
"Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür." 

KERMES 

"Hiçbir çaba boĢa değil" 
"Veren el alan elden üstündür. 

ġimdi: Hayırda YarıĢma Zamanı 
ġimdi: ihtiyaç Sahiplerinin 

Yanında Olma Zamanı 
ġimdi. Acıları PaylaĢma Zamanı 
ġimdi: Çocukların Yüzlerini 

Güldürme Zamanı 

Ha yırda Yarışma 
Günlerinde  

El ele Verelim 
Birlikte Olalım 

Ġmza Günleri 

MERHABA 

Sevgili ĠLKDER üyeleri neredeyse bu yılın da yarısına geldik. KıĢ aylarını geride 
bıraktık. Baharla birlikte genelde Orta doğunun özelde ise Irak halkının huzura kavuĢacağını 
umuyorduk. Ma lesef emperyalist A.B.D . ve yandaĢları buna imkan vermedi. Biliyorum 
hepimizin yerle gök aras ı kadar hayalleri var. Hayal diyorum ama bizim hayallerimiz hep 
olması gereken  gerçekler. Olmadı... Bir türlü h ayallerimiz gerçekleĢıniyor. Yoksulluk Ģu 
hepimizin belini büken yoksulluk bitsin, kadınların ve çocukların yüzleri gülsün,hayallerimiz 
gerçek olsun, emperyalist güçler tarafindan küçücük dünyaları kendilerine dar, zehir, zindan 

edilen Irak halkının kadın ve çocuklarının yüzleri gülsün istedik Bunun için ĠLKDER olarak ne 
yapılması gerekiyorsa acil olarak yapmaya gayret ettik. Basın açıklamaları, protestolar, diğer 
kuruluĢlarla birlikte hareket etmeye çalıĢtık.  Gücümüz   nisbetin de   hepsine katıldık. 

13 Mayıs 2003 

Hidayet Tuksal 

Saat: 16:00 

ı5 Mayıs 2003
NeĢe KutlutaĢ 
Saat: 14:00 

17 Mayıs 2003 
Özden Sönmez 

Saat: 12:00 

l 3 ile 1 7 Mayıs günleri arası 
Adres: DÖSiM 75. Yıl Kültür Merkezi  Sergi Salonu 

Mithat PaĢa Cad. No: 18 Kızılay · 430 41 94

 Bilgi için tel: 336 3 ı 79 

ĠLKE ĠLĠM KÜLTÜR VE DAY ANIġMA DERNEĞĠ. 

Aynı dini ve k ültürel değerleri paylaĢtığımız komĢumuz Irak halkının ya  ralarını sarmak, 
acılarını paylaĢmak  için  daha güçlü bir  şekilde  el  ele  vermemiz  gerektiğine inanıyorum. 
Peygamber Efendimiz "insanlara eziyet veren bir taĢı yoldan almak sadakadır" buyuruyor. Birisi  
gelsin  de Ģu taĢı yolun ortasından alsm diye beklemektense, kendimiz ufak bir gayretle o taĢı 
yolun ortasından kaldırabiliriz. Bu Ģekilde hem insanlara eziyet veren bir Ģeyi ortadan kaldırımıĢ, 
hem de sadaka vermiĢ kadar sevap elde etmiĢ oluruz. Sevgili ĠLKDER üyeleri; her zaman 
söylüyoruz "Dünya Ahiret' in tarlası" diye. Elimizden geldiğince "hayırda yarıĢalım" diye 
Yeryüzünde zulumler, katliamlar, savaĢlar devam ettiği sürece bizlere de rahat yüzü yoktur. 
"KomĢusu aç yatarken, tok yatan bizden değildir" sözünü duyu duya adam sen de bana ne 
diyebilir miyiz? BoĢ ver diyebilir  miyiz?  Dünyada olup bitenleri görmezlikten gelebilir miyiz? 
ġu anda duyar gibiyim. Hepiniz HAYIIIR ! diyorsunuz. Bu ve bunun gibi nice haksızlıklara, 
yolsuzluklara, ıĢkencelere, saldırılara , yoksulluğa, katliamlara, savaĢlara, hele hele kadın ve 
çocukların mutsuzluğuna neden olacak her Ģeye isyan ediyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki sadece  
isyanla  veya Allah'a cc. havale etmekle bir yere varamayız. Bizler ekmeğimizi paylaĢmaya 
niyet ve gayret ettiğimiz sürece bir  çok  Ģeyin  üstesinden  geliriz.  Olmaz  mümkün  değil  
dediğimiz  Ģeyleri  de  baĢarırız inĢaallah. Yeterki niyet edelim, sabırla adımlarımızı atalım, 
bizim olan güzellikleri, zenginlikleri Allah'ın bizim üzerimize tamamladığı nimetlerini biz de 
gerektiğinde Allah'ın kullarıyla paylaĢalım. Dün  baĢka yerlerde el ele vererek gücümüzü ve 
imkanlarımızı birleĢtirerek nice hayır çalıĢmalarında birlikte olduk. ġimdi ise dualarımızla, 
yarınlarımızla, gayretlerimizle, göz yaĢlarımızla komĢumuz Irak Halkı'nın özellikle de Iraklı 

kadınların ve çocukların ya ralarını sarmak için dertlerine bir ınebze de olsa derman olmak için 
elele verelim. Misyonerlerin Müslüman mahallesinde salyangoz. satmasına müsaade etmeyelim. 

