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Uzun bir aradan sonra 26.cı sayımızla yine 
sizlerle birlikteyiz. Bu geçen uzun sürede ne 
yaptık kısaca onları sizlerle bu sayımızda paylaş-
mak istiyoruz.

Hem ülkemizde hem de dünya da gündem o 
kadar hızlı değişiyor ki insan ne yapacağını bile-
miyor. Libya’ da Mısır’ da yıkılan diktatörlükle-
rin yerlerine yine sadece isimleri değişmiş olan 
bir başka kukla diktatörler sahneye çıktılar bile.

Şimdi sıra Suriye’de, ne diyelim inşallah son-
ları hayırlı olur. Yoksa komşudaki yangından bu 
güne kadar hiç kimse kurtulamamıştır.

Allah (cc.) ülkemize ve tüm dünyaya birlik, 
beraberlik, huzur ve savaşsız günler nasip etsin.

İLKDER olarak 17 Ekimde Somali’nin baş-
kenti Mogadişu’ya bir hafta süren bir ziyaret ger-
çekleştirdik. Yoksulluğun bıraktığı izleri, yüzler-
ce insan yığınlarıyla dolu kampları, ölümle her 
an iç içe olan sahipsiz çocukları ve orada yaşa-
maya mecbur bırakılan insanları yakından gör-
dük. Onlar için ne yapabileceğimizi yine

Oradaki beraber çalıştığımız derneğinde yar-
dımıyla tesbit etmeğe çalıştık. Somali zaten İlk-
der olarak gündemimizdeydi. Yetim proje-
mizi burada da uygulama kararı aldık. 

Dünya artık bizim bildiğimizden de çok 
daha küçük. İnsan isterse dünyanın en ücra 
köşelerine bile bir günde gidebilir. Bizde 
kalktık orada bir köy var uzakta, orada yok-
sulluk sınırının çok çok altında yaşam müca-
delesi veren kardeşlerimiz varmış, fakat bi-

zim onlardan haberimiz yokmuş bu uzak yerle-
re gittik. Diyeceksiniz ki bu 3 kadının her türlü 
zahmetlere katlanarak kalkıp buralara gitmesiy-
le ne değişecek. İnanın çok şey değişiyor. Nasıl 
ki bir insan dünyayı kana bulayacak savaşların 
çıkmasına, atom bombalarının atılmasına karar 
verebiliyorlar ve insanlığın geleceğini karartabi-
liyorlarsa, yine aynı şekilde bir insanda dünyayı 
daha yaşanılır, güllük gülistanlık yapabilir.

Biz de bunu yaptık. İyiler de en az kötüler 
kadar aktif olmalı sözünü hepimiz biliriz de, ne-
dense iyi işlerde çokta acele etmeyiz. Bunu git-
tiğimiz her yerde gördük. Eğer iyi olduğumuzu 
söylüyorsak, bu güne kadar ne yaptığımız nok-
tasında kendimizi bir yoklayalım. Önümüze 1. 
defter koyup, 2. temiz birer sayfa açalım. Hatala-
rımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı bir tarafa bı-
rakalım. Sadece yaptığımız iyilikleri yazmaya ça-
lışalım.

Komşumuz aç iken (gerçekten müminler 
kardeş ise) biz tok yatabilir miydik?

Somali’ de neredeyse yarım asırdır insanlar 
hayatta kalma mücadelesi verirken biz bu sefa-
lete duyarsız kalır mıydık? Bütün kaynakları sö-

“Hiç yeryüzünde gezmediler mi ki; düşünecek kalpleri, 
işitecek kulakları olsun. Zira gözler kör olmaz;  
Fakat göğüslerde ki kalpler kör olur.”(Hac 47)
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mürülürken bu ülkelerin yöneticileri, halkı ne-
redeydi? Ve bizler neredeydik? Kısaca de-
ğinmeye çalıştığımız bu sorulara 
cevap verebiliyor muyuz?

Biz yıllardır hem İlkder 
olarak hem de İnanç Özgür-
lüğü Platformu olarak hak-
sızlıklar, yolsuzluklar, hak 
ihlalleri karşısında her cu-
martesi Abdi İpekçi Parkın-
da sesimizi duyurmaya çalı-
şıyoruz. Yılmadan usanmadan 
niye bu eyleme devam ediyoruz?

Gün oluyor yol paramızı bile bula-
mıyoruz. Bazı arkadaşlarımız eylemden 
hemen sonra çabucak gidiyorlar. Öğren-
dim ki aynı kartla geri dönüyorlarmış. 
Niye, neden bunun bir cevabı olmalı.

İyiler de en kötü durumlarda bile 
aktif olabilmeli. Yoksa kötülüklerin önü 
alınmazsa, sonuçta çok kötü oluyor. 
Çok şükür bizlerde bu kötü gidişe seyir-
ci kalmayacak ve dur diyebilecek kadar 
güce sahibiz. İşte bunun için “BİR YETİ-
MİN ELİNDEN DE SEN TUT” Projemizi 

Gazze, Açe, Pakistan, Irak, Çeçenistan ve Gana’ 
dan sonra Somali’ de de başlattık elhamdülillah. 
Bu cennet kokulu yetimlerimize annelik, baba-
lık, ablalık, ağabeylik yapalım. Her birimizin bu 
2012 yılında elinden tuttuğumuz bir yetimimiz 
olsun inşallah. Niyetimiz binlercesine, ama on-
larcasına da ulaşsak bu bir başarıdır. Niyetimiz 
ve duamız bütün yaraları sarmaya ama sarabil-
diğimiz kadarı da bir başarıdır. Niyetimiz bütün 
açları doyurmak, çıplakları giydirmek, yıkılan 
her yeri onarmak, akan her damla gözyaşını sil-
mek... Yüce Allah (cc.) niyetimizi biliyor. Başta 
yazdığımız ayete dönersek; hepimiz için yer yü-
zünde gezmemizin bir bedeli olmalı. Çok şükür 
düşünecek kalplere, işitecek kulaklara, görecek 
gözlere sahibiz. Haydi İLKDER üyeleri ve gö-
nüllüleri önümüzde ömrümüzü bereketlendi-

recek koca bir yıl var. Dünyanın her ye-
rinde ve depremin vurduğu yerle 

bir ettiği VAN’ da yardıma muh-
taç kardeşlerimiz bizleri bek-

liyor. Bu fırsatı değerlendir-
mek hepimizin elinde. So-
mali ve Van ziyaretlerimizle 
ilgili yazı ve resimleri bu sa-

yımızda siz üye ve gönüllü-
lerimizle paylaşacağız.

Selam ve Dua ile...

Bu cennet 
kokulu yetimlerimize 

annelik, babalık, ablalık, 
ağabeylik yapalım. Her 

birimizin bu 2012 yılında 
elinden tuttuğumuz bir 

yetimimiz olsun!
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“Sıcak sobanın karşısında mayışmış, öğretmenini 
dinlerken; çıkış zilinin sesiyle irkildi. Eve gitme vakti... 
Yol uzun, taşlı, soğuk. Arkadaşının annesinin verdiği 
mont üzerinde...Pantolonu yırtık, pabuçları delik... Ve 
yol uzun... taşlı ...soğuk...

Her gün O’nu yaşlı gözlerle karşılayan annesini 
düşündü. Karnını doyurmak için yaptığı yemek gibi 
şeyleri... Her defasında: ‘Anne çok güzel olmuş, Dün-
yanın en güzel yemeğini yapan benim annem!’ deyişi-
ni düşündü. Yine aynısını söyleyecekti. Sonra ısınma-
sı için battaniyenin içinden nasıl sarıldığını düşündü 
annesinin... Annesi yoksunlukları yaşarken nasıl mut-
lu edeceğini düşündü... Büyük şehirde, büyük sıca-
cık bir evde yaşadığını hayal etti. Kendi odası olduğu-
nu, kardeşinin de ayrı odası olduğunu, annesinin ko-
caman mutfağı olduğunu... O kadar çok paraları vardı 
ki; olmayanlara yardım ettiğini; pabuçları delik arka-
daşlarına yeni pabuç aldığını yüzünde tebessümle ha-
yal etti... Uzun, taşlı ve soğuk yolları hayalleriyle birlik-
te bitirdi ve kapıyı tıklattı. Annesi gülen bir yüzle ‘hoş 
geldin oğlum ‘dedi. İçerisi sıcaktı. Soba vardı ve yanı-
yordu. Güzel yemek kokuları doldurmuştu küçük vira-
na evlerini. Üzerinde ‘BİR YETİMİN ELİNDEN DE SEN 
TUT’ yazan büyük büyük koliler koliler vardı; mutfak-
ta ve odada... 

Bu gün sabah komşularının talebiyle bir yardım 
derneğinden gelmişler. Evin eksiklerini belirleyip te-
min etmişler. Bundan sonrada çocukların okul mas-
raflarını karşılayacaklarına, onlara burs sağlayacakla-
rına söz vermişler... Evlerindeki bu büyük değişikliği 
Onlar yapmışlar.’’

Geç değil, hala bir yerlerde yardım edilmeyi bek-
leyen yoksul ve yetimler var. Yardımlara vesile olacak, 
bizim yardımlarımıza ihtiyacı olan vakıf ve dernekler 
var. Bu öyküde olduğu gibi; bir yoksulun, bir yetimin; 
renksiz hayallerini renklendirmek, umutsuzluklarına 
umut olmak, soğumuş, üşümüş yüreklerine soba ol-
mak hiç zor olmasa gerek...

Bu kadar güzel hizmetin sürekliliğini sağlamak he-
pimiz görevi olmalı.

Vakıf ve dernek kurumu: İnsanın insana hatta in-
sanın tüm canlılara sunabileceği hizmetin tümüdür. 
Yorgunu dinlendiren misafirhane, yetimi barındıran 
yurt, yoksulu güldüren yuvadır.

Kamil manada ilk vakfın temeli, Müslümanlar tara-
fından atılmıştır. İslam da ilk vakfı Peygamber Efendi-
miz yapmıştır. Şöyle ki: Kendi hurma bahçesini Müs-
lümanlığı koruma amacıyla vakfetmiş ve ‘’sevdiğiniz 
mallardan infak etmedikçe cennet sevabına nail ola-
mazsınız...’’ Mealindeki ayeti okumuştur.

Ülkemizde de; insanlardaki yardım duygusunu ge-
liştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insan-
ların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak 
amacıyla 1985 yılından beri 3-9 Aralık tarihlerinde 
‘’Vakıf Haftası’’ kutlanmaktadır. Nitekim:

Vakıf ve dernek; iman, sevgi ve manevi olgunlu-
ğun mahsulüdür.

Vakıf ve dernek; sevgi sembolü, insanlık dolu bir 
fazilet yoludur.

Vakıf ve dernek; diriye şefkat, ölüye rahmet vesi-
lesidir.

Vakfa ve derneğe hizmet; halka hizmet, halka hiz-
met ise; Hakka hizmettir.

Vakıf haftasını geçirdiğimiz bu Aralık ayında; kü-
çük fedakarlıklar 
yapıp, büyük yar-
dımlaşmalara 
sebep olmak 
dileğiyle...

“ Ö l ü n -
ce insanoğ-
lu, geride yok-
sa eser

Defteri rafa 
kalkar, kale-
mi ona kü-
ser...”

Bir Yetimin Elinden de  
Sen Tut!...

Esra Gül AKALIN
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Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesiller için 
gerekli kaynaklara zarar vermeden bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarının karşılanması olarak tarif 
edilebilir. 

