

önemini Allah(cc) Alak suresi(l -5) bildiriyor. 

Yine  zümer  suresi  9.  ayette  Allah  (cc) 

şöyle buyuruyor: "yoksa o (inkar eden kimse), 

geceleyin secde ederek ve  kıyamda  durarak 

ibadet eden, ahiretten çekinen ve rabbinin 

rahmetini dileyen kimse gibi mi? (Ey 

Muhammed)  deki:  HİÇ  BİLENLE  BİLMEYEN 

BİR OLUR Ml.T'' Doğrusu akıl sahipleri bunları 

hakkıyla düşünür.- Bilenie bilmeyen bir olmaz 

diyor yüce Allah. Yaratan bizden bilmemizi ve 

kendini tanımam.ızı istiyor. Bu da okumakla olur. 

Allah 'ı tammak için (sıfatlanyla) O'nun 

bize gönderdiği rehbere Kur'an 'a bakmalıyız. 

Bakmaktan kastım, onu okumak ve akletmek. Bir 

çok ayetin sonunda bildirildiği üzere, düşünmek 

(tefekkür), akletmek, anlamak ve emrine uymak. 

İşte  hem  dünya  hem  ahiret  hayatı  için 

kurtuluş reçetesinin sihirli sözcükleri bunlar: 

düşünmek, akletmek, anlamak ve yaşamak. 

Zamanım yok diyenlere tekrar diyorum ki; 

yirmi dört saatte yarım saat uykudan, yarım saatte 

dünyevi işlerimizden fedakarlık yaparak (aslında 

bu fedakarlık değil fıtratımızda olana koşmaktır) 

Rabbimizin  emrine uyalım: İKRA =OKU!.. 

Saliha BEKTAŞ 
 

YARDIM  KAMPANYASINA ÇAGRI 
 

Uykuda gelir... 

Yolda gelir ... 

işte gelir ... 

Felaket sormaz kimseye ... 

Deprem olur gelir... 

Sel olur gelir ... 

Kasırga olur gelir ... 

Okyanuslar çalkalanır, kabarır 
Tusunami olur gelir ... 

Gicerıce:ı çok. Kalanın imtihanıdır felaket. .. 

-:::.&. 1e o!ur... 
S"'=Cf"'ezye oh.:·.... 
:a'"' Oı...r 
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VoKSUIolur... 

Garip olur... 

Bir yeroen YARD lM gelir, 

Can olur... 

Umut olur... 

DUA olur... 

 
BU GÜN BANA YARIN SANA OLUR... 

YÜZYillN FELAKETiNDE MAGDUR 
 

OLANLARA CAN OLALlM, UMUT OLALlM, DUA ALALlM. 

 
Kermes hazırlığı için her tür lü 

•!• Oyuncak 

•!• Çeyiz 

•!• Mutfak  malzemeleri 

•!• Kurban   Bedeli 

•!• Nakdi  Yardımlar 

 
irtibat Tel: 3363179-346 94 89 

o 532 365 27 04 

 
Hesapno:4237829597 

Türkiye iş Bankası 

Demetevler şubesi 

 
Kermes günü daha sonra duyurulacaktır . 



 

EMEGİMİZİN   KARŞIUGI   UMUT 

OLUNCA 

 
Elimdeki kaneviçe takım kim bilir kimin 

sandığından gelmeydi. Yılların suskunluğunu 

bozmak istercesine elden ele geziyordu. Belki de 

çok halis duygulada işlenmişti. Zira şimdi en 

zengin konaklardan birinde bir gelin karyolasında 

değil; bir dara düşmüşe umut olmak için 

buradaydı. 

Ben bu düşünceler içindeyken 

koşuşturmalada      irkildim.       Düzce' den      ve 

 

markete biz de yoldan geçeniere derneğe eşyaları 

götürüp götüremeyeceklerini soruyoruz. Fakat 

yok yok Y?k. Sonra bir araba yaklaşıyor, 

soruyoruz . Işini erteleyip yardımcı oluyor. 

Demekte sevinçle karşılanıyoruz eşyaları getiren 

abi ise duayla... 

. 
Özden Abla ise; her şeyden habersiz ben

'
 

taksı parasını  tam  olarak  geriye uzatınca  "nasıl 
oldu?" diye soruyor. "Rabbim" diyebiliyoruz. 

Zannetmeyin ki demeğimizde çaba 

gösteren arkadaşlarımız ununu eleyip eleğini 

asmış  insanlar.  Hayır,  hepimizin   okula  giden 

Konya'dan gelen yardımlar AŞTİ' den gelmiş bir çocukları, evde eşleri, kayınvalideleri 
'
 anneleri ' 

tacir telaşıyla açıyoruz kolileri. Sevgi taciri ... 
Gelen malzemeler o kadar güzel ki yüzlerimiz 
gülüyor. 

Kadriye Hanım giriyor kapıdan elinde 

poşetlerle. "bir kaçı yarım" diyor nefes nefese 

selam verir vermez ve hemen iğne ipliği alıp 

oturuyor. Bizim gözümüzse bitenlerde. Teker 

teker bakıyoruz. Sevgiyle, coşkuyla, inançla 

yapıldıkları o kadar belli ki Kadriye Hanıma 

övgüler yağdırıyoruz. 

Bir elimizde bilmem kaç yıl öncesinden 

yapılmış göz nuru takım. bir elimiz de daha bu 
sabah işlenmiş fiskoslar... 

Özden Abla'yla göz göze geliyoruz. Hepsi 

de tek bir amaç için buradalar zira sevginin 

emeğe dönüştüğünü ispatlarcasına ... 

"Emine  Kaya  nerede?"  diye  soruyorum, 

"oda takımının son motifini bitiriyor" diyorlar. 

Buradaki arkadaşların hepsinin de herkes 

gibi evlenecek kızları, oğulları, doğum yapanları, 

hediyeleşecek arkadaşları var elbette. İşte onların 

herkesten. farkı bu; onlar umut olmayı tercih 

etmişler. Iki kız kardeş arasında paylaştırır gibi 

çeyizleri paylaştırmışlar kızları ve kermesleri 

arasında. 

Elimdeki koliyi kapıya doğru taşırken 

Saniye Abla'yla karşılaştım . Elindeki poşeti 

görünce hem seviniyer hem de kör bir cesaretle 

soruyorum: "Sen neler getirdin bakalım?" "Ben 

daha önceden getirmiştim yaptıklarımı. Ama 

bunlar önceden kalan beyaz iş takımlar. Yıkayıp, 

ütüleyip, eksikliklerini düzelttim." Gönülden bir 

dua ile içeri alıyoruz ve hemen  onunla geri 

çıkıyoruz. Fatma Çelik'te kermes malzemesi 

varmış. Hay Allah! Aksi gibi bu gün de araba 

yok. Neyse herhalde malzemeleri taksi ile 

getireceğiz. Ama maddi olarak da derneğimiz 

biraz sıkıntı da koşturarak gidiyoruz zira Mustafa 

okııldan gelecek, Saniye Abla'nın kızı da okula 

gidecek. Bir de bakıyoruz gelmişiz. Malzemeleri 

görünce şaşırıyoruz. Çünkü bunları taşımaya bir 

taksi yetmez ikincisi de şüpheli. Taksiyi 

çağırıyoruz.  Bekle  bekle  gelmez.  Fatma  Abla 

kimi   zaman   misafırleri,   hastalan   var.   Ortak 
yanımız ise hayatı sorgulamaya başlayıp ne 

yapabilirimle şekilleniyor. Bir insanın derdine 

derman olmayı bırakın derdini dinlemek bile 

bazen derman olabiliyor. Biz ise hayata başka 

açılardan bakmayı öğreniyoruz. Emeğimizin, 

gayretimizin, terimizin , nefesimizin Allah rızası 

için olunca değerli olacağına inanıyoruz. Bizler 

vermeyi, en sevdiğimizi vermeyi seviyoruz. 

Hasılı sevgiyi seviyoruz. 

Ertesi sabah soluğu çıkrıkçılarda aldım . 

Tanıdığımız bir kaç esnaf  ihtiyaçlanmız 

konusunda bana yardımcı oldular .  Seccade 

arkalığı falan. Kendi kendime  "neden  bu 

insanlara haber verip yardımiarına vesile 

olmuyorum ki?" dedim. Onlara durumu 

anlattığımda ise çok hoş görüyle karşıladılar. 