Özden Zehra SÖNMEZ 
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KAMUOYUNA 

Çağdaş dünyanın gözleri önünde bir millet yok olmaya mahkum ediliyor. 

Halkı özgürleştireceğiz diye açlık, sefalet, gözyaşı, kan ve ölüm geti rdiler. Özgürlük adına 

ağır bir bedel ödettiler. 
Yeni dünya düzeni için jandarmalığa soyunan Bush ve yandaşları kendilerine 

yakışmayacak (!!!) bir şekilde masum Irak halkının üzerine bütün kinlerini kustular. 
Petrol ve dolar savaşında insanlık sınıfta  kaldı. Önce; gözdağı verdiler, yıllarca 

süren ambargo uyguladılar, insanları aç, ilaçsız, çaresiz bıraktılar . Sonra; yıktılar, Irak'ın 
ve kutsal mekanların üzerine bomba, kurşun, gözyaşı ve kan ektiler. Şimdi de gerçekte 
Irak halkına ait olan petrol karşılığında Irak’ı imar etmek için harekete geçtiler. 

Füzeler, misket bombaları. apaçi helikopterleri, deniz filoları ve binlerce askerleriyle 

gece gündüz demeden  Irak'ın her karış toprağını cehenneme çevirdiler. 
Tüm dünyanın hemen her karış toprağından yükselen "Savaşa Hayır" sloganlarını, 

yapılan eylemleri , yürüyen milyonları , canlı kalkanları görmezlikten geldiler. 
Yalancı Bush ve yandaşları yakıp yıkmak, petrolü ele geçirmek, Ortadoğu 'ya 

yerleşmek ve İsrail 'e hizmet etmek için başlattıkları savaşı şimdi de binlerce misyonerleriyle, 
çeşitli yardım kuruluşlarıyla kurtarıcı , iyiliksever ve merhamet uzmanları olarak yine tam 
kadro Irak halkının yanında olduklarını söylüyorlar. 

Oysa Irak topraklarında asırlarca çiçek açmayacak. Kolsuz , bacaksız ve mutsuz 

çocuklar yarının büyükleri olduklarında, özgürlük adına ülkelerine yapılanları 
unutmayacaklar. 

Binlerce bombayı gökyüzünden yağdıranlar kolları , bacakları kopan çocukların 
acı, keder ve gözyaşına boğulan  kadınların yaralarını  saramazlar. Onlara hiçbir mutluluk ve 
umut veremezler. 

Şimdi; hayırda  yarışma  zamanı. ... 
Şimdi; Irak halkının yanında olma zamanı.... 
Şimdi; Iraklı kadınların acılarını paylaşma zamanı.... 
Şimdi; Iraklı çocukların zor da olsa yüzlerini güldürme zamanı.... 
Acımasızca yağmur gibi zulüm yağdıranların , yapacakları hayırdan da hayır gelmez. 
Ortak değerleri paylaştığımız Irak'ın mazlum halkıyla dayanışma içinde olmamız 

gerektiğine inanıyor , bu kon uda tüm duyarlı kişileri yardım kampanyasına katılıma 

çağırıyoruz . 
'IRAKÜ .

ANNE BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ 

Bir toplumun iman da fesadı da 

aileye bağlıdır. Aile bozulur, dağılır 

veya mutsuz olursa toplum da 

kargaşaya doğru gider. 

Ailenin önemini hepimiz 

biliri z. Ancak  mutlu aileler olmak 

için , değişmeyi kabul etmez, ilerdeki 

aileleri oluşturacak çocuklarımızı da 

yetiştirmekte gerekli  özeni 

göstermeyiz. Diğer insanlara 

verdiğimiz değerin yarısını bu 

günümüzü ,yarınımızı ve ahiretimizi 

mamur edecek çocuklarımıza 

vermeyiz . 

Önderimiz, ömeğimiz 

Peygamber (s.a.s) Efendimiz 

çocuklara çok değer vermiştir. 

Hutbesini onlar için yarıda bırakıp 

gönüllerini etmiş; namazında sırtında 

onlar olduğu için secdesini uzun 

tutmuş, bir hata işlediklerinde 

'bırakın çocuğu, o Allah'ın murad 

ettiğinden başka bir şey 

yapmamıştır." diyerek uyarmıştır. 
Durum böyleyken  bizlerde 

çocuklarımızla   ilişkilerimizi   gözden 

 Çocuklarınızla konuşun, yetişkin 
kelimeleri kullanın, onları dinleyin , 

kendilerini ifade etmelerine izin verin.

  Çocuklarınıza,onları sevdiğinizi, 
onlara değer verdiğinizi ve onlara 
güvendiğinizi sıkça ifade edin .   
           Çocuklarınızla ilgili konularda 
onların da fikrini alın .

 Görüştüğü   arkadaşlarıyla ve mümkünse    

aileleriyle tanışın . Dünyada olup bitenler 

hakkında bilgi verin, onların da fikirlerini 
alarak çocukları yetişkinlerin sohbetlerine 

dahil edin .

  Kitapları sevdirin, kütüphaneyi sık 

sık ziyaret ettirin. Bir okuma çizelgesi yapıp, 

kitabı bitirdiğinde ödüllendirin ve takdir 

edin. Okulda yaptıklarından haberdar olun.       
Farklı bir durum gözlediğinizde hemen 
öğretmenleriyle diyaloğa girin.  Çocuğunuzu 

tanıyın , varsa özel yeteneklerini geliştirin, 

mantıklı hedefler koyun .