Yeni yüzyılın eşiğinde olduğumuz şu günler-
de, dünyamızda büyük değişimler yaşanıyor. Bir 
yanda savaşlar sürerken, aynı anda ülkeler ara-
sındaki sınırların ortadan kalkmasında önemli 
adımlar atılıyor. Amaç, toplumların var olabilme-
leri için ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentile-
rinin yerine getirilmesi, yani kalkınmalarıdır. An-
cak bugün geldiğimiz noktada, bu amacı gerçek-
leştirmek için kullandığımız kaynakların bir kısmı-
nın yenilenemez olması ve aşırı tüketimi, ne yazık 
ki doğal dengeyi hızla bozuyor.

Sürdürülebilir kalkınma insan açısından düşü-
nüldüğünde sosyal, toplum için düşünüldüğünde 
ekonomik ve kültürel, doğal kaynaklar kapsamın-
da düşünüldüğünde ise ekolojik açıdan önem ka-
zanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma aslında in-
san ile doğa arasında paylaşıma dayalı bir uzlaşma 
biçimidir. Ancak kalkınmakta olan ülkelerde yok-
sulluk; insanları kaynakları yenileyebilme hızın-
dan daha hızlı kullanmaya zorlamaktadır. 

Bugün dünyada kaynaklar hızla tükenirken, 
nüfus hızla artmaktadır. Doğal dengenin korun-
ması, gerçekte var olan kaynakların en etkin bi-
çimde kullanılmasıyla sağlanabilir. 

Gelişen teknoloji  de, insanlığın karşısına her 
geçen gün yeni sorunlar çıkarıyor. Bu sorunların 
yanı sıra felaketler ve savaşlar, özellikle dezavan-
tajlı dediğimiz grupları, yani kadınları ve çocukla-
rı derinden etkiliyor.

Kalkınma dendiğinde toplumun yarısını oluş-
turan kadını bunun dışında tutmak kabul edile-
mez bir durumdur. Sürdürülebilir kalkınma  ka-
dın ve erkek birlikte düşünüldüğünde gerçekle-
şebilecektir.

Toplumların gelişmişlik düzeyini  belirlemede 
etkin yollardan biri de o toplumun kadın potan-
siyelinin “eğitim” düzeyidir. Kadını kalkınma pro-
jesinin dışında tutmak, baştan o ülkenin, kalkın-
ma konusunda başarısızlığını kabul etmesi anla-
mına gelir.

Maalesef günümüzde özellikle az gelişmiş ül-
kelerde kadınlar ne eğitim ne de işgücü istihdamı 
konusunda erkeklerle eşit düzeyde fırsatlara sahip 
değiller.  Eşit eğitim imkânlarından yararlanama-
dıkları için de kalifiye eleman olma imkânı bula-
mamaktalar. 

Bu pozisyondaki kadının önüne iki seçenek çı-
kıyor: İstihdama katılmamak veya düşük statülü ve 
ücretli işlerde  çalışmaya razı olmak... 

Üstelik bu işler, süreli ve geçici çalışmayı, sos-
yal güvencesizliği beraberinde getirmektedir. Yani 
dünya hızla yenilenirken mevcut pozisyonunda 
kalmaya zorlanan kadın, değişen şartlarla birlikte 
ikinci kez mağduriyet yaşıyor. Doğal felaketler, sa-
vaşlar ve ekonomik krizler de bu mağduriyeti za-
man zaman ikiye, ona, yüze katlıyor...

Dünyanın bir bölümünde bu olumsuz tablo 
varken, refah seviyesi yüksek bölümünde tam bir 
tüketim çılgınlığı olduğunu da göz ardı edemeyiz. 
Bu tüketim anlayışının neticesi olarak, karşımıza 
akıl almaz bir israf çıkıyor.

Sürdürülebilir Kalkınmada 
Gönüllü Kadın Kuruluşları
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Bir tarafta egemen güçlerin insafsızca sömür-
düğü dünya kaynakları neticesinde oluşan mut-
lu azınlıklar, bir tarafta en zaruri ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamayan, kaynaklara ulaşmada çok uzak 
noktalarda bulunan mutsuz çoğunluk var. 

Süregelen yahut gelişmiş ülkelerin çıkarlarını 
korumak için bilinçli olarak sürdürdüğü savaşlar 
bir başka sorun.

Yaratılan savaş ortamındaki sıkıntılar sebebiy-
le refah düzeyini bir türlü yakalayamayan ülkeler-
de çoğu insan yardım almadan hayatlarını idame 
ettiremiyor. 

Ülkeler arasında kalkınmışlık düzeyi farklı ol-
makla birlikte, dünya tektir ve sorunları da tüm in-
sanlığın ortak sorunlarıdır. Japonya’da yaşanan fe-
laket orada kalmıyor tüm dünya etkileniyor. Ya da 
Afrika’da ortaya çıkan bir virüs adeta insan nesli-
ni tehdit ediyor. İnsanoğlu, yaşamı güvence altı-
na almak için toplumsal sorumluluklarının bilin-
cine ulaştı. Bu toplantı da, bunun bir göstergesi-
dir aslında. 

Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde, top-
lumların ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamların-
da gönüllü kuruluşların rolü ve çalışmaları dikkat 
çekmektedir. İletişim ve enformasyon teknolojisi-
nin gelişmesi, uluslararası etkileşimi kolaylaştıra-
rak insanların dünyayı ayrı ayrı toplumlardan çok, 
bir bütün olarak algılamalarına yardımcı olmakta-
dır. Böylece tüm dünya, ülkeler arasında sınırların 
kalktığı KÜRESEL BİR KÖY’e dönüşmüştür.   

Bu yenidünya düzeninde, gelişmiş olan ülke-
lerin desteği ile gelişmekte olan ve az gelişmiş ül-
kelerin gönüllü kuruluşları, yeni kalkınma model-
leri üretmekte, yeni hedefler belirlemekte, özel-
likle eşitsizliğe ve haksızlığa uğrayan kadınlar ve 
çocuklar için bir “can simidi” olmaktadır.

Gönüllü kadın kuruluşları, kadının geleneksel 
rolleri dışında önce aile sonra da toplum içindeki 
statüsünü yükseltmek ve sağlamlaştırmak için alt 
yapı hazırlamalıdır. 

Topluma özel kültürel ve sosyal etkinliklerle, 
kadınların kendine güven ve toplumda  saygınlık 
kazanmalarını sağlamak öncelikli amaç olmalıdır. 
Eğitim ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için ka-
dınları motive etmeli, ekonomik kaynaklara ulaş-
masına katkıda bulunmalı, bunlar için kamu des-
teği sağlayarak iletişim ve koordinasyonu sağlama-
lıdır. Toplumsal bilinç oluşturulması ve bunun ge-
liştirilmesi de çok önemlidir. Gönüllü kadın kuru-
luşları bu noktada da önemli bir misyon üstlen-
mektedir. 

Artık tüm dünyada kadınlar ataerkil toplum 
düzeninin talepleri dışında da ekonomik ve top-
lumsal hayata tam ve eşit şartlarda katılmak isti-
yor. Tarımda çalışan eğitimsiz kadın toprak yeter-
sizliği, yoksulluk, göç v.b gibi durumlar sonucu 
kente geldiğinde kendini daha da çaresiz hissedi-
yor, çevresine, mahallesine alışmakta bile güçlük-
lerle karşılaşabiliyor. Günümüzde teknolojinin en 
ücra yerlere bile ulaşmış olması bir takım güçlük-
leri ortadan kaldırsa da toplumsal bilinç yerinde 
saydığı sürece töre cinayetlerinin, kan davalarının 
önüne geçilemiyor. Bu yüzyılda; yaşama hakkına, 
insan fıtratına ve medeniyete aykırı uygulamalar 
hâlâ can yakıyor. 

15 yıldır özelde kadın genelde toplum alanın-
da çalışmalarını sürdüren İLKDER, bir kadın kuru-
luşu. Kadının toplumda önemli bir özne olduğu-
nun, sağlam nesillerin, güvenli toplumların, kül-
türün, sanat ve edebiyatın kadının ellerinde şekil-
lendiğinin bilincinde, ayrıca sorunlar karşısında 
çözüm üretme noktasında kendini sorumlu hisse-
den, kadın duyarlılığı ile harekete geçip birlikten 
kuvvet doğar anlayışıyla yola çıkan bir sivil toplum 
örgütüyüz. 

Elimizi taşın altına koymayı kendimize görev 
edindik. 

Özellikle, toplumun dezavantajlı kesimleri ol-
duğuna inandığımız kadın ve çocuğu kendimize 
hedef kitle olarak belirledik. 
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Kadınlar birçok toplumda hayata 1-0 mağlup 
durumda başlamalarına rağmen her alanda başa-
rılı olabileceklerini bedel ödeyerek de olsa göste-
riyorlar. Dünyada doğal afetler ve özellikle de sa-
vaşlarda erkeğini yahut babasını kaybeden kadın 
ve çocuklar için, hayatta kalma mücadelesi adeta 
ikinci bir yıkım haline geliyor. Evsiz barksız, kim-
sesiz kalmanın yanında; taciz, tecavüz ve kötü mu-
ameleden korunmak için insanüstü bir çaba gös-
termeleri gerekiyor...

90’lı yıllarda bütün dünyanın gözü önünde 
gerçekleşen Bosna katliamı bunun korkunç ör-
nekleriyle dolu. Tecavüze uğrayan, zevk için öldü-
rülen kadınlar... Ve O kadınların bugün 15 yaşını 
geçen tecavüz çocukları...

Komşumuz Irak’ta işgal sonucu yine dul kalan 
kadınlar ve yetim çocuklar.

Filistin’de işgal sonrası eşini kaybeden, bir de 
çocuklarının geçim derdine düşen kadını da yine 
en iyi anlayan bizler, yani bu konuda duyarlı ka-
dınlarız.

Marmara depremi Türkiye için maddi ve ma-
nevi bir yıkım oldu. İlkder olarak yine mağdur 
olanların yanındaydık. Sadece maddi yönden de-
ğil manevi olarak da destek olduk. 

Küreselleşen dünyada felaketler sonrasında 
yaşananlara duyarsız kalamazdık. Bilgi çağı artık 
uzakları yakın etti. Bu nedenle yaptığımız çalış-
malar sadece ülkemizi değil elimizin uzandığı, gü-
cümüzün yettiği her yeri kapsamaktadır. İşte bu 
duygu,düşünce ve sorumluluk bilinci ile İLKDER 
üye ve gönüllüleri ile birlikte KORUYUCU AİLE 
PLATFORMU’nu oluşturduk.

KORUYUCU AİLE PLATFORMU ulusal ve ulus-
lar arası çalışmalar yapan bir platformdur. 

Yaptığımız araştırmalar sonunda gördük ki, 
savaş ve doğal afetler sonucu yetim kalan binler-
ce çocuk yardım beklerken pek çok suç şebekesi-

nin eline düşüyor. Çünkü yardım kuruluşlarından 
önce felaket bölgesine onlar geliyor. Bu çocukla-
rın korunmaya ve bakıma ihtiyaçları var. Irkı, dini, 
dili, rengi hiç önemli değil. Sadece çocuk ve ye-
tim olması ona yardım eli uzatmamız için yeterli 
bir neden. Bu duygu ve düşüncelerle tsunaminin 
vurduğu Açe ve deprem felaketi yaşayan Pakistan’ 
da birer yetimhane yaptırdık. Yine Filistin’de des-
teklerimizle temeli atılan bir yetimhane ve rehabi-
litasyon merkezinin inşaatı devam ediyor. 

Bu platformu elimizden geldiğince yaşatmaya 
ve geliştirmeye çalışacağız. 