Kimileri ücretsiz, kimileri maliyetine bir sürü 

malzemeler verdiler. Toptancı torbalarını bilir 

misiniz bilmem , ama onunla tam iki koca poşet , 

hayır iki koca çuval hayrımız olmuştu . Allah'ım 

şükürler olsun bir top seccade arkalığı almaya 

gelmiştim Sen ise neler ikram ettin. 

O gün yaşadığım bir olayı ise anlatmadan 
geçemeyeceği m: 

Bir parfiimeri dükkanına girdim her şeyi 

anlattım. Kermes davetiyelerimiz yanımdaydı 

zaten onları  da davet ettim. Sözlerim bittiğinde 

ise buz gibi bir ifadeyle karşılaştım: "nereden 

bileyim bunları hayır için topladığını? Hem 

dükkana senin gibi kaçı geliyor. Ben ne bileyim 

hangisi doğru söylüyor?" bütün sevecenliğiınİ bir 

kenara bırakıp aynı ifadeyi  taktım  suratıma. 

Adam haklıydı , elimdeki tek şey bir davetiyeydi. 

Onu da bir yerden bulmuş olabilirdim. Yanlış 

anlaşılmış olmanın sancısıyla birden ağzımdan 

sözcükler dökülüverdi: 

"Kalbinize sorun  o sizden daha iyi ayırt 

edebilir." Poşetlerimi almış kapıya  yönelmiştim 

ki "bir dakika hacım" dedi. Mallannın birkaç gün 

sonra geleceğini ama ellerindekilerden 

verebileceğini söyledi. Elemanına "çık yukarıda 

ne  varsa  getir  d diği  anda  ben  yumuşamıştım. 



 

 

anlattı bana \         r...-a da bu ··apıyı 

kapattığım. ··Am2 sıze c:I!ldım.. dedi. ..Kalbim 

inandı:·  H :ta  ir   da   para   yardımında 

bulundu . Samimi biri olduğu açıktı. 

Elimdeki üç çuvalla çuvallaya çuvallaya 

derneğe geldiğimde ise bayram havası vardı. 

Aslında demeğimizde pek bayram olmuyor. 

Herkes bayram iaşmaya gittiği için en sakin anları 

bayramlar. Dernekteki bayramımız ise kermesler. 

Ruhlarımızın bayramı. 

Vee ... Kermes günü geldi çattı. Bu arada 

koştur koştur bir bülten çıkardık bir de oğlum ağır 

bir ameliyat geçirdi. Yarın sız düşünün 

koşturmacayı ... 

Genel koordinatörler Ayşe  Abla  ve 

Hadiye Abla. "Arkadaşım onu oraya koyma!" 

"Bak yavrucuğum bu böyle olacak!" "kardeş! 

Bakar mısın buranın ışıkları yanmıyor." Sadece 

onların sesi var ve bütün kermes malzemelerinde 

parmak izleri ... Geeeli gündüzlü geçen hazırlıklar 

ve kermes hazır yarınsa açılış var. 

Bir kermes olsa iyi. Beş gün boyunca 

panel, söyleşi, münazara, bir sürü program var. 

Zira aynı zamanda kadınlar gününü kutluyoruz. 

Etrafta  bir  eksiklik  var.  Bakıyoruru  gıda 

reyonun da Saliha abla yok. Bu kolumuzu 

kanadımızı kırıyor. İlk defa bir kermese 

katılarnıyar galiba. Ölüm kalım meselesi herhalde 

diye düşünüyorsunuz. Evet ölüm meselesi ... 

Bir sabah Tekmile abla giriyor salona 

Sanki tüm Keçiören 'li kadınlan ayaklandınnış 

herkes marifetin i sergilemiş. Parkta, hastanenin 

bahçesind e, Rus pazarında bir güzel satıyoruz 

onları. Sadece satrnıyoruz bazen de ikram 

ediyoruz. 

Hastanenin arkasında yaşlı bir dede 

oturuyor. Yüzündeki  kıvrımlardan  çok  çile 

çektiği belli. Bir  de  kıyafetinden  doğudan 

geldiğini anlıyoruz. Ellerimizde yiyeceklerle bizi 

görünce ayağa kalkıyor. "Amca alır mısın?" 

diyorum, gözleri parlıyor.  Sadece  kafasını  bir 

kere sallıyor gözlerime bakarak. "Hangisinden ?" 

diye soruyoruz. Ellerini iki yana açıyor "fark 

etmez" dercesine. Belli ki Türkçe bilmiyor ya da 

konuşamıyor. Elime peçeteyi alıyor bir tane sirnit 

koyuyorum. Tepsiye elini uzatıyor koyma 

dereesine ve bana  dişlerinin  olmadığını 

gösteriyor. Üzülerek simidi alıyor poğaça ve kek 

veriyorum. Çok mutlu oluyor, elini kalbinin 

üzerine koyup  başıyla  bizi  selamlıyor. 

Uzattığımız çatala bir süre baktıktan sonra cebine 

koyup eliyle yemeye devam ediyor. Bu aşamada 

para isternekse bize yakışmıyor. Belki de bunları 

hayır için dağıttığımızı sanıyor yada  biliyor. 

"Afiyet  olsun  amca  dua  et" diyerek  ayrılıyoruz. 

Yorgun, bir o kadar da buruşuk  elleriyle bize  el 

sallıyor. 

Son  gün .  Yorgunuz  ama  mutluyuz   da. 

Özden abiayı ise dün  akşam Malezya 'ya 

uğurlad ık.  Onunda ilk defadır herhalde bir 

kermesin   son  günü  yanımızda   olmayışı.  Biraz 

buruk   topluyoruz   kalanları.   Satılmayanlar   için 

üzgünüz.  Ama "kısmetleri  burada değilmiş'· 

diyoruz  ve  bir  sonraki  kermes  için  koliliyoru z. 

Toplanırken   en  çok  satılanlar,  en  çok  alanlar, 

paralar, borçlar konuşuluyor. Kasa Zeynep Teyze 

ve Emine Abla. Biz paradan anlamayız. Biz orada 

koşturmak  için varız.  Ama biliyoruz  ki bu  para 

bir çok kişinin derdine derman olacak. Bizim için 

bu yeterli. 

Eşyalan Mehmet Abi'nin ernektara 

yüklüyor , biz de bizim ernektarla yola çıkıyoruz . 

Saysanız bir elin parmakları kadanz. 

Yaptıklarımı z ise dillere destan. Ve parmakları 

besleyen yüzlerce damar var. Her bir darnar bir 

İLKDER üyesi, bir İLKDER 'e gönül vermiş, bir 

dua etmiş yada bir yardımda bulunmuş birisi. 

Eğer bu damarlardan birisine bir şey olursa 

parmaklar iş göremez. Evet siz derneğimizin 

resmi ve gönüllü üyeleri sizler olmasanız bizler 

hiçbir şey yapamayı z. Allah hepinizden razı olur 

inşallah ... Aslında bu isimler birer sembol. 

Evierimize  gece yarısı  gidiyoruz  ama  en 

güzel uyk:ulanrnızı o gece uyuyoruz. 

 
Ebru KARABIYlK 

 

 

URFA'DAN  ANKARA'YA 

 
İLKDER ve MEKDA V olarak Gölbaşına 

yaklaştıklarını haber  alınca  yola  koyulduk 

Onlarla bir benzinlikte mola esnasında karşılaştık. 

Hepsi genç , hepsi pırıl-pırıl. Yani geleceğimizin 

teminatları. Hava çok soğuk ve sisliydi. Bizde 

onlarla birlikte yürümeye başladık. Haydi kızlar 

bizlere yetişin dedik, biz koşarken onlar 

arkamızdan yavaş-yavaş geliyorlardı. Öğrendik 

ayakları şişmiş ve soğuktan yüzleri kıpkırrnızı 

kesilmişti.Ama inançlıydılar ve dimdik ayakta 

duruyorlardı. Ankara'ya seslerini duyurmak için. 

Ta   Urfa'dan Ankara'ya uzanan bir 

yolculuk. Bir avuçta olsanız nice  az topluluklar 

çok toplulukl ara galip geldiler. Allah sizinle 

beraber , inananl ar sizinle beraber. 

Yanınızdayız, destekliyoru z. Başörtüsü'ne 
özgürlük için   nice   yollar   aşındı,   nice   yıllar 

harcandı,  nice  kapılar   çalındı...   ALLAH'TAN 

umudumu z  odur ki; BU SON YOL, SON YIL ve 

SON KAPI OLSUN. 