 Televizyon izleme saatini sınırlayın. 
Ailecek  yılda bir hafta tv izlemeyin . Bu 

daha zevkli işlerin  yapılmasına  ve  yeni şeylerin 

öğrenilınesine vesile olacaktır . 

Acil Yardım Malzemeleri <iuada, 
·'l:'si s ···•:lU'CL""

Çocuklarımıza mükemmelliği 

ı-İLAÇ (Ağrı kesiciler,ateş düşürücüler vb.) Sargı bezi. ' 

2-Çocuk maması (Süttozu,pirinç unu,nişasta vs.) 

3-Bisküvi (bebe bisküvi ve her çeşit bisküvi) 

4-Çocuk bezi,ped,pamuk . 
5- Yeni yazlık penye giysiler (Kadın ve çocuklar için) 

6- Nakdi ve ayni yardımla r. 

İrtibat için tel-faks:  336 31 79 

geçirmeli, fark ettiğimiz hataları mızı 

düzeltmeye çalışmalıyız. 

Çocuklarımızla ilişkilerimizde 

aşağıdaki hususlara dikkat etmemiz 

yararlı olacaktır . 

 Çocuklarınıza verdiğiniz 

sözde durun.
 Çocuklarınıza  koyduğunuz 
kurallarda tutarlı olun ve haksızlık 
ettiğinizde özür dilemeyi bilin . 

amaç edindirmeyelim. Çalışarak her 

zorluğun üstesinden gelebileceklerini, 

başarıya ulaşabileceklerini  gösterip, 

cesaretlendireliın. Unutmayalım ki onlar 

bizim yarınlarımız. 
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         CEDAW TOPLANTISI 

Cedaw; BM'in kadın hakları 

ihlalleri ile ilgili birim (tam adı 

Kadınlara Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) 

kadınların her türlü hak ihlallerine  

çözüm arayacakları uluslararası bir 

kuruluş. Bu toplantı 18, 1 9 ve 20 

Nisan tarihleri arasında,   Ankara 

dışında yapıldı. Biz kendi içimizde 

hak ve hukukumuzun farkında 

değilken; uluslararası arenada ne gibi 

haklarımızın olduğunun farkına 

vardık. Cedaw diye bir kuruluşun 

varlığından haberdar değildik. Ancak 

bu yıl Derneğimizin (İlkder) bu · 

toplantıya katılma kararı almasından 

sonra haberdar olduk. (Hâlbuki biz 

kadınlara pek çok konuda bireysel ve 

grup olarak başvuru hakkı tanıyan bu 

yürürlüğe girmiş.) Şimdiye kadar 
sözleşmeye Türkiye 1985 yılında 
taraf olmuş ve 1986 yılında da 

Kendimizi ancak bu şekilde anlatabiliriz, 
sorunlarımızdan bu şekilde haberdar 
olabiliriz. Biz kendi etrafımızda olup 
bitenlere duyarsız kalıyoruz. Bu üç günlük 
toplantıda gördük ki, toplumda sadece biz 
yaşamıyoruz ve yalnız biz engellerle 
karşılaşmıyoruz. Zaten (orada beşyüze 
yakın kadın vardı) kadınların hemen 
hemen hepsi birçok sorunla yüz yüze 
gelen kişilerdi. 

Toplantı Cuma sabahı 

(18.04.2003) saat 08:30'da Adliye Sarayı 
önünden toplu taşıma araçlarıyla konaklama 
yerine taşınmakla başladı. Biraz 
kargaşalıktan sonra herkes yaka kimliklerini     
aldı. (Konaklayanlar ayrı, günü birlikler 
ayrı) Açılış konuşması BM Kadın 
Çalışmaları ile ilgili bizleri bilgilendirdi. 
Daha sonra da tanışmalara geçildi. Kadınlar 
 Tanışıyor başlığı altında birkaç cümlelik 
(isim, kurum, şehir) tanıtımda gördük ki 
kadınların çoğu genç bir kesimdi. 
Derneğimiz İlkder üç kişiyle temsil edildi. 
Biz Ankaralı hanımlar şehir içinde bile 
yalnız yolculuk yapamazken, Doğu, 
Güneydoğu bölgelerinden gelen kadınların 
hatta kızların çokluğu ve çoğunluğunun da 
avukat olması dikkatimizi celbetti. Beşyüze 
yakın kadının içerisinde bizim kesim 
diyebileceğimiz kadınların sayısı en iyimser 
ihtimalle kırk- elli kadardı. 

İkinci gün Cumartesi atölye çalışmaları 
vardı. Biz İlkder olarak; "Ekonomi, 
Çalışma Hayatı Ve Yoksulluk" konu 
başlıklı atölye çalışmasıyla katıldık. 
Yoğun talep olduğu için iki grup oldu. 
İki arkadaş bir grupta, birimizde diğer 
grupta idik. En verimli çalışma burada 
elde edildi. Kadınlanmız, bireysel   
olarak  yaşadıkları veya arkadaş 
çevrelerinde yaşanılan  olumsuzlukları  
dile getirdiler. 