Yetim çocuklarımızın bulunduğu ülkelere yap-
tığımız ziyaretlerde bölge kadınları yaptığımız yar-
dımların kendilerini ayakta tutacak kalıcı çözüm-
lere yönelik olmasını istediler. “Bizler sürekli yar-
dım alarak değil, onurumuzla kendi ayaklarımızın 
üzerinde durmak istiyoruz, bizlere üretime yöne-
lik gerekli olan ihtiyaçlarımız sağlanırsa, o zaman 
kendimizi daha iyi hissedeceğiz” dediler. Bunun 
üzerine onların da isteklerini dikkate alarak çeşitli 
projeleri hayata geçirdik 

Bu projelerden “dikiş makinesi projesi” 
Gazze’de kadınlara gelir kazandırmak için yürüt-
tüğümüz mikro projelerden sadece biri.

• Dikiş Makinesi Projesi: Gazze’de kadınlar-
la yapılan görüşmelerde “geçici-günü kurtarmaya 
yönelik yardımlar yerine kendi ayakları üstünde 
durarak geçimlerini sağlayabilecekleri yardımlar” 
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istediklerini tespit ettik. Dikiş becerileri olması-
na rağmen makineleri olmadığı için bu becerileri-
ni değerlendiremediklerini söylediler. Bu neden-
le derneğimiz pek çok kadın tarafından ortak kul-
lanılabilecek sanayi tipi makineler alınması için 
kampanya başlattı. 

• Her Çadıra Bir Keçi Projesi: Evlerini ve eş-
lerini kaybeden kadınlar çadırlarda çok zor hayat 
şartlarında yaşamaya başlamışlardır. Bu ortamda, 
çocukların sağlıklı beslenebilmesi de mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle çadırlarda yaşayan in-
sanların beslenmesine katkı ve çocukların süt ihti-
yacının karşılanması amacıyla bu projeyi başlattık. 

• Su Kuyuları Projesi: Çeşitli nedenlerle 
bombalamalar, kuraklık, deprem vs. sonucu ye-
tersiz olan su kaynaklarına insanların ulaşabilme-
leri ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir 
çok ülkede su kuyuları açtırıyoruz. 

• Yetimhane Projesi: Yapılacak olan 
yetimhaneye ‘ Bir tuğla’ da sen koy’ kam-
panyaları çerçevesinde Bugüne kadar Açe ve 
Pakistan’ da yaptırdığımız yetimhanelerden 
sonra Filistin’de de 700 kapasiteli bir yetimha-
ne çalışmamız devam ediyor. 

• Koruyucu Aile Projesi: “Bir yetimin 
elinden de sen tut.” kampanyaları ile yetim 
çocukların asgari ihtiyaçlarını karşılamak, ço-
cukların üzerindeki yetimlik duygusunun te-
rapisi ve yetim çocuklarn ayakta kalabilmesi-
ne yardımcı olmak amacı ile başlatmış oldu-

ğumuz sponsor aile çalışmalarımız örnek bir şe-
kilde devam ediyor. 

Ağaçlandırma projesi: 

Çocuklar için kırtasiye projesi:

Ramazan ayına ait kumanya projesi:

Kurban projesi: Halen devam ettirdiğimiz pro-
jelerimizden bazıları.

Görüldüğü gibi projeler “balık tutmayı öğ-
retmeye” yönelik projelerdir.

Projelerimizin bir bir hayata geçtiğini, so-
nuç verdiğini gördükçe bizler daha çok moti-
ve oluyoruz. 

Dileriz ki dünyada barış olsun, adil bir pay-
laşım düzeni oluşsun ve insanlık hak ettiği in-
sanca yaşam standartlarına ulaşsın. Bunun için-
de imkân sahipleri hiçbir fedakârlıktan kaçın-
masın.
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7-13 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Kong-
re Merkezi’nde Dördüncüsü yapılan En Az Geliş-
miş Ülkeler kongresi düzenlendi. Kongrede Dün-
yanın çeşitli ülkelerinden gelen on bine yakın ka-
tılımcıya Türkiye ev sahipliği yaptı. Organizasyo-
nun sivil toplum forumunun organizesini Yeryü-
zü Doktorları üstlendi.  Bu kongreye İLKDER ola-
rak 5 arkadaş olarak katıldık.Oldukça verimli geç-
tiğine inandığımız bu kongrede tanıtım için ku-
rulan standımızda dünyanın çeşitli yerlerinden 
gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
hem tanışma hem de faaliyetlerimizi anlatma im-
kanı bulduk. özellikle   STK  olarak bu tür toplan-
tılara katılmak bizim için büyük bir tecrübe olu-
yor.  kendimizi ifade etmek, yaptığımız hizmetle-
ri duyurmak açısından bu tür uluslar arası kong-
relere katılmanın çok önemli olduğunu düşünü-
yoruz”

Kongrede dikkat çeken en önemli noktalar-
dan biri  Birleşmiş Milletlerin görevlilerinin dışın-
da gelişmiş ülke temsilcilerinin kongrede yer al-
maması konuya olan duyarsızlıklarının bir neticesi 
olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Ayrıca Türkiye’nin 
ev sahibi ülke olması durumu kongrenin Birleş-
miş Milletler sahası olduğu gerçeğini değiştirmi-
yordu.

Başlangıçta 28 olarak belirlenen En Az Ge-
lişmiş Ülke sayısının, 48 e çıkması bugüne kadar 
önemli ve etkin bir adımın atılmaması gerçeğini 
ortaya koymaktadır.

2000 yılında 191 ülkenin ortaklaşa aldıkları 
bin yıllık kalkınma hedefleri olarak belirledikleri;

Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması,
Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi,
Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınla-

rın konumunun güçlendirilmesi,
Çocuk ölümlerinin azaltılması Anne sağlığının 

iyileştirilmesi,
HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücade-

le edilmesi,
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilme-

si 
konularında verdikleri sözlerde durmadıkla-

rı ortaya çıkmıştır. Esasen gelişmiş ülkeler olarak 
tanımlanan ülkelerin birçoğu gelişmişliklerini; bu 
çoğunluğunu Afrika’da bulunan ülkelerin oluştur-
duğu  en az gelişmiş ülkelerin zengin kaynaklarını 
sömürmelerine borçludurlar. 

Geçmiş yüzyıllarda köle ticareti yaparak insan-
larını, daha sonraları ülkelerini işgal ederek zen-
gin doğal kaynaklarını, sonraları da Dünya savun-
ma sanayisini elinde tutan güçler bu ülkeleri silah-
larını satacakları bir Pazar olarak görerek sömür-
müşlerdir. Böylelikle iç ve dış karışıklar çıkararak 
silahlarını kolaylıkla pazarlayabilmektedirler. Za-
ten bu ülkelerden katılan sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri de kendilerini en az gelişmiş zen-
gin ülkeler olarak tanımlıyorlardı. Oysa dünyada 
savunma sanayine yapılan harcamaların bir bölü-
mü bile  dünyada  açlığın, yoksulluğun ortadan 
kalkmasını sağlayabilir.

En Az Gelişmiş Ülkeler 
Kongresi’nden Notlar
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Günümüzde bu ülkelerde sömürü imparator-
luklar eliyle değil, çok uluslu şirketler aracılığıy-
la olmaktadır. Burada vurgulanan temel görüşler-
den biri de dünyanın gelişmişliğinin nasıl ölçüle-
ceğini belirleme hakkının kimseye ait olmadığının 
altı çizildi. Bu ölçme-
nin Avrupa merkezci-
likten kaynaklandığı 
belirtilerek Batının sö-
mürgecilik sonrasında 
sömürgeci sarhoşlu-
ğu içinde olduğu bil-
dirildi. Bununla ilgili 
olarak şu görüşlere de 
yer verildi. “Dünya de-
ğişiyor, ittifaklar deği-
şiyor. Dünün düşma-
nı bugün dost olabi-
liyor. Kültürel hegomoni(benim kültürüm senin 
kültüründen daha iyi anlayışı) hakim. Yeniden ta-
nımlanmış neo sömürgecilik anlayışı neticesinde 
mantalitenin değişmediğini söyleyebiliriz. Onlar 
yine başkalarından daha iyi yaşam içinde olduk-
larını düşünüyorlar. Bunu da gizli olarak siyasi, 
ekonomik manipülasyonla yapıyorlar. Sömürgeci-
lik sonrası dönemde Avrupa hegomonik zihniye-
ti gereği öne sürdüğü modernite kavramını kendi 
kriterlerine göre belirledi. Sizin modern olup ol-
madığınız onların koydukları ölçütlere göre belir-
lenecektir. Yani siz bekleme odasındasınız birile-
ri sizin moderniteye uygun olup olmadığınıza ka-
rar verecekler siz buradan ya mezun olacaksınız ya 
da onların kriterlerini yakalayana kadar bekleme-
ye devam edeceksiniz.Batı bir proje üretti ve bunu 
diğer ülkelere evrensel bir proje olarak sattı. Bir 
boşluk vardı ve bunu çok iyi kullandı. Bu anlatım-
dan uygun olmadığına inandığı tanımları çıkardı. 
Modernite tamamen Batının modeli olarak sunul-
du. Oysa ortada bir dejenerasyon vardı ve bu sü-
rekli bir ilerleme değil belli bir noktadan sonra ge-
rileme söz konusuydu. Bu nedenle modernite bu-
gün yeniden tartışılıyor.  Modernitenin günümüz-
de herkesi kapsayacak şekilde yeniden tanımlan-
ması gerekiyor.”

Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda EAGÜ 
statüsündeki ülkelerin bu sorunlardan kurtulabil-
mesi için öncelikle sorunlarının çözümü noktasın-
da atılacak adımlarda kendilerinin sahiplenmesi 
gerektiğini altı çizildi. Bu sahiplenme de sizi seçen 

halka karşı sorumlu 
olduğunun bilincinde 
olan yönetimler saye-
sinde anlam kazanabi-
lir. Küresel ekonomik 
güçlerin her şeyi bil-
diği yönündeki yanlış 
inanış yıkılmalı ve böl-
gesel ekonomik en-
tegrasyon sağlanmalı. 
Kendi aralarında da-
yanışarak güçlenmeli-
ler. Halkın sahiplen-

mesi ile ve hesap verebilir yönetimlerle ancak ba-
şarı sağlanabilir.

Kalkınma için de demokrasinin tesis edilmesi 
gerekir.. Özellikle Afrika da büyük bir sorun olan 
yolsuzlukla mücadele etmek için de demokrasiye 
ihtiyaç vardır.Zira yolsuzluk , boşluklardan yarar-
lanarak ortaya çıkar. Bu da fonların gerekli yerlere 
ulaşmasını engeller.   

Ayrıca toplumda bir katalizör görevi gören si-
vil toplum kuruluşlarının rolü de göz ardı edilme-
meli. STK lar farkındalık yaratarak, sorunların çö-
zümü noktasında önemli bir rol üstlenebilirler. 

Genel hatlarıyla bu konuların vurgulandığı bu 
toplantı da İLKDER olarak

“Sürdürülebilir Kalkınmada Gönüllü Kadın 
Kuruluşları” konulu sunumunu Başkanımız Öz-
den Sönmez’in yaptığı bir oturumda söz aldık. 