 
İLKDER 



İLKEÇOCUK 

KULÜBÜ'NDE N... 
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TİYATRO VE ÇOCUK 

 

 

Tiyatro insanı insana insanla aniatma 

sanatıdır. Seyirci çocuk olunca, tiytroda da 

daha bir hassasiyetle çalışmak gerekir. Çünkü 

çocuklar söylediklerimizi ölçüp tartrnadan , 

direk öğrenirler ve hiç beklemediğimiz 

yerlerde ve zamanlarda uygulamaya koyarlar. 

Bunun için de tiyatronun insan hayatındaki 

yeri ve önemi tartışılmazdır. Çocuklar ilk defa 

bir oyun izlediklerinde adeta neye 

uğradıklarına şaşırırlar. Günlerce izledikleri 

oyundan bahsederler. Ama hiçbir çocuk, 

izlediği bir çizgi filmden ya da diziden (!) 

günlerce bahsetmez. Çünkü canlı olarak 

yaşamadığımız ya da görmediğimiz şeylerin 

bellekte kalıcılık süresi daha kısadır. Sanat 

insanları rahatlatır , kendileriyle 

yüzleşmelerini sağlar. Düşündürür , 

öğretir.bütün güzel sanatların birleştiği tek 

nokta tiyatrodur. Tiyatronun dekorunda 

resmin inceliklerini, repliklerinde edebiyatı, 

aksesuarlarında heykeli, seramiği, 

figürlerinde dansı ve estetiği görürüz. Bunun 

için de bu sanat dalı insanı her yönden 

doyurur . Çocuklara toplum içinde nasıl 

davranılacağını, nasıl konuşulacağını , nasıl 

doktordan korkulmayacağını öğreten 

tiyatrodur. İnsan sanatsız yaşayamaz. Mehmet 

Bartas'ın bir röportajında söyledikleriyle 

yazımı tamamlamak istiyorum 

"Tiyatro sanatçıları hiç büyümeyen 

çocuklardır. Çocuklar sürekli oyun oynarlar, 

oyuncular da böyledir. Süreki oyun oynarlar 

ve böyle mutlu olurlar. Bu yüzden tiyatro 

sanatçılarının çocuklarla daha iyi aniaştığını 

söyleyebilirim  ..." 

HalukKAYA 

 

 
 
 

 

 
EGiTiMiN öNEMi 

 

Eğitim dünya da gerekli lir lltiyaçtlr. Eğitin  su. yiyecek 
gibi zor   lu ihtiyaçtir bance. Eiitimsiz bir dünya 
tırnarhaneye  benzer. Eğitin ve öğreön her zaman 
gerekli  bir ihtiyaçtır. 

Bif Nur Sezgin 
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DOSTLUK 
@ 

Kavgayı , sulann üzerine yazmak isterdim, 

Buharlaşıp kaybolsun diye... 

efreti, ateşin üzerine yazmak isterdim, 

Duman olup gitsin diye... 

Öfkeyi, çöplerin üzerine yazmak isterdim, 

Sinekler tüketip yok olsun 

diye... 

Dostluğu, dünyanın üzerine yazmak isterdim, 

Kıyamete dek sürsün 

diye... 

 
Yunus Emre Çimenci 

 
 
 
 

 
ANNANNE'ME 

 
 

Annanne niçin gittin 

Elini öptürmeden 

Annanne annanne 

Beni niçin bıraktın 

Bir elini öpsem 

Sıcak koliarına atlasam 

Odana girip sana bakıp 

Kur'an okuyuşunu izlesem 

Niçin  bizi  bıraktın 

Özledim özledim annanne 

Özledim seni annanne 

Dilara Karaca 



Sizden 
 

 

İnciler 

Bizler yine aynı sözlerle  uyuduk 

uyutulduk . Hep aynı zihniyet; bana değiDeyen 

yılan bin yaşasın. 

Şu  an  büyük  ihtimal  Irak 'ta  30  Ocakta 

IRAK İŞGALİ 
Amerika dünyanın egemenliğini kendi 

buyruğu altına almış "ben ne dersem o olur" 

mantığıyla hareket ediyor. Şu güne  kadar 

Bosna'da,  Filistin'de,  Azerbeycan'da   küçük 

büyük demeden öldürülen, işkence gören 

Müslüman ülkelere sessiz kalan caniara mallara 

ırzlara, onurlara saldıran canileri görmezden gelip 

el altından onlara destek veren devlet. 

Sözde ırak halkını Saddam'dan kurtarıp 

hürriyetlerini vaat etmişlerdi. 2003 'ün son günleri 

ramazan ayında Bağdat'a tuzeler bombalar 

yağmaya başladı. Sivil halka hiçbir zaman zarar 

vermeyeceklerdi. Sadece ve sadece Saddam'ı 

yakalayacaklardı. 

Halk ümitliydi. 

Halk sevinçliydi. 

Öyle  coşmuşlardı  ki sokaklar  oynuyor, 

gülüyor,   Saddam'ın   resimlerine   ve   heyketine 

saldırıp vuruyor, kırıyor,yıkıp yakıyorlardı. 

Bir   türlü düşünemiyorlardı; "Gavurdan 

dost, ayıdan post" olmayacağını. 

Hürriyet adına, bağımsızlık adına  Irak 

yerle bir olmuş, yakılıp yıkılınadık bir yer 

kalmamıştı. 

Binlerce Müslüman kanı akıtılm.ış 

kadınlara, çocuklara saldınlmış eli yüzü kapalı ne 

idiği belirsiz kişiler sokakları işgal etnüş. Önüne 

gelen suçsuz insanlara basından bile çekinmeden 

gözler önünde bir hayvan gibi katieder olmuşlar. 

Sapıkça işkenceler yapılmış, onurları, şerefleri 

ayaklar alına alınmış ölmekten beter edilmişlerdi. 

Camilere, türbelere bile gidip 

inançlarımıza saygısızca saldırmışlardı. Çoluk 

çocuk, kadın kız sokaklara dökülmüş, evlerinden 

yurtlarından  edilmiş  yoksulluğu  çaresizliği 

yaşam ışlardı. 

Irak'a başka ülkelerden görevli gelen 

insanların bile can güvenliği sağlanamamış kimi 

öldürülmüş, kimi kaybolmuşhaber alınamamıştı. 

Kısacası Irak bir cehennem haline 

getirilmi ş, insanlar birbirinden korkar kaçar hale 

gelmişlerdi. Ne zaman kör kurşuna gideceğim ne 

zaman asılıp kesileceğim korkusuyla yaşıyorlardı. 

Gün geçmiyor ki televizyonda, gazetede 

ırak'ta ölüm haberi olmasın. 

Bu mu Amer ika'nın vaat ettiği özgürlük ..? 

Bu mu Saddam rejiminden kurtu luş..? 

Bu mu insanlara verilen değer..? hani sivil 

halka zarar gelmeyecekti. Hani sadece ırak 

halkına özgürlük vaat edilmişti. 

seçimler olacak. Kurulan tüm partiler yine 

Amerika'nın tekelinde olan partiler. 

Gitti Saddam rejimi, geldi Bush rejimi. 

Olan yine binlerce Müslüman halka oldu. 

Yaşasın özgürlük. Yaşasın Irak Halkı ... 

 
Ayten DEMİR 

 
 
 

URFALI   KARDEŞLERİM 
 

Hoş geldiniz peygamberler diyarından. 

Selam, dua ve  samimi  duygulada  karşılandınız. 

Ey kardeşlerim! Biz evlerimizden çıkamayıp 

gafletle dünya işleriyle uğraşırken , sizler her türlü 

sıkıntılara katlanıp 1400 km. kat ettiniz. 

"Başörtüsü bizim onurumuz, biz dilenıneye değil, 

direnmeye geldik"  diyerek  seslerinizi 

duyurdunuz. Ben sizleri  görünce  utandım  ve 

şöyle dedim kendi kendime: 

"Ey Rabbim! Benimle onların imanı bir 

olamaz. Onlar evlerini yurtlarını bırakıp Allah 

için yürüdüler. Ben ise yarım saatlik yolu gitsem 

mi gitmesem mi diye hesaba çekerek çıktım. Ama 

iyi ki de çıkmışım . Marreviyat orada, mazlumlar 

orada. yaşlılar, gençler, çocuklar, Allah rızası için 

dökülen göz yaşlan hepsi orada.. . Anlatılmaz 

yaşanır .... 

Lale ÇİMENCİ 
 

 
 
 

MAZLUMUN  Göz YAŞLARI 

 
Bu dava çok büyük dönmeyeceğim 

Başörtüsü bizim simgem iz vermeyeceğim 

Şehitler versek de vazgeçmeyeceğim 

Allah nzası için direneceğim. 