F 

Bunları tek t ek bu satırlara 
sığdırmak belki mümkün değil, 
fakat her kesimden  kadınlarımızın 
sorunlarının  çok olduğunu 

söyleyebiliriz. Herkes yaşadığı 

problemlerini çok rahat dile 
getirdi. Bizler başörtüsünden dolayı 

yaşadığımız ayrımcılığı dile 

toplantılara katılmanın bizim 
açımızdan çok faydalı olduğuna
  inanıyorum.

İnsan bilmediğinin
düşmanıdır görüşünden yola 
çıkarak kendimizi tanıtmak 

bildirmek zorunda olduğumuzun 

altını çizmek gerektiğine 

inanıyoruz. Burada dile getirilen her 

sorun belki çözümlenemeyebilir ama 

en azından birbirimizi bilgilendirmiş  

olduk . Verimli bir çalışmaydı. 

2003 Nisan Ayı Faaliyetleri 
03.04.3003'de bütün üyelerimizin katılımıyla 
yapılan aylık toplantıda Anne-Baba
ve Çocuk ilişkisi konulu seminer verildi.
18-19-20 Nisan tarihleti arasında CEDAW 
STK toplantısına İLKDER adına üç kişi 
katıldı.
23 Nisan 2003'de çeşitli STK larıyla birlikte 
Irak Büyük Elçiliğinin önünde yapılan basın 
açıklamasına katılındı.

yalnızca Avrupa İnsan Hakları 

(AHİM) gündemde idi. Bu üç günlük 

toplantı bizim için çok aydınlatıcı 

(bilgilendirici) oldu. 

Biz kadınların toplumun her 

kesiminden ve her görüşten kadınlarla 

bir arada olmamız, hem onları 

tanımamız hem de kendimizi onlara  

tanıtmamız açısından çok 
önemlidir. 
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getirdiğimizde gördük ki; bize 

karşı çok ön yargılılar. Bu ön yargı 
atölye çalışmalarında çok fazla ön 

plana çıkmadı, ama birebir 

konuşmalarımızda bu çok bariz bir 

şekilde ortaya çıkıyordu. Hala bize 

potansiyel suçlu gözüyle bakanlar 

çoğunlukta. Bunun için bu tür 



İÇİMİZDEN BİRİ 

        Hastaneden  dışarı  kendimizi  atar atmaz 
güneşin ellerini boğazımda hissetmiştim. Can 
sıkıntısı yetmezmiş gibi birde hava sıcaklığı, 
boğuluyor gibiydim Herkes aşırı sıcaktan, şikayet 
ediyordu. Aniden bir telaş yaşandı. Bir an önce  
göz  göze geldiğimiz, bitkin bakışl ı , yorgun bir 
adamcağız göz lerimin  önünde  yere 
yığılıvermişti. Etraftan : 
Saralı, saralı sesleri yükseliyordu. Başını sallıyordu 
hayır derecesine ve bu güne kadar kanayan bir 
yara açıyordu ruhumda zorlukla dudaklarından 
dökülen sözleri : 

 AÇIM!  ÇOK AÇIM! ... 
       Kanlı gözlerini ne kadar açmak için çabalasa da 

başaramıyordu. 
  Açım ! ...Üç gündür hiç bir şey yemedim. 

       Kendini toparlayabilen bir kaç kişiyle birlikte 
hemen yanı başım ızdaki simitçiden ayran  ve  
simit  aldık. Simiti   zorlukla yiyordu .Belli ki gücü 
kalmamışlı  ne t akati.. . 
       Hala ruhumdaki o yara kanıyor.. .Keşke o an 
bir tas çorba alıp gelseydim.Keşke  alıp onu bir 
lokantaya götürseydim.Keşke .... 
Hep  o gözleri  aradım yı llarca. İş  işten 
geçmişti.Bulamıyordum ,bulamadım ..,. 
      Ben bu ruh hali içerisinde iken bir  kaç 

güzide insanla tanıştım. Belli ki  onlarında  
benim  gibi  yüreklerinde bir  sızıları vardı . 
Gözlerinde aynı  aray ış,aynı çaba vardı. 
        Hiç vakit kaybetmeden onlara 
katıldım . Belki Onu bulamadım ama Onun gibi 
nice açlara,nice ihtiyaç sahiplerine ulaştım. 
          İlk birl ikteliğimiz    Bosna'ya    yardım 
sırasında   oldu. Sonra   Kosova   .Güneydoğu 
derken felaketler zinciri, ,Deprem bölgeleri. .. 
        Bosna da güldü güzel yüzler ve Kosova’da… 
        Güneydoğu'ya giden kamyonlar sevinçle 
karşılandı ... 

       Ve deprem felaketi . .. 
Oradaydı   İLKDER  Adapazarı , Düzce, Kaynaşlı , 
Bolu ... 

Kalbim ısınıyordu Rabbim,Yüzüm gülüyordu. Çünkü 
açlar doyuyordu . Çünkü açıklar giydiriliyordu . 
Gülüyordu yardım paketinden oyuncak çıkan çocuk... 
Dertler paylaşılıyor, sorunlar yürekten 
halledilmeye çalışılıyordu . 
Başörtü    zulmüne   HAYIR    deniliyor, tüm insan hakkı 
ihlallerine karşı çıkılıyordu. Onlar                                      
"beni" yaşılıyorlardı, Hayalimdeki beni... 
Ramazandaki 1200 kişilik iftarımız hayatımdaki  tüm 
iftarlara   bedeldi. Bizdik Allah'ım bunu başaran bizdik. 
Biz kadınlar...  Gecekondu   Serüvenimiz   ise  
başlıbaşına bir farikaydı...