Özden Sönmez özetle bu göreve neden talip 
olduklarını açıklarken, kadının toplumdaki yeri-
nin öneminin altını çizerek, sorunlar karşısında 
çözüm üretme konusunda kendilerini sorumlu 
hissettiklerini belirtti. Kadın duyarlılığı ile hareke-
te geçerek, özellikle toplumun dezavantajlı kesim-
leri olduğuna inandığımız kadın ve çocuğu ken-



dimize hedef kitle ola-
rak belirledik diyerek 
sözlerine şöyle devam 
etti: 

“Kadınlar bu top-
lum mühendisliğine 
erkeklerden 1-0 mağ-
lup durumda başla-
malarına rağmen her 
alanda başarılı olabi-
leceklerini bedel öde-
yerek de olsa göste-
riyorlar. Dünyada doğal afetler ve 
özellikle de savaşlar sonucunda 
geride kalan kadın ve çocuk-
lar için hayatta kalmak ade-
ta ikinci bir yıkım oluyor. 
Evsiz barksız, kimsesizliğin 
yanında bir de kendini her 
türlü tecavüz ve kötü mu-
ameleden korumaları ge-
rekiyor. 90 lı yıllarda Bosna 
katliamı bunun korkunç ör-
nekleriyle dolu. Tecavüze uğra-
yan, zevk için öldürülen kadınlar. 
Filistin’de işgal sonrası eşini kaybeden, 
bir de çocuklarının geçim derdine düşen kadını 
da yine en iyi anlayan bizler yani kadınlar olduk. 
Marmara depremi Türkiye için maddi ve manevi 
bir yıkım oldu. İlkder olarak yine mağdur olanla-

rın yanındaydık. Sa-
dece maddi yönden 
değil manevi olarak 
da destek olduk. Kü-
reselleşen dünyada 
felaketler sonrasına 
yaşananlara duyarsız 
kalamazdık. Bilgi çağı 
artık uzakları yakın 
etti. Bu nedenle yap-
tığımız çalışmalar sa-
dece ülkemizi değil 

elimizin uzandığı, gücümüzün yet-
tiği her yeri kapsamaktadır”, di-

yerek sürdürdüğü konuşması-
nın sonunda dünyanın bir-

çok yerinde  yardıma muh-
taç insanlara yönelik yap-
tığımız faaliyetlerin yer al-
dığı sunumu oldukça ilgi 
ile izlendi.

Bugüne kadar  yaptı-
ğımız çalışmaların önemine 

inanıyorduk ama Kongre so-
nunda bir kez daha anladık ki ger-

çekten daha çok çalışmamız gerekiyor 
ve bizler çok önemli işler yapıyoruz. Allah sağlık 
verdikçe bu faaliyetlere devam edelim ve hiçbir za-
man sekteye uğramasın inşaAllah. (Amin)

“Kadınlar bu 
toplum mühendisliğine 

erkeklerden 1-0 mağlup 
durumda başlamalarına 

rağmen her alanda başarılı 
olabileceklerini bedel  

ödeyerek de olsa 
gösteriyorlar.

Bakara 263
Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma 

gelen bir sadakadan daha hayırlıdır.  
ALLAH her bakımdan sınırsız zengindir, Halimdir.
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Bir gün telefonum çaldı, arayan Emine (Öz-
çelik) Abla “Nesrin senden bülten için Somali 
hakkında yazı istiyorum” bende tabi abla dedim 
en kısa sürede yazar gönderirim. Bu konuşma-
nın üstünden bir ay geçti ben hala yazıyı yazıp 
gönderemedim. Bu sure zarfında Somali’de gör-
düklerim, seyahat boyunca yaşadıklarım, hisset-
tiklerim kafamın içinde ko-
valamaca oynadılar. 3-4 defa 
artık yazıp göndermek niye-
tiyle kaleme kâğıda sarıldım 
ama bir türlü yazı çıkmadı. 
Aklımdan geçenleri sıraya 
koyup kâğıda dökemedim.

Somali’nin nesinden 
bahsetmeliyim; gelirken ve 
giderken Nairobi havaala-
nındaki aktarımlarda yaşa-
nanlardan mı?

Mogadişu havaalanın-
da yaşananlar, gördüğüm ilk manzara karşısında 
kendimi Türkiye’nin bundan 40-50 yıl öncesini 
gösteren siyah-beyaz Türk filmlerindeki havaala-
nında hissettiren görüntüsünden, ya da her türlü 
evrak, izin vs türü işlemlerimiz tam olmasına rağ-
men bir buçuk saat giriş-çıkış işlemlerimizin bit-
memesinden mi?

Şehrin içinde 
dolaşırken –aslında 
bir yerden bir yere 
giderken dolaşmak 
gezmek diye bir şey 
söz konusu değil-
di maalesef- gördü-
ğüm yol manzarala-
rından mı? 

Havaalanından şehre yaptığımız girişten iti-
baren gittiğimiz her yere bizimle beraber gelen 
eli silahlı korumaların insana verdiği güvensizlik 
hissinden mi?

Kalacağımız otele yerleştikten birkaç saat 
sonra duyulan patlamanın kime niçin yapıldığını 
bilmediğimiz bir bomba sesi olduğunu öğrendi-

ğimizde hissettiklerimi mi?
Bir gün sonra Gargar 

Vakfı’ndaki program sırasın-
da şehrin sokaklarında dola-
şan 40-50 tane canlı bomba ol-
duğu bunlardan 5 tanesinin ya-
kalandığını güvenlik nedeniy-
le derhal otele dönmemiz ge-
rektiğini bildiren haberin gel-
mesiyle programı tamamlayıp 
otele döndükten sonra yakla-
şık iki gün boyunca otelden çı-
kamamanın insana yaşattığı kı-

sıtlanma, kapatılmışlık, özgürlüğünün yok edil-
mesi, ölüm korkusu hissinin insanı nasıl da baş-
ka bir boyuta taşıdığının tecrübesinden mi bah-
setmeliyim?

Ya da son bir günde ziyarete gittiğimiz kamp-
larda gördüğüm insanlarda ki öğrenilmiş çaresiz-
lik ve kabullenişle, dışarıdan gelen her ziyaretçi-

ye direk ellerini uza-
tıp bir şeyler verme-
mizi bekleyen kadın 
ve çocukların yüz-
lerine bile bakmaya 
utandığımdan, on-
ların o hali karşısın-
da yediğim içtiğim 
her şeyin haram ol-

Somali Notları

Nesrin SEMİZ



duğu ve dünyanın geri kalanı orada yaşayan in-
sanların hakkını yiyorlar diye düşünmekten ken-
dimi alamadığımdan, sorumluluk sahibi Müslü-
man bireyler olarak orada yaşayan insanların he-
sabını Rabbime veremeyeceğimize kesin kanaat 
getirdiğimden mi?

O yoksulluğun, yoksunluğun, çaresizliğin 
ve açlığın kol gezdiği 
kamplarda sadece ka-
dın, çocuk ve yaşlı er-
kekler olmasına rağ-
men hamile kadınları 
görüp ne iş dediğimiz-
de çoğunun tecavüz so-
nucu olduğunu öğren-
diğimde hissettiğim ça-
resizlik, acıma ve tiksin-
me duygusundan mı?

Elman Peace and Human Rıghts Center is-
mindeki sivil toplum kuruluşunun ça-
lışmalarından, çocuk askerleri re-
habilite ederek hayata yeni-
den kazandırılması için ve-
rilen meslek edindirme 
çabalarına duyduğumuz 
sevinç, oradaki bu çalış-
maya destek olmak adı-
na öğrencilere verdiği-
miz küçük hediyeler ve o 
derslere katılmalarını sağ-
lamak amacıyla her öğrenci-
ye haftalık 5 $ harçlık verildiğini 
öğrenmek, orada yapılan çalışma-
ların umut verici olduğu, aslında yollarda-

ki pislik, harabe görüntüler, kırık dökük yapıla-
ra rağmen ellerinde kitap defter okula giden ço-
cuk ve gençler, sokaklarda harabeler arasında ot-
layan keçiler, insanın ve hayatın olduğu her yer-
de umutta vardır duygusunu mu anlatmalıydım.

İki gün boyunca otelden çıkamayınca ote-
lin terasından şehri seyrettiğimizde aslında 

Mogadişu’nun ne 
kadar güzel bir şe-
hir olduğunu fark 
ettik. Yukarıdan ba-
kıldığında bulundu-
ğumuz semtin eski-
den oldukça zengin 
bir mahalle olduğu, 
okyanusun kenarın-
daki kentte balıkçı-
lık ve turizm yapılsa 

iş ve geçim sorununun kalmayacağını ama bun-
ların yapılabilmesi için güvenlik sorunu-

nun halledilmesi gerektiğini, in-
sanları yönlendirecek bir oto-

ritenin olmamasından kay-
naklanan bir fakirlik yaşa-
dıklarını net bir şekilde 
çok fazla derine inmeden 
hemen fark edilebildiğin-
den mi?

Kaldığımız otelin eski-
den çok güzel bir konak ol-

duğunu, şimdiki işletmecinin 
otele hiçbir katkı sağlamadan 

eskiden kalanlarla idare ettiğini dü-
şündüğümüzü, aslında istenirse yapılacak 

... yüzlerine 
bile bakmaya 

utandığımdan, onların o hali 
karşısında yediğim içtiğim her 

şeyin haram olduğu... ve dünyanın 
geri kalanı orada yaşayan 

insanların hakkını yiyorlar 
diye düşünmekten kendimi 

alamadığımdan...

İLKDER
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işler bulunabileceğini.
Görkemli güzel ev-

lerin yapıldığı zaman-
larda, bu yüksek du-
varların kim bilir ne 
hikâyelere tanıklık et-
tiğini, iyi bir hikâye ya-
zarıymışım gibi o eski 
eşyalardan, işlemeli 
duvarlardan insanı alıp 
götüren hikâyeler yaz-
sam diye mi düşünmedim.

Ya da ne bileyim teknik 
bir dille sadece Somali prog-
ramımızı mı anlatsam, diye 
düşünmekten, bunları bir 
sıraya koymayı beceremedi-
ğim için bir türlü yazıyı yazıp 
bitiremedim. Bende sizlerle 
neden yazıyı yazamadığımı pay-
laşmaya karar verdim ve okuduğu-
nuz yazı ortaya çıktı. Kim bilir belki de te-
reddüde düştüğüm her konu için ayrı birer yazı 
yazar Somali günleri adı altında bir yazı dizisi 
oluşturabilirim.

Ama yazının sonuna geldiğimde fark ettim ki 
Somali seyahati sadece ilm-ül-yakin olarak bildi-
ğim pek çok bilgiyi ayn-ül-yakin olarak bilmeme 
vesile olmuş. Ölüm korkusuyla yaşamanın zor ol-
duğunu sadece dilimizde bir bilgi olarak biliyor-
muşum, özgürlüğün olmamasının, istediğin gibi 
hareket edememenin insanın doğasına aykırı ol-
duğunu çok uzun sürdüğü takdirde insanı in-
sanlıktan uzaklaştıracağını iki gün içinde test et-

tik onayladık. Hepsinden 
önemlisi aslında Kur’an 
ve Sünneti sadece ilm-ül-
Yakin bir bilmeyle bildiği-
mizi, oysaki bu iki rehberi 
hayatımıza ayn-ül-yakin ve 
hakk-ül-yakin bir şekilde 
monte etmediğimiz süre-
ce yeryüzünün felaha eri-
şemeyeceğini fark ettim. 
Ebu Said el-Hudri’den ri-

vayet edildiğine göre Rasulul-
lah (S.A.V) şöyle buyurmuş: 

“Üç kişi bir yolculuğa çıktık-
ları zaman, içlerinden birini 
emir tayin etsinler” bu hadi-
si hemen-hemen her Müslü-

man bilir ama sadece bilir ne 
anlama geldiği, en küçük birim-

den en geniş anlamına kadar ha-
yatın her kademesinde uygulanma-

sı gerektiğini düşünmez. Somali’de yaşa-
nan her türlü olumsuzluğun birincil nedeninin 
kuraklık değil, başsızlık olduğu, 20 yıldır süren 
iç savaş ve kaosun ülkeyi bu hale getirdiğini gör-
dük. Allah bir an önce oralara da huzur nasip et-
sin inşallah.