 
Yarasa, irticacı diyenlere sözüm var benim 

Haddini bilmeyene ahım var benim 

Mü'minler gülecek, Allah yardım edecek 

Bu dava çok büyük dönmeyeceğim 

 
Nur suresini, Alızap suresini duymadılar mı? 

Mazlumun göz yaşını görmediler mi? 

Allah nurunu tamamlayacaktır, bilmerliler mi? 

Bu dava çok büyük dönmeyeceğim 

Allah rızası için direneceğim . 

 
Lale ÇİMENCİ 



Tabi yapılan her  çalışmanın, eylemin 

karşılığı böyl.e bir hayat değildir, karşılığı 

beklenmez. Insan inandığı dava uğrunda 
 

SİVİL İTAATSİZLİK- GANDHİ 

TÜRKİYE 

 
Mazlumder ve Tüketiciler  Birliği'nin 

irlikte hazırladıkları panelin konusu bu başlıktı. 

ILKDER olarak biz de oradaydık. Bir tanımı 

yapılmarnakla birlikte sivil itaatsizlik, yerleşik 

düzeni değiştirmek, egemen güçlere sahip çıkmak 

için yapılan eylemlerdir. Şu hikaye buna vurgu 

yapmaktadır. Lüks bir arabayla annesini  yemeğe 

götüren oğluna anne sorar: "oğlum bu arabayı vee 

pahalı hayatı nasıl kazandın? Oğlu da şu cevabı 

verir: "diktatörlüğü yıkmak ıçın çalışınam 

karşılığında enstitü verdi." Sonra güzel bir eve 

giderler. Evin ihtişamı karşısında anne aynı soru 

yu sorar. Oğlu da malum cevabı verir. O zaman 

anne oğluna "oğlum dua et de bu diktatörlük 

yıkılmasın, yoksa senin hayatın yıkılır" der. 
 
 
 
 

karşılıksız çalışmaya ve bedel ödemeye  her 

zaman hazır olmalı. Gandhi 'nin hayatında olduihı 

gibi. 30 yıla yakın süre boyunca Gandhi pek ç k 

kez tutuklanıp hapse girmiştir. Si,il itaatsizliğin 

hukuksal ve  anayasal  sonuçlan  baştan  kabul 

tmiş, Onu yıldırmamıştır. Aksine yaptığı işeolan 

ınancını artırmıştır. Başarı belki de bu şekilde 

davranmasının sonucu gelmiştir. 

"Sivil  itaatsizlik  aykırı  bir  söz, zira hem 

sivil hem de itaatsizlik bir  arada.  Sivillik 

toplumda  yanlış  algılanıyor.  Sanki  sivil 

giyinmekle   sivil  olunur,   görüntüden   ibaretmiş 

gibi.  Sivillik  haktan , mazlumdan,  madurdan  ve 

masumluktan   ibarettir.  Ancak  bunların   olduğu 

yerde   sivillikten  bahsedilebilir.  Bunlar 

kendiliğinden  ortaya  çıkan  (karşıtı  olduğu  için; 

yani  zalim  varsa  mazlum  vardır)  bir 

durumdur.Çoğu zaman bunlar ötekiliktir. Gandh 'i 

de   ötekilerindendir. Yürekle beynin, yürekle 

aşkın  buluşması ,  "değer"  buluşmasıdır.   1800'lü 

yıllarda Hindistan da doğan gandhi çok dinli çok 

kültürlü,   çok   dilli   bir ortamda yetişir. Orta 

sınıftan  gelen  ve  yetişen  bir kişiliktir. 

indistan'ın  İngiliz sömürgesinde olması, 

Ingilteredeki   eğitimi   sırasında ötekilik 

duygusunun  gelişmesine   katkıda   bulunmuştur. 

Genellikle küçük yerlerden  metropollere  ( büyük 

yerlere) giden insanlar için iki seçenek vardır . Ya 

orada  kaybolur  gider  ya  da  düşün  insanı  olur. 

Gandhi  bu  ikinci  yolu  seçerek fikir insanı  olur. 

Felsefe  ve  felsefe  düşüncesine  ihtiyaç  duyar  ve 

kendini  geliştirir. Sosyolojik  olarak  da 

Gandhi'nin   hayatınd a   hint   mitolojisinin ,  Hint 

duasının etkisi olmuştur. İngiltere faktörü de bunu 

körüklemi ştir. Allah (cc) peygambere "oku" 

dediğinde O'nun okuması olmadığını elbette 
biliyordu.Allah' ın oku demekteki maksadı · 

. . ' 
çevreyı,   ortamı,  ınsanları   oku   (tanı)   olmuştur. 
Peygamberler   de   yerleşik   düzeni   değiştirmek, 

egemeniere karşı çıkmak üzere gönderilmişlerdir. 

Bu durumda  sivil  itaatsizliğin başlangıcı 

peygamberlere  dayanmaktadır.  (HzMuhammed' in 

Kureyşliler'e, Hz. Musa'nın Kıptilere karşı 

verdikleri  mücadele bu  çerçevedendir.)  Biyolojik 

varlığı, psikolojik varlığa çevirmek  kendini 

geliştirmekle  olur.  İnsanın  kendini  yenmesi  çok 

önemlidir. Gandhi öyle yapm ıştır. 

Mücadele veren insanların isimleri 

unutulmazken onları ölüme götürenleri kimse 

bilmez- hatırlamaz . Mesala Sokrates günümüze 

kadar ünü gelmiştir. Onu asmaya götürüderken 

karısı ağlayarak önüne geçer ve haksız yere 

asılmasından duyduğu  üzüntüyü  bildirince 

Sokrates "onlar (astıranlar) haklı olsaydı daha mı 

iyiydi?" der. Mücadelede haklılık çok önemlidir . 

Emin olunmalı, açık olunmalı, örnek olunmalı ve 

ikili olunrnamalı . Mücadele'nin ahlaki boyutu 

evrenseldir. Dünyada  sivil  itaatsizliğe  örnek 

olacak pek çok  mücadele  olmuştur.  Bireysel, 

etnik, uluslar arası sivil itaatsizliğe Toro fikir 

babalığı yapmışt ır. . Marten Luter  King  ve 

Gandhi de ondan etkilenmişlerdir. Marten Luter 

King 'in ABD Irkçılığına karşı verdiği mücadele 

Gandhi 'ninkinden aşağı değildir. Gandhi 'nin 

başarısı emperyalisdere karşı silahsız mücadele 

verilebileceğini kanıtlamasıdır. Mücadele uzun 

sürer, sabır ister onu göstermiştir . Her durumda 

çıkış yolu bulmuştur. Marten Luter King ise; 

mücadelesini sevgi üzerine oturtmuştur.  "zalime 

kin duymak değil, mazluma  sevgi  duymak" 

fikrini savunur. 

Muhammed  A li, ABD'nin Vietnam'ı 

işgalini protesto etmek için askere gitmez. 

Ayaklanan kim olursa olsun isteği meşru olmalı 

şiddet içermemelidir.      ' 

Hak hukuk egemene göre tanımlanır onun 

için yasaya karşı gelmek cezayı gerektirir. Fransa 

da başörtü mağduru olan Cennet'in bireysel 

itaatsizliğinde olduğu gibi. Cennet'in  tavrı 

egemene (Fransa) göre ayrımcılık, gericilik v.s. 

Eylemi yapan Cennet'e göre ise hak almadır. 

Başörtüsü ve İHL için Hacı Bayram, Eyüp Sultan, 

Beyazıt Camii'nde yapılan dua eylemleri, temiz 

toplum için ışık açıp kapama eylemleri, cumartesi 

annelerinin eylemleri ve radyomu istiyorum 

denilerek başlatılan siyah kurdele  eylemi. Hepsi 

de sivil itaatsizliğe örneklerdir. Sivil itaatsizlik 

eylemi; hukuku geliştiren  bir eylemdir. Ötekinin 

hakkını  korumazsak,  kendi  hakkımı zı 

koruyamayı z" görüşleri dile getirildi. 

Saliha BEKTAŞ 



 

İfTAR  YEMEGİ 

 
Mağfiret, rahmet, muhasebe, arınma, 

tefekkür. ..ve daha nice ulvi duyguların yaşandığı 

bir ramazan ayına daha ulaştık. İnsan, bütün bir 

yılın değerlendirmesini bu mübarek ayda yapıyor 

ya da yapmalı. Kafamızdaki  bütün 

düşüncelerimizi bu ayda yeniden düzenliyor, iyi, 

kötü kavramlarını yeniden  tanımlıyoruz. 