Hayata küskün bakışlar bira z olsun , bir gün
olsun gülümsüyordu. Yanıbaşımızdaki  bizdik onlar. 
Aslında  biz onlardık. 
Hasılı nereye baksanız İLKDER vardı. 
Ben faal olmalıydım ama ya çocuğum ? Onu 
ihmal etmiş olur muydum ? 
Hayır! Çünkü onun eğitimine dair her eğitim 
vardı.Etud sınıfı, oyuncak odası, 
hikayeler ,boyalar ve birçok arkadaş.
Bu arada "Savaşa Hayır " eylemlerinde 
unutmayalım. Filistin kermesleri, yurtdışına gönderilen 
öğrenciler ve hasta ziyaretleri ... Şimdi de engel 
olamadığımız bir savaşın  enkazını  kazdırmak  için  
kolları sıvadı. 
Şükürler  olsun  Rabbim!... Bana  bu 
fırsatı   verdin . Hem   ruhumu   hem   aklımı 
doyrurdun. Onlarla birlikte koşmayı, onlarla birlikte 
yaşamayı n asip ettin. Dileğim bundan sonrada nice 
hayırlara vesile olabilmek ILKDER sayesinde .... 
Rabbimiz! Bizi salihlerle birlikte öldür 
sali hlerle birli kte haşret ....    ' 

“Düşünmek de 
Tıpkı 
Yürümek 
Gibidir” 

ORTAK  SORUNLARIMIZ 

     Erkeklerle kadınlar eşit haklara sahip  olarak 

doğmuşlardır. Cinsiyete dayalı bir ay rımcılığın 

kabul edilmesi mümkün değildir. 

Kadm olsun erkek olsun ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal haklardan eşit olarak 

yararlanmaları gerekmektedir. Ne yazık ki, 

ülkemizde kadınlara karşı her türlü 

ayrımcılık ön plandadır.  Kadın çalışma 

hayatımda, sosyal ve kültürel sahada olması 

gereken yerde  olamamıştır. Oysa kadının d a 

en az erkek kadar yaşamın  her alanında yerini 
alması gerekiyordu. Sağlık, eğitim-öğretim ve 

çalışma hayatında erkeklerle beraber 
sorumluluğu paylaşmalıdır. 

Çalışma hayatının önündeki engelleri 
kaldırmak için iş birliği yapılması  gerektiğine 
inanıyoruz. Kadınlar, işe başvurudan başla 
mak üzere çalışma hayatının her aşamasında 
bir çok ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Kadının 
yeterliliği  olmasına rağmen yükselmesine 
fırsat  verilmemektedir. Bunlara ek olarak 
inançlarından dolay ı başını örten kadınlarımız, 
genelde hayatın her alanında özelde eğitimde 
ve buna bağlı olarak iş hayatında daha fazla 
ayrımcılığa maruz kalmaktadır. 
Başörtülerinden dolay ı eğitimlerine ve işlerine 
devam edemeyen kadınlar sosyal, ekonomik 
ve psikolojik  olarak zarar görmektedirler. Bu 
ayrımcılığın ülkemizdeki kadınların ekonomik, 
siyasal,sosyal ve toplumsal statülerinin 
yükselmesi  için bir an önce gereken
 düzenlemeler yapılmalıdır. Aksi halde 
yapılan tüm anketlerde kadınların okuma 
yazma oranları, iş havatına katılma oranı, 
kültürlü ve akademik, kariyer sahibi kadın 
oranı her zaman düşük olacaktır. Bu da 
ülkemiz kadını açısından acı ve üzüntü 
vericidir. Oysa çalışma ve eğitim hakkından 
eşit olarak yararlanmak , kadınların iş 
hayatına,topluma yapacakları katkıları 
olumlu etkileyecektir. Devletin insanlar için 
var olması gereken dünyamızda hükümetlerin 
ekonomik,sosyal politikalarını üretirken 
insanın refah ve mutluluğunu amaç 
edinmesi gerekir . Uygulanan yanlış politikalar 
köylerden kentlere göçü hızlandırdı. İşsizlik, 
çarpık kentleşme, eğitim ve sağlık sorunlarını 
ortaya çıkardı.

Bu sorunların ortaya çıkardığı yoksulluktan en 
fazla  etkilenen ve yükü omuzlayan kadın oldu. 
Kadın bir yoksulluktan kurtulabilmek için hem 
evde hem de dışarıda çalışmak zorunda kaldı. 
Kendini her zaman eşi ve çocuklarından sonra 
en son plana itti. Eğitimden gerekli şekilde 
yararlanamadığı için vasıfsız işçi statüsünde
 kaldı. Bu çalışmalarının ve emeğinin karşılığını 
ne yeterli ücret olarak alabildi ne de takdir 
edildi. Bu ekonomik ve sosyal sorunların 
ortadan kaldırılabilmesi  için: 

• Erkek çocuğa verilen eğitim fırsatı kız 
çocuklarınada verilmeli bu konuda  
aileler   bilinçlendirilmelidir .

• Kadınların becerilerini geliştirmeye ve 
meslek edindirmeye yönelik kurslar 
çoğaltılmalı STK'lar da bu konularda 
görev almalı ve devlet tarafından 
desteklenmelidir.