Bu tecrübeyi yaşamama vesile olan Özden 
Abla’ya minnet borçluyum. Oraları görmeyi ve 
düşünebilmeyi bana nasip eden Rabbime ise ne 
kadar şükretsem azdır. Rabbim ilmiyle amel ede-
bilenlerden olmamızı nasip etsin. Âmin.

Dua sizden, çaba bizden, takdir Yüce Rab-
bimden. 12.10.2011

meslek 
edindirme çabalarına 
duyduğumuz sevinç, 

oradaki bu çalışmaya destek 
olmak adına öğrencilere 

verdiğimiz küçük 
hediyeler
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KARDEŞLİK ZAMANI

Üşüyordu Van, Türkiye üşüyordu, 
Depremi Türkiye çok iyi biliyordu.
Halkımız yardımı zaten seviyordu,

Kenetlendi yurdum, kardeşlik adına.
Bebeklere mama, elbise, pabuç,

Büyüklere gıda, çadır ve ilaç.
Biraz da sevgi ve merhamet,

Kenetlendi yurdum insanlık adına.
Ayırım olmadı, sucusun bucusun,

Denemezdi; sen Türkiye’nin ucusun.
Evveliyattan var kan bağımız, 

Denetlendi yurdum ayırım adına.
Zaten olması gereken buydu,

Bu kardeşlik; Peygamber buyruğuydu.
Her yaraya merhem olmak zorunluydu,

Fırsat vermedi yurdum, iç ve dış düşmanına.

Cemile BAKACAK
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KEFENSİZ ÖLÜLER
Koyu gölgeler çökmüştü bu diyarlara

Kopkoyu gölgeler.
Bir bir vurmuştu nice canları,

Yüreklerde matem, etrafta sayısız ölüler.
Artık bitmişti umutlar, durmuştu zaman

Ne zaman kapanır yüreğimde açılan,
Bu yara, bilemem ne zaman.

Koyu gölgeler çökmüştü bu diyarlara
Kopkoyu gölgeler.

Gözlerde yaş doluydu etrafta sayısız ölüler
Nerede gülüp oynayan çocuklar, gençler

Nerede taze çayını yudumlayıp
Sohbet etmiş neşe dolu insanlar.

Koyu gölgeler çökmüştü bu şehirlere
Kopkoyu gölgeler.

Kapanmıştı perdeler bir daha açılmazcasına
Yıkılmıştı süslü binalar insanların başına

Feryatlar yükselmişti önce yardım isteyen
Susmuştu sonra bir bir kesilmişti nefesler.

Koyu gölgeler çökmüştü bu diyarlara.
Kopkoyu gölgeler.

Etraf harabeydi binlerce kefensiz ölüler...
Taş yataklarda gözlere toprak dolan

Beni can evimden vuran, yaralayan ölüler.
Kimi toplu, kimi tek tek uğurlanmıştı

Yüzlerce kefensiz ölüler.
Yiyemedim bir lokma aşı,

Yüreğim buruk, gözlerim dolu dolu
Ben çaresiz, ben can evimden yaralı

Hıçkırıklarla seyrettim
Kefensiz uğurlanan, yüzlerce ölüleri.

Ayten DEMİR



“Edremit Van’a bakar içinden Şamram akar...” 
Şamram nedir diye soruyoruz, Van’da bulunan 
partner kuruluşumuz Erdemder başkanına. Bir 
yandan da yıkıntıları, çadır kentleri arabadan izle-
meye devam ediyoruz. İki tane Edremit ilçesi var 
aslında biri Balıkesir’in diğeri yaralı Van’ın. Biri 
kocaman Marmara kıyısına diğeri, kocaman (Van-
lıların deyimiyle) Van denizi’nin kıyısına bütün 
güzellikleriyle yayılmışlar. Van gölünü ilk defa gö-
rüyorum. Gerçekten denizi aratmıyor.

Van’dan çıkalı bir buçuk saate yakın oldu. Da-
ğönü köyüne doğru yol alıyoruz. Depremin ya-
rıklar oluşturduğu yolları yamayarak kullanılabi-
lir hale getirmişler. Köy yolları kısmen asfalt olsa 
da daha çok toprak. Yol boyunca aynı manzara-
larla karşılaşıyoruz. Yıkılmış kerpiç evler, geniş 
alanlara kurulmuş çadırlar, bazen Mevlana evle-
ri, bazen de konteynırlar. Çadırların önünde to-
zun içinde kalma pahasına çamaşır yıkamaya çalı-
şan kadınlar,durumun farkında olarak veya olma-

yarak oradan oraya koşup oynayan çocuklar. Reh-
berimize durmadan da köyler hakkında sorular 
soruyoruz.

Karşımızda muhteşem bir manzara var. Van 
Gölü kıyısında dağın yamacında yeşil, şirin fakat 
yıkıntılarla dolu hüzünlü bir köye giriyoruz. Da-
ğönü Köyü. 83 haneden 80 inin yıkıldığı, kayıp-
ların olduğu bu köy aslında ne kadar güzelmiş. 
Balıkesir Edremit’in köylerini aratmayacak kadar 
güzel. Ne yazık ki yaslı, ne yazık ki yaralı. Geniş 

alanda yine çadırlar var. Çoğu akrabalarının yanı-
na gitmiş ama gidemeyenler bu çadırlarda kalıyor-
lar. Köyün çoğu birbirleriyle akraba. 8 cenaze var. 
Bunlar kiminin dayısı, kiminin dedesi, kiminin an-
nesiyken kiminin halası. Acıyı dışarıdan birileriyle, 
bir yabancıyla paylaşmaya ihtiyaçları vardı ve biz 
Allah’a şükür oradaydık. Getirdiğimiz ve dağıtma-
ya çalıştığımız yardımlardan çok onları dinleme-
mizi, onlarla ağlamamızı, acılarını paylaşmamızı is-
tiyorlardı. Kimi enkaz altında kalan iki yavrusunun 
okul anılarını, depremden bir hafta önce gördü-
ğü rüyanın nasıl gerçek olduğunu bazen hıçkırık-
larla, bazen de tebessümle anlatırken, yeni evli bir 
hanım çeyizinin, eşyalarının gittiğini yıkılan evinin 
önünde defalarca söyleyerek akli bir travmanın iz-
lerini bize gösteriyordu. Genç kızlarla sohbet et-
tik. İlköğretimi bitirip istedikleri halde okula gide-
mediklerini, bunun hem geleneklerle, hem de gü-
venlik sorunu yüzünden aileleri tarafından engel-
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omVan ve Şamram
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lendiğini söylediler. Köyün üst mahallesinden alt 
mahallesine bile tek başlarına inmeye çekindikle-
rini anlattılar. Öyle güler yüzlü öyle cana yakındı-
lar ki hemen kanımız kaynadı. Yıkıntıların arasın-
da ilerlerken bir yandan tefekkür ediyor, bir yan-
dan da kısıtlı olan vaktimizi güzel değerlendire-
lim istiyorduk. Gruplara ayrılarak köyün iç kısım-
larına dağıldık. Evi yıkılan bir tey-
ze bana sımsıkı sarıldıktan 
sonra enkazdan nasıl çıktı-
ğını anlatmaya koyuldu bi-
tirdiğinde etrafımda arka-
daşları göremedim. Gittikle-
ri yönü tahmin edip o tarafa 
doğru yöneldiğimde yıkılan 
evlerin arasında yalnız kaldığı-
mı fark ettim. O anda içim bur-
kuldu. Aşağıda bir yerden akan 
küçük bir derenin sesi geliyor, 
rüzgar hafifçe esiyor, güneş san-
ki daha sıcak parlıyordu. Bu köy bizim köye 
benziyor dedim. Az önceki teyze de köydeki kom-
şuma. Yolları aynı, ağacı aynı, suyu aynı her şeyi 
aynı. Ne bekliyordun? dedim kendi kendime bu-

rası da bizim. O teyze sana nasıl sarıldıysa batıya 
da gitsen kuzeye de güneye de gitsen oradaki tey-
zelerde öyle sarılacak. Çocuklarını kaybeden an-
nenin Düzce depremindeki Elazığ depremindeki 
anneden ne farkı var. Acı aynı acı, hasret aynı has-
ret, fedakarlık aynı değil mi? Biz kadınlar farklı dil-
d e de konuşsak, giyim kuşamları-

mız da farklı olsa, hayata bakı-
şımız da farklı olsa biz birbi-
rimizi anlıyoruz. Yeter ki bir 
araya gelelim, konuşalım, 
muhabbetimiz olsun.

Köyden istemeyerek de 
olsa ellerimizde bir amca-
nın kendi bahçesinden 
koparıp verdiği elmaları 
yiyerek ayrılıyoruz.  Ka-
famızda bir yığın düşün-

ce ve arkamızda bıraktığı-
mız acı anılarla konuşmadan epey yol alıyoruz. 

Aslında Edremit (Van), Edremit’e (Balıkesir), Er-
felek (Sinop), Erdemli’ye (Mersin), Elmalı (Antal-
ya), Eynesil’e (Giresun) bakıyor. İçlerinden coş-
kuyla Şamram akıtmak bizim elimizde.

İLKDER
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Şairini hatırlayamadığım bu dizelerle başla-
yan şiiri ilkokul sıralarında coşkuyla okuduğu-
mu hatırlıyorum. O zaman bize bu gü-
zel şehrimiz çok uzak gelirdi. Van 
dendiğinde bir zaman da ak-
lımıza Van Gölü Canavarı 
gelirdi. Vardı yoktu mu-
habbetleri yaptık epey-
ce bir süre. Van Kedi-
lerini de bilmeyeni-
miz yoktur. O pamuk 
gibi bembeyaz görü-
nümü, renkli gözleriy-
le bakışlarımızı sevgiyle 
parlatmaz mı?

Kış sanki bu sene erken 
geldi. Serin geçen ekim ayının 
23’ü. Günlerden pazar. Öğleden sonra 
televizyonda son dakika uyarısıyla verilen dep-
rem haberleriyle irkildik.

Depremlerin sık yaşandığı bir ülkeye mensu-
buz. Çeşitli yörelerdeki sarsıntılarla canlarımız 
yanıyor. İlk bilinçli hatırladığım Kütahya’daki 
Emet- Gediz depremiydi. Yakınları orada olan 
iki arkadaşımın haber alıncaya kadar yaşadıkları 
üzüntü, merak, çaresizlik içime yer etmiş. (Bah-
settiğim 70’lerden öncesi, telefonla ulaşmak da 

çok zordu.) Sanırım 1970 yılıydı. Gaziantep’de 
hafif bir depremi biz de yaşadık. Gece vakti yat-

tığımız divanın ileri geri sallanmasıyla 
hepimiz dışarı fırladık. Bütün 

sokak panik içinde dışa-
rıdaydı. Doksan dokuz 

depremine de hepi-
miz tanık olduk. 

D e r n e ğ i m i -
zi (İLKDER) tem-
silen 1 Kasım sa-
baha karşı, yurdu-

muzun bu uzak kö-
şesine hareket ettik. 

Hava yolu ile 75 daki-
kada vardık. 7.30’da ora-

daydık. Doğuya doğru gittik-
çe sabah daha erken oluyor. Gü-

neşli güzel bir gündü. Van hüzünlüydü, Van 
üşüyordu (o zaman hava bu kadar soğuk değil-
di), Van çaresizdi. Bir toprak yığını haline gelmiş 
evlerinin önünde oturup naçar bir şekilde yıkın-
tıya bakan insanlar tefekküre dalmanın, sessiz-
likle konuşup hakikate yaklaşmanın, görünürlü-
ğü yüreklerimizi burkuyordu. Tevekkülle anlat-
tıkları, kaybettikleri yakınlarının acısı, kaybettik-
leri varlıkları... Branda bir çadır. Battaniye altına 
sığınmış üşümemeye daha doğrusu daha az üşü-
meye çabalayan yaşlılar, çocuklar... 