Kalbirnizi yeniden  yokluyor  acaba  Allah'tan 

(c.c) başka hangi sevgiler burada yer buluyor diye 

bir kontrol yapıyoruz. Bedenimiz ibadet şuurunu 

yeniden kazanıyor. 

 
Dernek olarak her yıl olduğu gibi bu 

ramazan ayında da geleneksel iftar 

yemeklerimizden birini daha vermeye 

hazırlanıyoruz. 6 Kasım bizim  için  önemli  bir 

gün . Bir ay öncesinden planlama yapıyoruz. 

Kimler ne yapacak, nasıl bir ınönü hazırlanacak, 

kimler nerede görev alacaklar... Her  şeyi 

belirledik Bir gün öncesinden demekte hummalı 

bir faaliyet başladı. Herkes üzerine düşen görevi 

canla başla yapmaya çalışıyor. Özden Abla'nın 

telaşı ( daha salonu tuttuğumuz günden itibaren 

başlamıştı) hepimizi sarıyor. Daha iyisi, daha 

güzeli, belki de mükemmeli olsun diye 

uğraşıyoruz. Malezya da okuyan kızlarımızd a 

buradalar , bu günü daha keyifli hale getiriyor. 

 
Nihayet hazırlıklar tamamland ı. Bir grup 

arkadaşımız salona önden gittik. Eşyalar 

taşındı,salon düzenlernesi yapıldı , ses düzeni 

ayarlandı, masalann üzerine örtüler seritip 

iftariyelikler yerleştirildi. Bir yandan da 

arkadaşlarımız   yaptıkları    yemekleri 

getiriyorlardı. 

 
Yabancı bir insan şöyle uzaktan bu 

topluluğa baksa, herkesi evinde iftar yemeği 

veriyor ve en kıymetli misafirlerini ağırlamaya 

hazırlanıyorlar sanırdı. Bu şevk bu  heyecan 

inanın bambaşka bir duygu. 

 
Zamana karşı yarışıyoruz. İftar çok yakın 

servis  tabaklarının  neredeyse  tamamını 

hazırladık, fakat salonda bir avuç insan var. 

Hepimiz birbirimize soruyoruz. Aynı  gün birkaç 

yerde daha iftar yemeği var, acaba gelen 

olmayacak mı? Endişelerimiz zaman ilerledikçe 

artıyor. .. Rabbim bizleri hiçbir zaman yalnız 

bırakmadı yine bırakmayacak diyoruz. İnanç ve 

sabrımızın karşılığını  bir süre sonra alıyoruz." O 

gün ışım  var  gelemeyeceğim"  diyen 

arkadaşlarırnı z bile buradalar , salon neredeyse 

tamamen  doldu.  Servis  başladı.  Bir  yandan  da 

Tuba  ve  Zeliha konuşma   yapıyorlar .  Öze 

Abla'nın selamlama konuşmasından 

konuklarımız oruçlarını  açtılar. Biz göre' 

arkadaşlar sadece iftar   ediyoruz, çünkü 

heyecan, o sevinç ve bir yandan da gurur yeme 

yememizi engelliyor. 

 
Hamd olsun Rabbimize o gün yine bizler 

utandırmadı. Bütün  konuklarırnı:: 

memnuniyetlerini bildirerek oradan ayrıldılar. B<. 

güzel günün ardından bizlere de şükretmek. 

yeniden karar vermek, yeniden söz vermek. 

düşüyor. 

Daha nice iftarlarda buluşmak üzere ... 

 
Hadiye KILIÇ 

 
 
 

BAŞÖRTÜSÜNE  ÖZGÜRLÜK  YÜRÜYÜŞÜ 
 

 
4 Aralık 2004 tarihinde başörtüsü 

yasaklarının kaldırılması, bu yasaklann bir 

insanlık ayıbı olduğu ve birkaç yıldır ne bu yasağı 

yaşayanların nede bu ayıbı ortadan kaldırması 

gereken hükümet yetkililerinin gündeminde 

olmaması nedeniyle yeniden hatıriatılması ve 

artık bir çözüm bulunarak hepimizin 

gündeminden çıkmasını ümit ederek Atatürk 

Kültür Merkezinin önünden  Abdi İpekçi Parkına 

kadar  yürüdük. 

Aslında bu yürüyüşü üç yürekli insan taaa 

Urfa 'dan başlattılar ve Ankara 'ya kadar 

getirdiler. Bizde Ankara 'lı müslümanlar olarak bu 

yürekli insanlara kucak açtık ve o uzun 

yolculuğun küçücük bir kısmını temsili olarak 

gerçekleştirdik. Yürüyüş Atatürk Kültür 

Merkezinin önden başladı. Tandoğan kavşağına 

varmadan ilk köprünün altından tren garının 

arkasmda ki caddeden Sıhhıye istikametinde 

gerçekleşti. Yürüyüşümüz Abdi İpekçi Parkında 

sona erdi. Parktayapılan  miting  Urfa 'dan gelen 

arkadaşlarımızın bu yürüyüşü niçin ve nasıl 

gerçekleştirdikleınİ   anlatan duygulu 

konuşmalannın ardından sona erdi. 

Başörtüsü yasakları  ilk olarak benim 

doğduğum sene bu milletin gündemine girmiş. 

Ben otuzaltı yaşındayım ve hala gündemimizde. 

Ne zaman  gündemim izden çıkacağı ise hiç belli 

değil. Yasakların kalkması için daha önceleri de 

mitingler, protesto yürüyüşleri , açlık grevleri 

yapılmıştı. Yani bu yürüyüş maalesef ilk değildi. 

Dualarımız bu yürüyüşün tarihe  son başörtüsüne 

özgürlük yürüyüşü olarak geçmesinden yana. 

Rabbim dualarımızı kabul eder İnşaalah. 

 
Nesrin SEMİZ 



ANNEM 
 
Kapıyı her çalışımda 

Beni sen karşılar 

Hoş geldin yavrum derdin. 

 
Yardım edeyim diye 

Çabucak soyunup, yanına gelirdim 

Birlikte yapardık çorbayı 

Birlikte hazırlardık sofrayı anne 

 
Kulakların az duysa da 

Duyardın benim sesimi. 

Gözlerin iyi görmese de 

En güzel sen görürdün beni anne. 

 
Şimdi sen yoksun anne 

Beni hangi ana kucağı, 

Beni hangi ana yüreği 

Taşıyacak kucağında. 

 
Bana kim sevdiğim yemeği yapacak, 

Kim yüzüme bakıp da "kadanı alayım" diyecek 

anne. 

 
Bayramlarda kimin elini öpeceğim. 

Kime sitem edeceğim. 

Kim aniayacak beni. 

Kim bekleyecek balkonda, 

Kim bakacak camdan. 

Kim el sallayacak. 

Kim güle güle git, güle güle gel, 

Allah'a emanet ol yavrum diyecek anne. 

 
Dayanarnıyorum 

Kahroluyorum , 

Sensiz hayatın anlamı yok ana. 

 
Mezarına geldim annem. 

Kaç kez seslendim duydun mu? 

Çok sevdiğin Fatiha'yı 

Kaç kez okudum hissetin mi? Anne. 

Küstün mü? Anne 

Niye cevap vermiyorsun. 

Geleceğim demiştim 

Ama yetişemedim. 

Dünya işi ve telaşından. 

 
Başına yastık koyacaktım , 

Üstüneyorgan örtecektim, 

Bir bardak su verecektim 

Bir tas çorba yapacaktım , 

Senin bana yaptığın gibi. 

Olmadı işte anne olmadı , 

Hiç birini yapamad ım. 

Seni yatakta değil, 

Kara toprakta mı görecektim 

Hoşça kal ANNE 

Kalbimdesin, benimlesin 

Her zamankinden daha çok 

Benim annemsin 

 
Gidiyorum anneciğim 

Daha önce sana söylemediğim 

Senden esirgediğim 

Bütün güzel cümleleri söyleyerek 

Sen bunlara layıktın 

 
Güle güle aşkım benim 

Güle güle zeytin gözlüm 

Güle güle gül yüzlüm 

Kar çiçeğim 

Bir tanem ANNEM ... 

Altın kalpli meleğim 

Sen beni yetim bıraktın ya 

Sitemim yok 

Ben seni duasız bırakmayacağım. 
Güle güle 

Mekanın Cennet olsun 

ANNE ...ANNE ...ANNECİÖİM 

 
Özden Zelıra SÖNMEZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Şüphe yok ki bir topluluk kendi 

nefislerindekini değiştirmedikçe, 

Allah o topluluğu değiştirmez. 