• Evde üretim yapan kadınların 
desteklenmesi için fonlar oluşturulmalı, 
pazarlama konusunda yardımcı
olunmalıdır.

    Ev kadınlarının ve evde çalışan 

kadınların sosyal güvenlik haklarından 
yararlanması sağlanmalıdır . 

•

·• 

Kadınların örgütlenme bilinci 
geliştirilmelidir.
Çalışan kadın için en önemli sorun 
çocuklarının bakımıdır. Bu konuda 
işverenler gerekli önlemleri almalı iş 
yerlerinde kreş,emzirme odası vb. sosyal
tesisler bulundurmalıdır.

• Çalışma hayatında kadının zaman zaman 
karşılaştığı sözlü ve fiziksel tacizleri 
korkmadan açıklayabileceği or tamların 
hazırlanması gerekmektedir.

• Başörtüsünden dolayı işlerinden
uza klaştırılan kadınların yeniden işlerine 
dönmeleri sağlanmalıdır.

Bir ülkenin ve halkının kalkınma ve refaha 

ulaşması kadınların erkeklerle eşit 

şartlarda yapacakları katkılara bağlıdır. 



İş riski nedeniyle %35 
Evde bulunsun diye %23.6 
Merak ve hobi olarak %16.7 

 

 

 
Sila hsızlanma ve Kadın 

 
Çocuklarımız maalesef gözlerini şiddetin hakim 

olduğu bir topluma açıyorlar. Ailede şiddet çocuğun 
rehabilitasyonu  için uygulanıyor . Ok ullarda şiddetin çöz 
üm getirdiğine inanarak büyüyorlar ve ileriki 
yaşlarında kendileri de şiddet uygulamaya başlıyorlar. 
Amacımız şiddet uygulamanın, İnsan haklarını İhlal 
etmenin uç noktadaki aletini yanı silahı günlük 
yaşam ımızdan çıkartmaktır.  Bu sadece bireylerin 
bilinçli olarak silahsızlanması ile mümkün olabilir. Bu 
sürece kadının katkısı büyük olacaktır. Çünk ü 
toplumumuzda erkekler  silahlanır ve maalesef kadınlar 
ve çocuklar bu silahlıların gölgesinde ve baskısında 
yaşarlar. 
Ayn ı    top lum içinde yaşayan   bireylerin herhangi  bir 
ideolojiye  ait olmaksızın  ateşli silahlar ve bıçaklar ile 
diğer aletlerle donanması "Bireysel Silahlanma" olarak 
tanımlanır. Bireysel silahlanmada örgütlenme söz 
konusu değildir. Devletlerin birbirlerine karşı  veya 
savunma   amaçlı  silah la n m a l a r ı bireysel silahlanma 
kapsamında   tutulmaz. Bireysel   silahlanma   ile 
mücadele   en  az silahlanma ile mücadele   kadar 
önemlidir. Bu iki farklı kavramın insanlığa verdikleri 
zararlar   aslında   eşittir.  2001 yılı   içerisinde savaşta 
hayatın ı kaybedenlerin sayısı 300.000   kişi  olarak 
raporlan ı rken,   aynı  yıl  içerisinde  barışın   hüküm 
sürdüğüne   inanıla n toplumlarda  ateşli  silahlarla 
işlenen cinayet ler, gerçek leşen   kazalar  ve  intiharlar 
neticesinde  200.000   kişi  hayatını kaybetmiştir. 

 
  Bunlar kağıt üzerinde beyan edilmiş, kanuna 

uydurulmuş gerekçeler. İşin gerçek 
yüzündeyse sorunun çok daha  vahim 

o lduğ una  işaret  eden gerçek  nedenler    var. Ş imdi 
bunları sıralayalım: 
Toplumumuzda, bildiğiniz gib i çok  büyük çoğunlukla 
erkekler silahlanmaktadır. Dolayısıyla şunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Erkekler kontrol edemedikleri ilkel 
güdüleri nedeniyle  sila hlanırlar. İnsanlar iki güdü  ile 
doğarlar.  Birincisi,  üreme  ikincisi ise şiddet.  Bu 
güdüler çok küçük yaşlardan itibaren eğitilmeleri 
gerekir. Bunların kontrolsüz şekilde tatmin edilmesi   
ileri y aşlarda ruhsal bozukluklara sebep olur. Buradan 
hareketle, Umut Vakf ı Çocukları Oyuncak Silahlardan 
Arındırma Kampanyası başlattı.  Mesajımız şu: 
Çocuklarınızın  içinde doğuştan var olan şiddet 
güdüsünü oyuncak sila hlarla bastırmaya çalışmayın, doğ 
rusu çocuğumuza bu güdüsünü kontrol etmesini 
öğretmektir. Bu çocuğun  elindeki   oyuncak silah, 
yetişkin yaşında  gerçek silaha dönüşür ve   ilkel şiddet   
güdüsünü   kontrol   etmey i öğrenmemiş  kişi silahın ı 
kullanacak tır. 
Bir diğer  silahlanma  nedeni, toplumda rağbet 
görme isteğidir. Silah hem bizim toplumumuzda  
hem  diğer bazı toplumlarda atılımın, beğeninin, 
üstün olmanın, kazanman ın simgesidir. 
Freud'a göre gayet açık ve net olarak “ silah erkeklik 
simgesidir  ve  silahla   ilgili  olarak yapılan eylemlerde 
erkeklik  organının yaptığı  eylemiere  paraleldir.” 