Aklımızla düşünürüz ama kalbimizle hisse-
der duygulanırız. Kalplerimizdekini ifade etmek-
te sessiz kalırız. Duygularımız sınırsızdır ama ke-
limeler sınırlıdır, söz biter. İmkânımız olabilse 
de kısıtlı hediyelerle değil de tırlar dolusu ihti-

Gülşen ÜNLÜ

“Edirne’den Van’a kadar 
Benim güzel bir yurdum var.”
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CAN YAKICI DEPREM

Cesetler var her yerde!
Ağlamak geliyor içimden.

Nasıl dayanılır ki bu acıya?

Yıkıntılar arasında ağlıyor bir çocuk,
“Annem nerede?”

Korkuyorum...
Issız her yer ve herkes derdine yanıyor.
Canları yanmış görünce, yürek kanıyor.

Isınmak için bir kadın, bir şeyler topluyor...

Dün gerçekti, şimdi hayallerde.
Elleriyle kazıyor yıkıntıyı bir anne.

Pek çok insan ağlıyor ölenlere.
Rahat uyku uyuyamıyorlar her an yine olacak diye.

Ekmek aş yok orada, kış da kapıda.
Mevla’m korusun sizi, olsun yanınızda...

SILA ÇANGA
5.sınıf öğrencisi

yaç duyduklarıyla orada olabilsek, herkesi mem-
nun edebilsek. Onlar orada geceleri üşümese... 
Hepsi benzer sıkıntıları yaşadıkları için yaşadık-
larını başkalarına anlatmak istiyorlardı. Onları 
dinlemek sanki biraz rahatlatıyordu kardeşleri-
mizi.

Bu günlerde ilk yaşadıkları depremin üzerin-
den bir buçuk ay geçti. Sayısız artçı depremle-
rin içinde yıkıcı sarsıntılar da yaşandı. İmkân bu-
lanlar Van’ı terk ediyor. Yakınlarının yanına veya 
devletin yerleştirdiği yerlere sığınıyor. Her sıkın-

tı bir yana ama soğuk çok zor. Biz yalıtımlı evle-
rimizde kalorifer az yakıldı, çok yakıldı diye so-
run yaparken, orada yanan çadırlarda ölen ço-
cuklar..... Dedim ya kelimeler bitiyor. Rabbimi-
zin çağırısıyla bitiriyorum. “And olsun ki insan-
lar ziyandadır. İman edenler, salih amel işleyen-
ler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler 
hariç.” Hepimize de duyduklarımızın, gördük-
lerimizin gereğini yapabilmemiz için Allah’tan 
gayret ve yardım diliyorum.
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Van’da Bir Gün

Bunları kaleme alırken dışarıda kar yağıyor ol-
ması bana oldukça manidar geliyor. Sıcak evde 
oturmak bazen insanı utandırabiliyor. Nimetlerin 
farkında olmadan yaşanan bir hayatımız olduğu-
nu hissettiriyor insana. Bence en büyük yorgun-
luk beynin yorgunluğu, düşünmekten kaynakla-
nan. Onları düşününce içime bir üşüme geldi. Bi-
raz daha arttırdım evin ısısını. Ama ne fayda içim-
deki ürpertiye mani olamadı. Benden gözlemler-
le ilgili yazı istendiğinde başına kaç kere oturduy-
sam bir şey yazamadım. Ne yazacağımı neyi nasıl 
anlatabileceğimi bulamadım. Bazen kelimeler ger-
çekten kifayetsiz kalabiliyormuş. İnsanların değer 
verdiği her şey toprağa karışmış. Yıkıntılar içinde 
köyler, şehirler, evler, arabalar ve herhalde en kıy-
metlisi de canlar... Her evde acı o kadar çok ki bir 
annenin gidişi sadece çocuklarını etkilemiyor. O 
kadın bir evin kızı diğer evin gelini diğerinin hala-
sı bir diğerinin teyzesi ve hasılı kelam ne biz tarif 
edebiliriz ne de birilerinin anlaması mümkün olur 
aslında yaşananları. Ana hatlarıyla deprem gerçeği 

bizlere uzak değil. Aralıklarla ülkemizin çe-
şitli yerlerinde bunu yasadık. Evimizde do-
lap bekleyen ne var ne yok beğenip de giy-
mediğimiz ne varsa çuvala basıp gönder-
meyi erdem bildik. Yardımların toplandı-
ğı depolara gittiğimizde bunu daha net gö-
rüyor insan. Kirli eski ne varsa orda. Neyi 
kime vereceksin. Bir de orada insanlar on-

ları ayırmak için mesai harcıyor. Daha çok yaşayan 
mı bilir, çok gezen mi demiş atalarımız. Bir kere 
daha bu sözün ne kadar doğru olduğunu yaşaya-
rak görmüş olduk. 

Böyle felaketler sivil toplum kuruluşlarının 
önemini bir kez daha hatırlatıyor insana. İLKDER 
ekibi olarak olayı yerinde görmek ve neler yapabi-
leceğimizi analiz etmek için oradaydık. Orada bir-
çok derneğin iletişime geçtiği ERDEMDER yetkili-
si bizi karşıladı. Yardımların toplandığı depolara 
gittik. Depremzedeleri ziyaret ettik. Onlarla soh-
bet ettik. O kadar acının içinde, çok misafirperver-
lerdi. Biz dertlerini dinlemek isterken onlar elma 
bahçelerini açtılar bizlere. Yanımızda hanımlar ve 
çocuklar için götürdüğümüz malzemeleri yerleri-
ne ulaştırdık. Vermek, birilerinin ihtiyacını gidere-
bilmenin tadı ayrı. Özden Zehra Sönmez hanıma 
bir kere daha teşekkürü borç biliyorum. Bize bu 
duyguları yaşattığı için... Rabbim böyle duyarlı in-
sanların sayısını arttırsın inşallah...(Amin.)
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Sıradan bir gençti... Eğitimini yarıda bıraktı, 
seyyar satıcılık yaparak 6 kardeşine bakmakta zor-
lanan ailesine yardımcı olmaya başladı.

Ancak seyyar satıcılık bile zor bir işti ülkesin-
de... Ruhsat almaya çalışırken bir dizi so-
runla karşılaştı. Polisin attığı tokat 
bardağı taşıran son damla oldu.

26 yaşında kendini ateşe ver-
di.

Tunuslu Muhammed Bu-
azizi, ölümüne neden olan 
benzini nasıl bir yangına dök-
tüğünü bilmiyordu.

O’ndan sonra hiçbir şey es-
kisi gibi olmadı...

Önce Yasemin devrimi, sonra 
Arap Baharı oldu...

Diktatörler devrildi, halklar meydan-
lara indi...

Muhammed Buazizi’nin, seyyar satıcılıktan bir 
devrimin öncülüğüne uzanan öyküsünü annesi 
Mannubia Buazizi ve kızkardeşi Leyla Buazizi, Se-
manur SÖNMEZ YAMAN’a anlattı.

Onlar artık sıradan kadınlar değil.
Biri devrimin anası, diğeri devrimin kızkarde-

şi ...
Ev işlerini, yoksulluğu değil, özgürlüğü, Arap 

dünyasını konuşuyorlar...
Semanur SÖNMEZ YAMAN-MUHAMMED BUAZİZİ 

NASIL BİR GENÇTİ? ATEŞLEDİĞİ DEVRİMDEN 

ÖNCEKİ HAYATINDA NELER VARDI?
ANNE MANNUBİA BUAZİZİ: Muhammed merha-

met ve şefkat sahibi bir insandı, zaten üç yaşın-
dayken yetim kaldı, babası vefat etmişti. Hem 
okuyup hem bize yardım ediyordu seyyar satı-
cılık yaparak ve hükümetle, devletle hiçbir ça-
tışması olmamıştı. İnsanlar tarafından sevilirdi, 
yardım etmeyi, hizmet etmeyi severdi. Etrafında 
sevilen, çalışkan bir insandı.

LEYLA BUAZİZİ: Azla kanaat eden bir insandı Mu-
hammed, kimseyle kavga etmezdi, gergin bir in-
san değildi. Her zaman mütebessim, herkes ta-
rafından çok sevilen, herkesin sahiplendiği bir 
insandı. 3 yaşındayken yetim kaldı, annem daha 

sonra kaynıyla evlendi, onun da çocukları 
vardı ve 7 kardeş olduk. Ailemiz çok 

zor geçiniyordu. Muhammed bu 
yüzden eğitimini yarıda bıraka-

rak seyyar satıcılık yapmaya baş-
ladı. Aldığı seyyar satış araba-
sıyla ilgili ruhsat almaya çalı-
şıyordu ancak belediyede bü-
yük engellerle karşılaştı, çaldı-

ğı bütün kapılar yüzüne kapan-
dı, muhatap bile bulamadı.

Semanur SÖNMEZ YAMAN -OLAY 
GÜNÜNE DÖNERSEK, MUHAMMED 

BUAZİZİ’NİN KENDİNİ YAKTIĞI GÜN, 
17 ARALIK 2010’DA NELER YAŞADINIZ? OLAYI 
NASIL HABER ALDINIZ?

ANNE MANNUBİA BUAZİZİ: Olay günü son dere-
ce normaldi, hatta diğer günlere nazaran daha 
mutluydu. Bize meyve sebze bıraktı, sonra ani-
den rahatsızlandığı yönünde bir haber geldi. An-
cak ben inanmadım, çünkü sabah çok sağlıklıy-
dı. Sonra hastaneye gittik, arkadaşları O’nun öl-
düğünü söyledi. Ben bir türlü inanmak isteme-
dim buna.

LEYLA BUAZİZİ: Cuma günü halamın kızı aradı, 
Muhammed’ten haberi olmadığı halde sesi çok 

Semanur SÖNMEZ 
YAMAN
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omArap Baharını Onun Oğlu 
Başlattı

26 yaşında 
kendini ateşe verdi.

Tunuslu Muhammed 
Buazizi, ölümüne neden olan 

benzini nasıl bir yangına 
döktüğünü bilmiyordu.



endişeliydi, sanki içine doğmuştu. Sonra has-
talandığı haberi geldi. Hemen hastaneye gittik, 
çok üzüldük, hatta annem üzüntüden hastalan-
dı. 7 gün boyunca hastanede yattı. Çok üzüntü 
vericiydi.

Semanur SÖNMEZ YAMAN -MUHAMMED BUAZİZİ 
BİR DEVRİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ, ARAP DÜN-
YASINDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİME KAPI ARALADI. 
SİZ BU DEĞİŞİMİ NASIL GÖRÜYORSUNUZ?

ANNE MANNUBİA BUAZİZİ: Allah’a hamd olsun, 
önce Tunus’ta sonra diğer arap ülkelerinde ka-
palı kapılar açıldı, diktatörler devrildi, Kadda-
fi, Mübarek... Çok güzel devrimler, değişim-
ler oldu. Tabi bu uğurda çok kan döküldü, çok 
şehit verildi. Yıllar süren zulümlerin, baskının, 
bir birikimin sonucuydu bu değişim. Hiç tah-
min edemeyeceğimiz bir şeydi yine de, büyük 
bir açılım-devrim oldu Arap dünyası için elham-
dülillah.