(Rad ll) 



İmza Kampanyası İ lenimlerim 
 

Bu yıl Ramazan ayında,  meclise 

gönderilmek üzere başıattığımız imza 

kampanyasında iki gün süresince görev aldım. 

İlk gün dernek üyelerimizden Nesrin 

arkadaşımızla birlikteydik İnsanlar genelde 

kampanyaya ilgili görünüyorlardı fakat bu  ilgi 

sadece beklediğimiz gibi bu konuya duyarlı, inançlı 

camiadan gelmiyordu. Destek görecegımızı 

sandığımız bir çok insan bize "başörtü sorunu hala 

var mı?" "başınız kapalı  geziyorsunuz daha ne 

istiyorsunuz" ya da "imza atsak ne olacak  bu 

zamana kadar ne yapıldı ki" gibi sözlerle 

duyarsızlıklarını dile getirdiler. Fakat bu sırada hiç 

ummadığımız kişilerden de çok olumlu tepkiler 

aldık. 

Beni   çok   etkileyen   bir-iki   olayı   sizinle 

paylaşmak istiyorum: 

20 yaşlarında pırıl pırıl bir gençle tanıştım. 

İş kazası geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum 

olmuş. Abisiyle birlikte yanıma geldi ve 

mimikleriyle, göz işaretleriyle abisine imza atmak 

istediğini belirtti. Felçli kollarıyla kalemi zorlukla 

tuttu ve imzaladı.  O an hissettiklerimi  anlatamam. 

O kadar duygulandım ki göz yaşlarıma hakim 

olamadım. Başkalarına göre basit bir imzaydı belki 

ama en azından üzerine düşen sorumluluğun 

bilincindeydi ve bize bu davada yalnız 

olmadığımızı, yanımızda olduğunu  en güzel ekilde 

gösteriyordu . 

İnsanları  dış  görünüşler! te  ) argıl:mı:m ... - 

gerektiğini her zaman söyleriz de ..._. 

hayatımızda yine de bundan pek 'azgeçme: ız. Beni 

etkileyen  diğer  bir  olay  da  bunun  çok  güzel  bir 

örneğiydi.  Dışardan baktığımızda bizim 

yaşadıklarımızdan,  sorunlarımızdan  bihaber 

görünen  nice  gençler  bu  kampanyamıza   o  kadar 

yürekten  destek  verdiler  ki  şaşırıp  kaldım.  Uzun 

saçlı, küpeli  ve  entel  görünümlü  bu  gençler  daha 

ben kampanyamızdan bahseder etmez kağıdı kalemi 

ellerine alıp destek vediler. 

"eğitim  herkes in  hakkı  diğerleri  serbestçe 

okurken bu kardeşlerimiz neden kısıtlansın. Tabi ki 

destekliyoruz" gibi sözlerle bu konudaki 

duyarlılıklarını gösterdiler. Allah hepsinden  razı 

olsun . Gönüllerine ve gönüllerimize göre versin 

inşallah. 

İLKDER olarak üzerimize düşen görevi 

yerine getirebilmenin huzuru ve unutturulmaya 

çalışılan başörtü zulmünü gündeme getirebilme 

çabası içinde, toplanan binlerce imzayı meclise 

gönderdik. 

Biz ümidimizi  hiç bir zaman yitirmedik , 

yitirmeyeceğizde. Çünkü iman edenler Allah 'dan 

ümidini kesrnez. 

EmineKAYA 

DÜNYA  KADIN YÜRÜYÜŞÜ 

 
İLKDER'in de içinde bulunduğu bir çok 

sivil toplum kuruluşu 8 mart 2005- 17 Ekim 2005 

tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kadın 

Yürüyüşü 'nün hazırlık aşamasında bir araya 

geldiler, neler  yapılabileceği  ve  program  akışı 

konu sund a İstişare edildi. 

Dünya Kadın Yürüyüşü çeşitli etnik, 

kültürel,  dinsel,  politik  -  sınıfsal  kökenierden  ve 

farklı   yaş   ve   cinsel   tercihlerden gelen   kadın 

gruplarının oluşturduğu bir hareket.  10 Aralık 2004 

tarihinde   Ruanda ·da   Uluslar   arası   Kadın   Şartı 

programı   yapıldı.  Eşitlik,   Özgürlük,   Dayamşma , 

Adalet  ve Barış başlıkları  altında  pek  çok  madde 

insanlık için küresel kadın şartı olarak kabul edildi. 

Yoğunluklu olarak yoksull uk , şiddetin, sömürünün, 

ezilmenin , dışlanmanın  olmadığı bir  dünya  istiyor 

kadınlar. 

Yürüyüş 8 lart 2005'te Brezilya'dan 

başlayacak. 9-10-11-12 1ayısta Türkiye'den 

geçecek. 
 

Eğitim Bir-Sen 1. olağan Kongresi 
 

"Her eylem yeniden diriltir beni 

Nehirler düşlerim göl kenarında" 
 

İLKDER 'in  davetti  olarak  katıldığı  kongre 

Türk-iş Konferans salonunda  yapıldı.  Rutin 

gündemden  sonra  kongrenin  açılış  konuşmasında, 

z.e::;· 1e s:·.!llesmenin ve sivil toplum 

-:ı:.uslı.-ınm ö e;;:;r:den.. F:ansa da 2 milyondan 

fo..zla. ABD de 'e .-Gr.an: a da 1A milyon sivil 

top.um   -urul u  ıSTK ı olduğundan buna  karşılık 

Türkiye  de oo STK olduğuna dikkat çekildi. 
·'örgütlü  toplum; yöneten  toplum,  örgütsüz toplum 

ise yönetilen , güdülen toplumdur" diyerek vurgu 

yapıldı. 

Bazı kuruluşların çalışan kadının işe 

giderken pantolon giyme hakkını savunurken, aynı 

kuruluların çalışan kadının başörtüsü  sorununu 

görmezden gelmeleri büyük bir çelişkidir. 

Eğitim konusunda  bir yandan "haydi kızlar 

okula" diğer yandan da "haydi kızlar (başörtülüler) 

çıkın okuldan" çelişkisine, 

İmam  Hatip  ve  Meslek  liselerinin  önünün 

kapatılmasına , 

Eğitimin   özgürlüğü   ve  eşitliği   için;   eşit 

soruya eşit puan, kat sayı haksızlığına , 

Herkesin  din  ve vicdan  hürriyeti  hakkının 

olduğuna , engellenemeyeceğine (Anayasa 24) 

Ve kimsenin inanmaya zorlanmadığı gibi 

inandığını inkar etmeye de zorlanamayacağına 

dikkat çekildi. 

Hiçbir kurtuluş mücadelesiz olmaz, onun 

için herkes Hakkı tutan el, Hakkı koruyan kol, 

Hakkı söyleyen dil, Hakka yürüyen ayak olmalıdır 

sözleri yapılması gerekenleri özetliyordu. 



GÜLE  GÜLE  ARAFAT 
 

Ramazan ayının son cuması aynı zamanda 

Kudüs günü. 

 
Milyonlar tarafından bir çınar uğurlanıyor. 

Ömrünü Kudüs Davasına adamış koca bir çınar. 

75 yıl dile kolay. Davaya adanan bir ömür. 

 
Mazlum, masum, muztazaf bir ülkenin 

efsanevi lideri artık yaşamıyor. Oda her fani gibi 

ebedi aleme uğurlanıyor. 

 
Dünyanın her yerine haklı ve onurlu 

Filistin Mücadelesini anlatmak için  gitmişti. 

Şimdi dünyanın her yerinden liderler ve sevenleri 

onu uğurlamak için gelmişler. Sevenleri, dostları 

Onu bu son yolculuğunda da yalnız bırakmadılar. 

Ramallah da mahşeri bir kalabalık toplanmış. Üç 

ağacın bulunduğu yere gömülecek. Sağlığında da 

namazlarını burada kılmaya çalışırmış. Daha 

önceleri ise bu üç ağacın olduğu yerde bir mescit 

varmış. 

 
İnsanlar sanki sel olmuş akıyor.  Koca 

çınar karargahına gömülüyor. Bize öyle geliyor ki 

karargahtan çok milyonların kalbine gömülü yor. 

 
Mazlum Filistin şimdi de babasını 

kaybetti. Ama biz inanıyoruz ki mazlumun ve 

yetimin koruyucusu  Allah 'tır. 

FİLİSTİN 
 
Ortadoğu çalkalandı oy Filistin, can Filistin affet 

bizi 

Bütün dünya bakakaldı 

Ah elimiz, dilimiz bağlı kaldı oy Filistin, can 

Filistin, affet bizi. 
 