Burada  insanın aklına şu geliyor;  erkek adam 
ağlamaz, gü lmez. Silaha rağbet et menin bir neden i 
de silah kullanmanın toplumumuzda halk geleneği 
olduğudur. Bu doğru değil.  Silah taşımak Türk ha 
lk ının   geleneği  değildir.   Dünyada 
bütün  ilkel  halkların  geleneği  böyledir.  İlkel halklar  
silah  kullanır. İleri medeniyet   seviyesi yükseldikçe 
bu  gelenek   ortadan  kalkar. Toplumumuzda kimler s 
ilahlanıyor? Erkekler. Türk halkı sadece erkek lerden 
ibaret değil. Kadınlar silahlanmıyor. 

Bir diğer silahianma  nedeniyse, korkudur. Etkin bir 
eğitim aracı da  olması  beklenen medya maa lesef 
toplumdaki   korkuyu körükler nitelikte  haberler ve 
abartılı programlar y a pmaktadır. Dizilerde ise şiddet 
çok sıklıkla  yer almaktadır v e  şiddete  çöz üm olarak 
önümüze silah konulmaktad ır. Şiddete maruz kalan ya 
da korkusu olan  polise gitmez,  bir silah  edinir. 
Erkek   adamın   silahı   olur. Toplumumuzda 
Erkek çocuğu silahlandırma yaşı sünnet  
yaş ıdır. Erkek çocuğun artık erişkinler grubuna   
geçebilmesi   için mutlaka   silahla   temas   etmesi,  
silah   kullanmayı   öğrenmsi  gereklidir. Kan davaları 
ve namus c inayetleri. Bu iki sebeple adam 
öldürmenin toplumda kendilerine saygın  yer 
edinecekleri, şana ve şöhrete kavuşaca kları, 
kahraman olacak ları öğretisiyle yetişt iriliyor  çocuk la 
rımız . 
Silahın modası olur mu?   Oluyor. Renk renk, cins  
cins  silahlar  piyasaya sürülüyor. En pahalısı v e 
gösterişlisi, altın kabzalısı, sedef kakmalısı.. . Bireyler 
s ilahlarını birbirleı·ine gösterip  hava atıyorlar. Tıpkı  
cep telefonlarında  olduğ u gibi. İhtiyaç ols un olmasın 
silah sahibi qlmak moda. 
Burada  tüm  bahsedilen nedenlerin  
ötesinde basit anlamda insanlar  suç 
işiemek için de silah 

sorunumuzda  acaba  kadının  yeri    nedir, 
sorusunu sormak gerek. 

Adli  Tıp  Enstitüsü'nün  geriye  dönük  12  yılı içine 

alan bir araşt ırmasında tüm eş öldürme 
vakalarında silah kullan ımının %35 oranında 
olduğunu görüyoruz. 

:2000   yılına   istanbul'da   tek    Kadın  Tutuklu Evi
 olan Bakırköy Kadın ve Çocuk 
Tutuk evinde BAPAM tarafından yapılan bir çalışmada 
görülüyor ki; kadın  mahkumların %40'ı a dam öldürme 
suçundan dolayı ceza evinde bulunuyoı·. Bu kadınların 
öldürdüğü şahıslar ın  neredeyse %80'ini EşIeri oluşturuyor. 
Öldürülen eşlerin silahla öldürülmesinin en büyük sebebi  
de kadınların eşlerinin silahlanmış olması ve kadınların 
eşlerini onların kendi silahlarıyla 
öldürmeleridir . 

Dikkat edilecek olursa, baştan beri 
anlat ılanların hiçbir yer inde  kadının silahla nması gibi bir 
olguya değinmedik. Silahı  erkekle özdeşleştirdik. Çünkü 
gerçek olan  bu. Ama  erkeklerin silahlanması neticesinde, 
savaş larda olduğu gibi mağdur olanlar hep kadınlar ve 
çocuklar. 
Sözlerimi   burada   noktalarken belirtmeliyim ki, 
bireysel   silahsızlanma konusunda kadınl.ara d üşen  
görev  şu olmalıdır:  Erkeğin silahlanmasına muhalefet   
etmelidir   kadın. Bence silah    kullammanın    Türk    
erkeğinin geleneği  oldudunu kafamızdcın   önce biz 
silelim ve  bundan erkeğ in ilkelliği olatak  söz etmeye   
başlayalım.    Bu    şiddet kültürsüzlüğünü 

gelenek olarak kabul etmeyelim. Bu geri k al mış  
kültürün alt ında kadına  ve  çocuğa baskı yatmaktadır. 
Erkek namus koruyan,  namus  t emizleyen  rollerine 
bürünmüşt ür.  Bu temizlik silahla kadınları katletmek 
suretiyle  yap ılmaktadır. Bugünün t ablosunda bireysel 

Savaşa samimiyetle duyarlı olduğumuz                            Silah; güç göstermenin, kahramanlığın,                      
bugünlerde as la                                           

sahibi oluyorlar. Intiha r etrnek. Sorunlu  
insa nların 

silahsızlanma çok acil  olarak üzerinde  durulması 

unutmamalıyız ki kendi yurttaşının hak  ve   hukukuna 
saygı göstermeyen bireylerden ötekilerin, farklı 
olanların hak ve hukukuna duyarlı olmaları 
beklenemez. Önce kendi içimizde sinsice süren savaşı 
durdurmalıyız. 
Şimdi Bireysel silahlanma mazeretler ine bakalım 

İnsanımız hangi  gerekçelerle silah talep ediyor? 
BAPAM tarafından yapılan araştırmada 10.000 silah 
ruhsatı başvurusu içinde mazeretlerin dağılımı şöyle 
tespit edilmiş. 
 