LEYLA BUAZİZİ: Bu devrimlerle beraber Arap ül-
kelerinin bir çoğunda inkılaplar, değişiklikler 
oldu. Eski sistemin devam ettiği ülkelerde bile 
liderler ayaklarını denk almaya başladı. Çünkü 
Arap halkları artık haklarını savunmayı öğrendi-
ler. Bu ülkeler birbirilerine örnek oldular. Bu in-
sanlar yıllar yılı hiçbir hakka sahip olmadan, zu-
lüm altında, fakirlik içinde yaşıyorlardı. Söz hak-
ları, egemenlikleri, hiç biri yoktu. Bu insanların 
ayaklanmalarıyla diktatörler yıkıldı. Arap ülkele-
rinin liderleri bu değişimden ders aldı, bundan 
sonra da daha dikkatli olacaklarını düşünüyo-
rum Allah’ın izniyle.

Semanur SÖNMEZ YAMAN - ÜÇ GÜN SONRA, 
MUHAMMED’İN KENDİNİ ATEŞE VERDİĞİ GÜ-
NÜN YILDÖNÜMÜ. BUAZİZİ AİLESİ BU BİR 
YILI NASIL GEÇİRDİ?

ANNE MANNUBİA BUAZİZİ: Muhammed’in yoklu-
ğu tabi ki tüm aileye hüzün getirdi. Çünkü o de-
diğim gibi mütebessim, etrafındaki herkese yar-
dım eden, şefkatli, merhametli bir insandı. 26 
yaşındaydı. Biz O’nun gülümsemesinden, sevgi-
sinden yoksun kaldık ama O’nun yokluğu çok 
büyük değişimlere vesile oldu. O’nun yokluğu 
Tunus’taki diktatör hükümetin yokluğunu getir-
di. O’nun yokluğu diğer arap ülkelerindeki di-
katörlerin yok olmasına neden oldu. Bu da bi-
zim en önemli teselli kaynağımız.

LEYLA BUAZİZİ: Çok zor bir seneydi. Hem yüzyıl-

lar kadar uzun geldi bize, hem de olay dün ya-
şanmış gibi taze hissediyoruz. O bizden ayrıldı 
ama biz sanki bizimle birilkte yaşıyor gibi hisse-
diyoruz O’nu. Tabi bu annem için çok zor, ne 
kadar zaman geçse de acısı içimizde hep taze ka-
lacak.

Semanur SÖNMEZ YAMAN - MUHAMMED BUAZİ-
Zİ, TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ ALDI. 
AVRUPA PARLAMENTOSU DA KENDİSİNİ ÖDÜ-
LE LAYIK GÖRDÜ. MUHAMMED BUAZİZİ’YE 
VERİLEN BU ÖDÜLLER SİZE NELER HİSSETTİ-
RİYOR?

LEYLA BUAZİZİ: Evet kardeşim çok ödül aldı, hat-
ta Paris’te O’nun adı bir caddeye verildi, O’Nun 
adına açılmış bir merkez var. Ama bu ödülü biz 
sadece kardeşime verilmiş bir ödül olarak algı-
lamıyoruz. Özgürlük yolunda canını feda eden 
tüm şehitler ve özgürlüğünü kazanan, bu yolda 
mücadele eden tüm insanlara verilmiş bir ödül-
dür bu.

Semanur SÖNMEZ YAMAN - DÜNYA MUHAMMED’İ 
UNUTMAYACAK. GENİŞ BİR COĞRAFYAYI DE-
ĞİŞTİRMİŞ, ADINI TARİHE ARAP BAHARINI 
BAŞLATAN KİŞİ OLARAK YAZDIRMIŞ BİR GEN-
CİN ANNESİ OLMAK NASIL BİR DUYGU...

ANNE MANNUBİA BUAZİZİ: İnşallah O Allah ka-
tında şehittir. Ben içimde Muhammed’in sevgi-
siyle beraber bütün şehitlerin sevgisini barındı-
rıyorum.

Muhammed benden hayatı boyunca dua isterdi. 
16 yaşından itibaren 10 yıl boyunca “anne bana 
dua et” derdi. Ben de O’nun bu isteğini artık 
daha çok yerine getiriyorum, O’nun cennet eh-
linden olması için dua ediyorum. Muhammed 
benim kalbimde yaşıyor... O en güzel kapıyı çal-
dı ve O’nunla beraber tüm şehitler için duacı-
yım....
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Her çocuğun kafasındaki o müphem ölüm kav-
ramının yanısıra bir de ölümde öncelikli kişiler lis-
tesi vardır. Önce ölecekler, sonra ölecekler. Cen-
nete gidecekler, gidemeden yolda başına bişii-
ler gelecekler. Yani sanıyorum. Benim öyleydi ya 
genelliyorum. Doğruluğunu kanıtlayacak bir veri 
elimde ne yazık ki yok. Sadece tahmin... 

Küçük aklımla bu listeyi oluştururken dahi ak-
lımın köşesinden geçmeyen bir isimdi işte Murat. 
Hiçbir yakınımı kaybetmemiştim henüz. Ölümün 
o acı devesi içime çöreklenmemişti. Kendim öle-
cek yaşa gelmiştim de dedem, anneanem, seksen-
lik amcalarım, yetmişlik halalarım, dört dayım, üç 
teyzem, torun sahibi kuzenlerim, hepsi ama hep-
si nefes almaktaydılar, pek niyetleri de yoktu o ne-
fesi tüketmeye. Yanlış anlaşılmasın kimsenin aldığı 
nefeste gözüm de yoktu. Diyeceğim o ki bir o ka-
dar acemi ve cahildim “ölüm” denen uzak limana. 
Küçükken yaptığım o sıralama, ben büyüdükçe hiç 
eksilmeden duruyordu zihnimin kimseye açmadı-
ğım köşeciğinde. 

Eniştem ölmüştü de kuzenim çok üzülmüştü. 
Sıralamayı eniştem bozmuştu aslında... Ama elli 
küsür sene bu dünyada fena bir rakam değildi... 
Yeterince yaşamış gibi geliyordu bana. Şimdi dü-
şünüyorum da bu hesaba göre onyedi yılım kalmış 
geriye... 

Önce ananem sonra dedem, seksen küsür ya-
şındaki en büyük amcam, sonra aralarında iki ya da 
üç yaş fark ile diğerleri. Listenin sonlarına doğru 
benim annem ve babam. Çocuklar arasında ise ön-
celikle ben. Sonra diğer kardeşlerim... Ben, yaşça 
büyüğüm, önce ölmeliyim, diğer iki kardeşim ise 
bütün hayatlarını ölümle kolkola yaşıyorlar. Her 
an. An be an. Bir tek o yok listede. Murat. Bence 

mükemmel bir sıralamaydı. Rabbim affetsin. 

Ölümü bile sıraya koymak, kuyruk oluşturmak, 
kargaşayı önlemenin kendimce en doğru yoluydu 
öte yandan. Sıraya girmek gerekti. Otobüse bin-
mek, bankada para yatırmak dahi sırayla değil miy-
di? Önce gelen, ilk gider. Öyle öğrenmiştik, öyle 
de yaşıyorduk. Murat yani kardeşim bu listeyi tepe-
taklak etmekle kalmadı , büyük bir sürprizle liste-
nin ilk sırasına yükseldi. İlk çentiği o yedi. Bu, beni 
muazzam şaşırtmıştı. Ölümü dahi tıpkı ucuz bir 
urba gibi yakıştırmaya kalkan hastalıklı zihnim ve 
önkabullerime göre ölümün en çok sakil durduğu 
O’ydu. Ölmese ölmese, O ölmezdi. Halbuki alına-
cak nefes belliydi. Uzun ömür kısalmaz, kısa ömür 
uzamazdı. Allahın herkes için biçtiği bir ömür var-
dı. Azrail gelecek ve insanları daldıkları o derin gaf-
let uykusundan hakikate uyandıracaktı. 

Acaba zor olan “ölümün yakışmadığı” insanla-
rın aniden ölümü müydü, yoksa acılı bir hastalık 
döneminden sonra ağır ağır geliyorum diyen ölüm 
müydü? 

Herkes hayatı yaşadıklarıyla tartar. Benim tera-
zimde de amansız hastalık ve fiziksel acılarla kav-
rulduktan sonra ölümün gelmesi en ağır ve daya-
nılması müşkül olandı. Ruhi ve bedeni acılar içinde 
gencecik bir insanın adım adım tükenişiydi. Hele 
de bu insan hastalığa düçar olmadan önce mitolo-
jik bünye “Herkül”ü kıskandıracak ölçüde sağlıklı 
ve güçlüyse.. Hastalığa dair hayatındaki en büyük 
sıkıntısı nezleden mütevellid bir kaç gün akan bur-
nu ise... Ama kanser denilen meret sağlığa sıhhate, 
gençliğe ihtiyarlığa kulak asmayan bir edepsiz, bir 
utanmazmış. 

Kanser olduğunu ilk öğrendiğimizde yaşadığı-
mız travmayı çabuk atlamıştık. Adı kanserdi ama ra-

Bir Kırık Gençlik Hikayesi
Beş sene önce ebediyete gönderdiğim kardeşimin anısına... 
Kardeşimdi O benim...
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kibi de Murat’tı. Üstelik bu kanser hodgin lenfoma 
denen ehveni şerdi. Bünyesi sağlam genç bir deli-
kanlı bunu yüzde 95 atlatırdı. Yüzde beşle işimiz-
se zaten olmazdı. 

Yeri geldiğinde hastalığıyla dalga geçerek, yeri 
geldiğinde hastalığına öfkelenerek, altı aylık kemo-
terapi süresini atlatmıştık. Arada sırada “bu hasta-
lık beni götürecek ve o zaman beni çok özleyecek-
siniz, şöyle doya doya seyredin” cümleleriyle karşı-
laşsak da “hadi len” diyerek gülüp geçmiştik. Doğ-
ru olduğunu elbette bilemezdik. 

Murat kemoterapi gören diğer hastalara benze-
miyordu. Bütün vücudu öldürerek kanserli hücre-
leri de yok etmeye çalışan o zehirlerle yaşamaya ça-
lışırken de gayet sağlıklıydı. Aynı seansda kemote-
rapi alan arkadaşları, kemoterapi sonrası, iki yakın-
larının kollarında hastaneyi terk ediyorlardı. Murat 
ise asla kimseye kullandırmadığı arabasının şoför 
mahalline geçer ve “çok açım, acaba nerede, ne ye-
sem?” derdine düşerdi. Açlığının sebebi kemotera-
piden bir gün evvel yemeyi kesmesiydi. Zira aldı-
ğı zehirler midesini bulandırdığı için o esnada mi-
desinde ne var ne yok çıkarıyordu. Kemoterapi sa-
lonu bir kollarında serum, diğer ellerinde plastik 
torbalarla öğürmelerinin geçmesini bekleyen has-
talarla doluydu. 

Murat’ın hastalık seyri de sıradışıydı. Kemote-
rapi esnasında kan değerleri benim şu sağlıklı ge-
çindiğim halimden daha düzgündü. Kan tahlilini 
gören doktorlar maşallahlarla, aferinlerle tedaviye 
devam ediyorlardı. İyileşeceğine son derece inan-
mış ve iman etmiş bir halde tedavi süresini dol-
durmuş, akabinde yapılan tetkiklerle yalnızca bo-
ğaz nahiyesinde iki ufak kitle kaldığını öğrenmiş-
tik. Bir nebze hayal kırıklığına uğramıştık ama bu 
iki minik “şey” bizi yıldıramazdı. Radyoterapi ile bi-
raz radyasyon yedikten sonra elbette iyileşecekti. 
Canı radyasyon çekmişti zahir.