 
 
Toprağın işgal edildi oy Filistin, can Filistin, affet 

bizi 

Koruyamadık biz seni, 

Ah Peygamberin Miracıydın. Oy Filistin, can 

Filistin, affet bizi. 
 
 
 

Anaların feryatları, oy Filistin, can Filistin , affet 

bizi 

Bebelerin gözyaşlan 

Ah paletler altında kaldı oy Filistin , can Filistin, 

affet bizi. 
 

 
 

İsrail'in bombaları oy Filistin , can Filistin , affet 

bizi 

Amerikanın silahı 

Ah bizim ancak duamız var oy Filistin, can 

Filistin, affet bizi. 
 
 
 

Ölüm olsa da sonunda oy Filistin, can Filistin, 

affet bizi 

Allah   rahmet eylesin Filistinin babası 

Arafat'a ... 

 
Allah korusun Filistini ve içindekilerini ... 

 
 
 

İLKDER 'den 

Mükafatı var yanında 

Ah şehadet ne kutlu varış oy Filistin , can Filistin, 

affet bizi. 

 
Tuba Nur SÖNMEZ 
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İlkderlll@yahoo.com 

1 l  OLAGANÜSTÜ   DURUMLARA  HAZlRLlKLI      1 

1 1 OLMAYI: l 
1 
1 ANNELERIMIZDEN  NE  OGRENDİK? 

 

1 İYİ YAPlLMlŞ   BİR İŞİ TAKDİR ETMEYi 
"Bana bakın, gidin birbirinizi dışarda 

1 gebertin,  evi daha yeni 

1   temı.zıedı'm..."..1." 

"Dinleme  bakalım anne sözü dinlemee ...!!! 

1 'Kafana  meteor  düşecek 

1 kenara çekil" diye  bağırsam  onu bile 

1 dinlemezsin   di     mi ......!!!!"  1 
1 1 

KISKANMA YI: 
1 1 " Dünyada  senin annen baban  gibi   mükemmel 

1 bi aileye sahip 
1 olmayan , kaç  1 

1 DUALARlN    GÜCÜNÜ: 

l "Yat kalk dua et ki baban müzik setinin 
bozulduğunu 

1 farketmedi ..." 
 

1 ZAMANA  KARŞI YARIŞMA YI: 

l "O oyuncaklarını topla yoksa bi tekme attığım 
gibi hepsini karsı 

1 sahilden   toplarsın .." 
 

1 MANTlKLI  Düşünmeyi 

l "Ben öyle diyorsam öyledir...!!!" 
 

1  ILERI  GORUSLU  OLMAYI: 

1 1 milyon çocuk var biliyor   musun ..." 1 

1 1 1 

1 

1 
1 1 HAKKIMIZI ALACAGIMIZI ; 1 

1 "Eve vardığımızda  ben    bilirim  sana 

1 l yapacağımı" 1 
1 1 DIYALOG KURMAYI;

 1 
1 

1 
"Sana bir şey   sorduğumd a cevap ver...!!" 1 

 
"çıkmadan önce temiz  bi çamaşu giy.. yolda 

1 Allah  korusun  başına 

1 birsey gelir kirli çamaşırla   etrafa rezil olursun." 
1 HAYATlN  TRATIKOMIK  YANLARINI:

  1
 

".·e söyleyeyim anne?" 

l S"W. Bana ce\ ap verme!!!" 1 

J  T!P B!LG  E:!e  :I:
 1 

Gozler.:ll sası :·aparken bir  gun oyle 1 

"Sen  daha orda gülmeye devam et, birazdan 1 ben seni tam 
l 1 kalivereceksin"

 1
 

1 OLGUN  OLMAYI; 
 

1 güldürücem ..." 
 

1  HAYATIN   çelişkilerle   DOLU   OLDUGUNU: 

l "Kapa çeneni ve çorbanı iç ..!!" 
 

1  DAYANlKLI   OLMAYI: 

"O ıspanak bitenekadar sofradan kalkmak 

1 YOK..!!!" 
 

1  HAVARAPORUTAHMİNİ       YAPMAYI: 

1 " şu dağınıklığa bak... yabancı biri görse odanın 
ortasından 

1 kasırga 

l geçmı.ş sanır..." 
 

1 ABARTMA YI: 

1 1 "Bu tabağın hepsini  bitirmezsen asla
 1 

1 büyüyemezsin." 1 
1 

1 GENETIK BILGILERI; 1 

1 1 "Sen de  o lanet olası babana çektin." 1 
1 l  BILGELlGI 1 

1 1 "Benim yaşıma gel  de anlarsın o zaman ."
 1

 
1 

1 
1 

1 V  E  .....ADALETI; 

1  "Bir gün senin de  çocukları n olacak .. inşallah 1 
1 onlar da sana 

l senin
  1 

1 sirndi  bana   yaptıklarını    yaparlar..."  1 
"Sana 500 bin defa  söyledim kirli 1 1  1 

1 ayakkabılannla içeri girme 1 1 

l
d-ı

.ye..-
r.r." 
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2004 YILINDA  İLKDER'İN  YAPMIŞ 

OLDUGU  FAALİYETLER 
 
08.01.2004 Aylık olarak düzenlediğimiz 

toplantıda 2003 yılının değerlendirilmesi yapıldı. 

05.02.2004 Aylık olarak düzenlediğimiz 

toplantıda "Hac ve Kurban" konulu panel yapıldı. 

 
06.03.2004  Demeğimizin   1O.   kuruluş 

yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimi z 

etkinliklerden ilki olan sivil toplum kuruluşlarının 

önemi konulu panel Yunus Ernre Kültür 

Merkezin'de düzenlendi.Aynı gün etkinlikler 

boyunca sürecek olan kermes açılışı yapıldı. 

 
07.03.2004 Hicret'in toplumsal boyutu konulu 

panel düzenlendi. 

08.03.2004      Yine         1O.        yıl        etkinlikleri 

çerçevesinde "Kadınlar Günü" konulu panel 

düzenlendi. 

 
09.03.2004 Gençlerin ve uzman konuklarm 

katılımıyla "Gençlerin Geleceğe Bakışı" konulu bir 

panel gerçekleştirildi . 

04.05.2004 Tarihinde Vakit, Yeni Şafak ve 

CRA'na Irak yaşanan işkence ve tecavüz olaylannı 

protesto etmek amacıyla basın ziyaretleri 

düzenlenmiştir. 

 
24.05.2004 Tarihinde demeğimizin 6.  olağan 

genel kurul toplantısı yapıldı. 

25.05.2004     Günü,    Vakit    gazetesının    almış 

olduğu haksız cezadan dolayı bir destek ziyareti 

gerçekleştirildi. 

 
30.05.2004  Yunus  Ernre  Kültür   Merkezi'nde 

ilke çocuk şenliği coşkuyla kutlandı. 

05.06.2004 Tarihinde İlkder  üyeleri  ve 

gönüllüleri arasında sevgi ve dostluk bağlarını 

kuvvetlendirrnek amacıyla Beypazarı yöresine gezi 

düzenlendi. 

 
16.07.2004 Yenimahalle  belediyesi 'nde 

geleneksel tanışma çayımızı gerçekleştirdik. 

23.07.2004 Günü İlkder üyelerine yönelik 

Kapadokya yöresine bir gezi düzenledik 

 
9-11.10.2004 Günleri arasında Yenimahalle 

Belediyesi Yeni Ay Kültür Merkezi'nde kerrnes 

düzenlenmiştir. 

06.11.2004     Yunus   Ernre   Kültür   Merkezi 'nde 

İlkder'in geleneksel iftar yemeği verilmiştir. 

2004 YILINDA  İLKDER'İN   KATILDIGI 

FAALİYETLER 
 

07.01.2004 Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 

birlikte İran büyükelçiliği'ne yaşamış oldukları 

deprem dolayısıyla geçmiş olsun ziyaretinde 

bulunuldu. 

17.01.2004     Fransa' daki    başörtüsü    yasağını 

protesto etmek amacıyla bir çok sivil toplum 

kuruluşunun birlikte organize ettiği Fransa 

büyükelçiliği'nin önünde basın açıklamasına 

katılındı. 

08.03.2004     Kadınlar  Günü  dolayısıyla  Abdi 

İpekçi Parkı'nda düzenlenen kadın yürüyüşü ve 

mitingine katı ldık. 

12.03.2004     İstiklal  Marşı'nın  kabulünün   83. 

yıl dönümü münasebetiyle "İstiklal Marşı için 

sivil dayanışma platformu" tarafından düzenlenen 

bir dizi programa iştirak edilmiştir. 