 
 

 
 Avcılık ve atıcılık gerekçesiyle %12.7 
Meslek gereği %6.8 
Hatıra yani intikal nedeniyle      %5.2 

   yiğitliğin, zafer kazanmanın     
simgeid ir. 

Can güvenliğ i mazeretine sığınarak silah edinenierin asıl 
gerekçeleri aslında kendilerinin de farkında olmadıkları 
topluma ve kendine güvensizliktir. Topluma ve 
kendisine güvenmeyen insanlar silahın gö lgesine  

sığınırlar. 
Ayrıca silah biliyoruz ki; bizim 
toplumunıuzda bir neşeyi, bir sevinci, saygıyı 
ifade etme biç imidir ateş etmek. Yani bireyler 
sadece olumsuz duygularını değil her türlü 
duygularını  silahla ifade  ediyorlar. Bunun 
içindir ki; bir futbol maçının ertesinde 
kazanan takımın tara ftarları da havaya ateş 
ediyor, ka ybeden takımın taraftarı  da  ateş  
ediy or. 

silah Eıdinmesi kadar korkunç  bir şey  olamaz. En ufak 
kişilik bozukluğu olan birey herhangi bir basit sebeple 
karşısındakini v urabiieceği gibi, Intihar da edebiliyor. 
intihar etmek  istey enler için yöntemler çok ancak, 
silahla intir.ar etmek kişiye statü kazandırıyor. 

Bireysel   silahianman ın   gerçek   neder.lerinı 
sıraladıktan sonra şu çok önemli noktayı bir 
kere daha hatırlamakta fayda var. Silah, hem 
öldüren , hem de öldürülen, yani her 
olayın  iki tarafını da mağdur  kılar. Böylece   bireysel 

silahsızlanma  kavramına 
değindikten        sona, bu       toplumsal 

gereken toplumsal  bir  sorunumuz dur.  Sorun  yasa 
yapıcıların önlem  almasıyla  ve  eğitimle yok edilebilir. 
Kadın olarak önce kendimizin sonra qelecek nesillerin 
aydınlığı için çocuklarımız ı eğitmek görevimi:zdir. 



Anne adındaki melek 
bildirdi:  "Bir zamanlar dünyaya 
gelmeye hazırlanan bir çocuk varmış. 
Bir gün Allah'a 
sormuş: 
- Allah'ım beni yarın dünyaya 
göndereceğini söylediler , fakat 
ben o kadar 
küçük ve güçsüzüm ki, orada 
nasıl yaşayacağım? 

- Tüm meleklerin arasından 
senin için bir tanesini seçtim. O 
seni bekliyor 
olacak ve seni koruyacak. Meleğin 
sana her gün şarki 
söyleyecek ve 
gülümseyecek. Böylece sen onun 
sevgisini hissedecek ve mutlu 
olacaksın. 

-Peki... İnsanlar bana bir şey ler

söylediklerinde d i l l e r i n i 
bilmeden 
söylenenleri  nasıl anlayacağım? 
-M eleğin sana dünyada 
duyabileceğin en güzel ve tatlı 
sözcükleri söyleyecek sana  konuşmayı 
dikkatle  ve  sevgiy le öğretecek. 
- Peki Allah'ım  ben seninle Konuşmak 
istersem ne yapacağım?

- Meleğin sana ellerini açarak bana 
dua etmeyi de öğretecek. 
- Dünyada kötü adamlar 
olduğunu duydum, beni kim 
koruyacak? 
- Meleğin seni kendi hayatı pahasına 
dahi olsa daima 
koruyacak. 
- Fakat ben seni bir daha 
göremeyeceğim için çok 
üzgünüm. 
Meleğin sana sürekli benden 
söz edecek ve bana gelmenin 

yollarını s a n a 
öğretecek. 

O s ırada Cennet’te bir sessizlik olur ve 
dünyanın s e s l e r i 
Cennet’e kadar 
ulaşır. Çocuk gitmek üzere olduğunu 
anlar ve son bir soru 
s orar: - Allah'ım  eğer şimdi 
gi tmek ü.zereysem lütfen 
söyler misin ,  benim  meleğimin 
adı ne? 
-Meleğinin adının önemi yok, 
sen onu ANNE diye çağıracaksın..."

*Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal

*Av. Oya Işık Ay 

*Özden Sönmez ( İLKDER Bşk.)

*Türkan Bakacak (Eğitimci)

Hz.Muhammed (sav)’in doğum günü 

münasebetiyle "Vahdet" ve "AileHaftası"ında 

yapacağımız panele katılmanızı bekler saygılar sunarız.· 

Tarih: 13.05.2003 Salı 

Saat: 14:00 
Adres: DÖSİM 75.Yıl Kültür Merkezi Tiyatro Salonu 

Mithatpaşa Cad. No: 18 Kızılay- 430 41 94 

İrtibat Tel: 336 31 79 

NOT:Aynı gün Kermes'in açılışı olacaktır. 11  !"' 
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