24.03.2004     Abdi  İpekçi parkında  şehit edilen 

Şeyh Ahmet Yasin  adına düzenlenen  miting ve 

gıyabi cenaze narnazına iştirak edildi. 

06.05.2004 Tarihinde ABD Büyükelçiliğinin 

önüne Irak'taki işkence ve tecavüzleri kınamak 

amacıyla siyah çelenk bırakılmıştır. 

7-9.05.2004 Günleri arasında İstanbul'da 

düzenlenen "Kadın Buluşması IV" konulu 

toplantıya katıldık. 

12.06.2004 Abdi İpekçi Parkında Eğitim Bir 

Sen'in öncülüğünde "Katsayı eşitsizliğine son" 

mitingine demeğimizde destek verdi. 

12.06.2004 Barış ıçın  sürekli  kadın 

platformunun  düzenlediği "NATO'YA  VE 

BUSH'A HAYIR" basın açıklamasına katıldık 

05.11.2004 Kocatepe  Konferans salonunda 

Mazlum Der ve S.T.K'ların tertip ettiği başörtüsü 

için basın açıklaması yapıldı. 

25.11.2004 Kadına  yönelik  şiddete  karşı 

uluslar arası dayanışma günü dolayısıyla basın 

açıklaması yapıldı. 

25-26.11.2004Birçok STK'nın gerçekleştirdiği 

"örgütlü kadınlar geleceği örgütlüyor" konulu bir 

serninere katıldık 

03.12.2004  Dünya  özürlüler  gününde, 

ÖZEV'in öncülüğünde ABD  büyükelçiliğinin 

önünde" Felluce" protestosuna katıldık 

04.12.2004  Urfa' dan  başlayıp  Ankara'da  son 

bulan "Başörtüsü Yürüyüşüne" Abdi  İpekçi 

Parkında yapılan mitinge katılarak destek verdik. 

19.12.2004  Abdi  İpekçi Parkında  yapılan 

başörtüsü yürüyüşüne katıldık 

21.12.2004     Dünya      Kadın      Yürüyüşü'nün 

organizasyon çalışmalarına katıldık 



 

 
 

"Başörtüsüne Özgürlük" yürüyüşü "Başörtüsüne Özgürlük" Mitingi 
 

 
 

 
 

"Başörtüsüne Özgürlük" Basın Açıklaması 
 
 
 

 
 

Keçiörenliler Derneği Tanışma Çayı 

İstanbul Kadın Buluşması 
 
 
 

 
 

Felluce Katliamını Protesto ve 

Basın Açıklaması 



 

 
 
 
 

 
 

"Başörtüsüne Özgürlük" Duası İLKDER Üyelerinin Çocuk Programı 

 
 

Kermeste Gıda Reyonu ve Panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanışma Çayı Açılış 

Konuşması 

 
 
 
 

Kermes Açılışı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İLKDER·in İftar  Hazırlığı 
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Basında İLKDER: 
İlkder ve Baskent Kad,n Platformu'na mensup 
kad,nlar, .,Ahlaken cökmUs bir ordu ve m;tlet 
dUnyaya nas,L huzur get;reb;L;r?'' d;ye sordu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFRALARDALOKMALAR 
BOGAZIMIZA  D0G0MLEN1YOR 

likder ve Ba kımt Kadın Platfor« 
mu'nun konuya iliskin acıklaması 
söyle: 

"Saddam'ın  zulmünden  kurtulmak 
için her careye basvuran Irak halkı tam 
kurtoldugunu zannederken sirndi de 
süper gUı;teıin(!} etinde insanlık dı51 
muamelelere tabi tutuluyorlar .Irak'ın 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tüm dünyanın gözü ıınunae oaı<lll utı) 

alın yoksa sıra size gelecek' diye dün· 
yaya gözdagı vermek isteyen ABD ve 
Ingiltere'ye karsı tavır almalıyız. 

PROTESTO miLER 
tikder ve Baskent Kadın Platformu 

üyeleri, önceki gün ABD ve İngilte  
re'nin Ankara  BUyUkelciliklt!ıi ll'nUne 
siyah celenk bır karak, lrak'  ki isken· 
ce ve tecavüzten protesto etiler. 

 

Cocuklan ile birlikte 
Ankara büromuzu zt 
yaret eden İlkder ve 
Başkent Kadm Platfor 
mu üyeleri, arkada$1- 
mlz Kamuran Akkuş'a 
Irak'ta yaşananiarta 1l 
gt11 duygulanm anlat 
tılar. Irak'ta işgal güç 
lennin esirlere yaptık 
lan akll almaz işkence 

,...,._.,.. ,,, ve tecavüzler, annele 
rfn yürekLerint  kanatı· 
yor. Bayantann üye ol· 
dugu tki sfvtl toplum 
örgütü; ttkder ve Baş 
kent Kadm Platformu, 
Irak'fa yaşananlara 
şiddetle klnadı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Başkanı 

den Zehra Sllnmez ve dernek Qyeleı1, Ankara Bllroau'nu 
ziyaret ederek, Vakit'e yönelik halmz uygulamalan kınadılar. 

İLKDER'den gazetemize destek ziyareti 

'Şiddetle kımyoruz' 
gOç odaklannın tepkisini çektlgtni 
lcaydedtfek, MGazeUım1z Vakit'in 
bfr kll1e yıa:ısıPDki buı ffııde 

lerden yaldqıkıtrtlyona 
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ttkder Ba$kanı özden Sönmez, Başkent Kadın Platformu SözeOsO Turkan Bakacak/'Ka 
dıntan kirli savasımza alet etmeyin. Pis ve kanlı elinizi ceki Oı:tad?,g 'dan. Ahta en 
""'"''ll hlr nri'I1111P millı>t rlilnvava nasıl bans ve huzur getirebilir!  diye seslen dıler 

· n Ankara BOro 
su'nu ziyaret ederek, Valc!t'ln u9« 
radıgı  ekonomık  Und  kınadıt.r. 
TUrıctye'nln bagımsız ttk kadın lw 
ruluşlıınndşn olan ILKDER'InOye 
leri,  arkadasımız  kamuran  Ak· 
kufla gör05erek, sl5tematlk bas· 
kılara  kar'ı Vakit'In yanında ol 
duktan mesajını verdllı:r. 
SÖNMEZ: VAidT'E YÖNELiK 
UYGULAMAVI ştoDmE KINIYORUZ 

Dernek B kam  Özden Zehra 
Sönnioz, Vaklt'tri sUrekli dogrutan 
dHe setirdtginl :.-e bu ebep e bazı 

yalan bfr ceuya lmuım 
tıııymie karııtıyonı%. Birgazete 
nin bu b.d.lr yO W bfr m1ktlrta 
c.uf.lnctmlman basın taı1h1ncle 
g6ı1llmernlıttr. Bu CIIUmn eHS 

anf.lnn, doQrulm IMI' zaman dile 
ıı-tfmıbfr   nkapatılma· 
ndır. Bu hllau kirann Yargıtay 
tarafıPDn barzı.ılmuım tlmennl 
ediyor, her zaman oldugu gibi 
Gaıetemlz Valctt'1ntnadd1ve ma• 
n lVI ollrak yamnd.1 )W alıyor ve 
bu ha.lmı uygutamayı llddetlo 
kınıyorıtı"' diye konuştu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Başörtüsüne özgürlük grubu Ankara'da 
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ILKDER: 30 yıldır gündemde 

Başkent  Kadın Platformu  Başkanı 
Fatma Topçuoglu tse, başörtü!U  ba· 
yanların bir ikilem Içindebırakılchgtna 
dikkat çekerek, "Sistem, başörtü!Ule.ri 
ya herşeyden vazgeçip başönUsU tak· 
mak zorunda  bırakıyor  ya da inaçla· 
ruıdan vazgeçme zorunda bırakıyor" 
dedi. llke, lllm, KUltür ve Dayanışma 
Demegl  (İLKDER)  Özden Zehra Sön· 
mez, başörtüsü  meseles!nln  30 yıldır 

Thrun, •ı km'llk yolu Türkiye'nin  gündeminde  oldugtına 
·ın ı uor 8y.1lıı.ı dııywııırDk 

l..ııı liflik •• lıı•nı; 1!7ııöriOAOıl1ilt 
k;ln      rllrhi                kAıfon•rak 
· dıoıli, •t IAYJ'AliA 

 

dikkat çekerek, h!lktlmetten topu son· • 
raklhllkümetlere atmadan biran önce 
bu konuyu çözmesini istedi. 