 Bu arada beraber tedavi gördüğü, kemotera-
pi seanslarına birlikte katıldığı henüz yirmilerinin 
başında ufacık tefecik, bir albino kadar beyaz ten-
li Selma’nın hastalığının tekrarladığını öğrenmesi 

moralini biraz bozmuştu. Selma’yı kader arkadaşı 
gibi görüyordu ve Selma için o acılı süreç tam bitti 
derken yeniden başlıyordu. Üstelik sevgilisi de ter-
ketmişti. Hastane koridorları buna benzer binlerce 
“mutsuz son”la biten hikayeyle doluydu. 

Kemoterapiden bitap düşmüş vücuda yükle-
nen radyasyon artık yan etkilerini de yavaş yavaş 
gösteriyordu. Saçı dökülmemişti, tüm tüyleri tam 
tekmil yerli yerinde duruyordu. Fakat boyundan 
aldığı radyoterapi ağzının içini tümden yakmış-
tı. Yemek yemekte zorluk çekiyor, yutkunamıyor, 
suyu dahi pipetle içiyordu. Ama geçecekti, az kal-
mıştı. Ve nihayet geçti dedi doktorlar. Uf olmuştu, 
çok acımıştı ama geçmişti. Sevinmiştik, “yırttın lan 
kefeni” diyerek kendimizce kötü espriler yapmış-
tık. Oysa ki daha yeni başlıyorduk. Sadece bundan 
habersizdik. 

Ramazan ayından onbeş gün önce gelmişti gü-
zel haber. Herşey eskinin o alışılmış, sıradan gü-
venilirliğine bürünmüştü. Rutinin içinde saklı, 
bir huzur ve güven vardı. Ramazanda oruçlar tu-
tuldu, birlikte iftarlar edildi. Fakat herkes sahura 
Ramazan davulunun gümbürdemesiyle kalkarken 
o bacağında peyda olan ağrının şiddetiyle kalkar 
olmuştu. Öylesine şiddetli bir ağrıydı ki koskoca 
adamı gecenin bir yarısı acıdan inletiyor, komşu-
lar Murat’ın ağrısı yine tuttu herhalde diyerek er-
tesi gün bu ağrıya kendilerince çareler üretiyorlar-
dı. Geçmeyen ağrıların neticesinde Ramazan bayra-
mında doktora gidilmeye karar verildi. 

Kanseri yenmiş sağlıklı ve yakışıklı bir genç ola-
rak o bayramda tepeden tırnağa yenilenmişti. “Zor 
zamanlar” geçmiş, hastalıktan kalan olgunlukla 
“geniş zamanlar” başlamıştı. Yepyeni libaslar için-
de aynaya bakarken “çok yakışıklıyım yine kahret-
sin” diyordu. Benim cevabımsa abla olmanın verdi-
ği ukalalık ve yıllara sirayet eden çekişmenin alış-
kanlığıyla “bbğöööö” gibi beğenmez bir niday-
dı. “Nazar etme ne olur, çalış senin de olur” klişe-
si bu ünlemeye gelen cevap olmuştu. Gereksiz bir 
gülümseme yerleşmişti dudaklarımıza... Gereksiz-
miş... 
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Bayram ertesinde gittiği ortopedistin ağzından 
çıkanlar hiç de “hayırlara vesile” cümleler değil-
di. O insanı bezdiren tahliller, ömür törpüsü so-
nuç beklemeler yeniden hayatımızın başlıca gün-
dem maddesi olmuştu. “Konu”yu değiştirmeye ça-
lışmak da nafileydi. Murat’ın hayat bilgisi konusu 
değişmemekte ısrar ediyordu.

Adına hematolog denen hisden, ruhdan arın-
mış, Prof. yaftalı “mekanik düzenek”, 26 yaşındaki 
genç delikanlıya yaşama şansın yüzde 10 diyordu. 
Basit bir istatistiki veriyi iletme rahatlığı içinde... 
Sanki, bir insanın hayatından değil, GSMH’dan 
bahsediyordu. Kanser birbuçuk ay içinde bütün 
vücudu sarmış, şaşırtıcı biçimde yayılmıştı. Üstelik 
tedavi için Metropolitan Florence Nightingale Has-
tanesinden başka gidilecek yer de yoktu. Masraflı 
bir tedaviydi. Bu masrafı karşılayabilirsek ivedilikle 
tedaviye başlanması gerektiğini söylüyordu. Yoksa 
kısa sürede acılı bir ölüm kapıda bekliyordu. Sos-
yal sigorta dedikleri, helyum ile şişirilmiş bir balon-
du. Gerek duyduğunuzda gökyüzünde hızla küçül-
düğünü görüyordunuz. Yıl 2005. Aylardan kasım-
dı.

Prof dr, tedavi için üç seans halinde verilecek 
olan farklı zehirlerden müteşekkil kemoterapiden 
sonra, ilik nakli yapılmasına karar vermişti. Yakla-
şık 36 saat süren ilk seansın akabinde hayattan ta-
mamen izole edilmiş evine döndü. Çocuklar anne-
anneye gönderildi. Tecrit odasında kalacak ve kim-
seyle görüşmeyecekti. Eşi sadece ihtiyaçlarını kar-
şılamak, yemeğini önüne koymak için ameliyatha-
ne kıyafetleriyle odasına girecekti. 

Anneminse gözündeki yaş bir türlü kurumak 
bilmiyordu. Siyah saçları bütünüyle ağarmıştı ba-
bamın. Ailenin tek dayanağı, biricik oğlu çok zor 
günler geçiriyordu. Babam, sürekli dua ediyor, oğ-
lunun iyileşeceğine inanıyor, inanmak istiyordu. 
Murat’sa artık bizim kadar ümitvar değildi. Hem iki 
küçük çocuğu için endişeleniyor, hem babam için 
üzülüyordu. “Babam beni toprağa koyarsa, o da bi-
ter” diyordu. Dudaklarından dua mırıltıları yükse-
liyordu. 

Oysa ki hepimiz gideceğiz, Murat’ın gittiği 
yere... Ve babam da kalmayacak... 

Kemoterapiden üç gün sonra, sadece üç gün 
sonra Murat’ın hayatının sonuna yaklaştığını bil-
diren “kırılma noktası” yaşanmıştı. “Vakit geldi ar-
tık, bu yalan bitecek ama biraz “acıtması” gereki-
yor” deniliyordu. Radyoterapiden zarar gören bo-
yun damarları son alınan kemoterapiden etkilene-
rek patlamış ve kanama yapmıştı. Bu sebeple be-
yine giden kan akışı durmuş, uzun süre oksijensiz 
kalan beyin, büyük ölçüde zarar görmüştü. Bilin-
cin kaybolduğu, tutulan elin bırakıldığında boşluk-
ta yığıldığı, gözlerin bakıp da görmediği, bu anlara 
tanıklık etmek, umutsuzca tepki vermesi için ismi-
ni sayıklamak, çok acı vericiydi. 

Yoğun bakımda geçen üç günden sonra ken-
dine gelmişti. Lakin o ardı ardına, derin esne-
melerinden ve boş bakışlarından başka, geriye  
Murat’tan hiçbirşey kalmamıştı. Konuşamıyor, ko-
nuşulanları anlamıyordu. Sağ tarafı bütünüyle felç 
olmuştu. Ne kolunu ne bacağını oynatabiliyor, an-
cak sol tarafının yardımıyla yatakta doğrulabiliyor-
du.

Kanseri unutmuş, felç ve afazi için ne yapabile-
ceğimizi düşünür olmuştuk. Fizyoterapistlerle ko-
nuşuyor, ardı ardına beyin filmleri çektiriyor, dok-
torlardan güzel bir haber almaya çalışıyorduk. İşin 
tuhafı alıyorduk da... 

Kanser tedavisine devam edemeyeceğimizi ise 
sonradan öğrendik. Tedaviye devam, artık imkan-
sızmış. Kanser vücutta istediği gibi at oynatabilir-
miş. Yapılacak birşey yokmuş. Damarlardan ilaçlar 
vücuda salındığı anda Murat masada kalırmış.

Masada kalmak... 

Bizim hep umudumuz vardı, dualarımız onun-
laydı. Üstelik inanıyorduk, ölüm bir son değil, bi-
dayetti.

Ve kardeşim geçirdiği kanamadan sonra haya-
tının son 7 ayının 4 ayında hastanedeydi. Hastane-
deydik. 

Kanserin yayılmasıyla bozulan organların vü-



cutta çıkardığı arazları hafifletmek için hastanedey-
dik. 

Evde ne yapacağımızı bilemediğimiz için has-
tanedeydik. 

Gözümüzün önünde acı çekmesine dayanama-
dığımız için hastanedeydik.

Bir küçük umut için hastanedeydik. 

Nafile çabaladık.

Adı kanser olan ve hep başkalarının başına ge-
lip onları öldüren bu hastalığın bir insana neler ya-
pabileceğine bizzat şahit olmuştum. Eskiden insan-
lar kanser olur ve ölürdü, benim için arada yaşa-
nanlar yoktu. Bilmemenin getirdiği bir rahatlıktı 
bu. Oysa insanlar kanser olurmuş ve ölüm gelene 
kadar her türlü acıyla kavrulurmuş. 

Sağlıklı bir insanın her gün farkında olmaksızın 
aldığı nefese, boğazına takılmadan içtiği suya, yedi-
ği bir lokma ekmeğe sıhhat elden gittiğinde meğer 
ne büyük zorluk ve çabayla sahip olunuyormuş. İn-
san sağlığını kaybettiğinde İssey Miyake (Murat’ın 

parfümü) yerine çürümüş et kokuyormuş. Pırıl pı-
rıl ten, sarıya çalan kirli bir yeşile dönebiliyormuş. 
Günlerce susuz, günlerce aç kalabiliyormuş. Vücu-
duna giren her sıvı ile karnı durmaksızın şişebili-
yormuş. Sekiz ünite trombosit ancak iki gün yeti-
yormuş. Vücutta handiyse çuvaldızla açılan on de-
likten sadece birinden kan alınabiliyormuş. Serum 
takabilmek için defalarca “cerrahi müdahale” gere-
kiyormuş. Hasta olmak, dert çekmek çok zormuş. 

Gittiğimiz hastanelerde diğer refakatçiler, hep 
Murat’la kıyasladıkları kendi hastaları için şükredi-
yorlardı. Koridorlarda birbirlerine 27 yaşında, iki 
çocuk babası, kanser hastası, konuşamayan, yürü-
yemeyen Murat’ın hikayesini anlatıyorlardı. Ne ol-
dum dememeli, ne olacağım demeli diyorlardı. 
Heybelerinde uzun zaman yetecek ibret biriktiri-
yorlardı. 

Ve nihayet Murat gitti... 

Giderken yanında götürmediği leşlerle bizleri 
başbaşa bırakarak... 

Gitti... Geride muazzam bir özlem bırakarak...

RABBİM! kalbimi tut,
etrafımı saran uçurumlara düşmemem için,
düşüncelerin oluşturduğu bilinmezlik denizinde kaybolmamam için,
nefsimin ve şeytanın gönlümü esir almaması için,
ellerimden tut Rabbim.
RABBİM! geçici ve boş şeylerle yorulan kalbimi Sevginle doldur
her şeye Senin sevginle bakabilmeyi öğret… AMİN
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‘Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Lebbeyke la şe-
rike leke lebbeyk, inne’l-hamde ve’n-nime’te leke 
ve’l-mülk, la şerike lek.’

“Allah’ım davetine sözüm ve özümle tekrar 
tekrar icabet ettim, emrine boyun eydim. Rabbim; 
senin davetine icabet 
boynumun borcudur. 
Senin eşin ve ortağın 
yoktur. Allah’ım bütün 
varlığımla sana yönel-
dim. Hamd senin, ni-
met senin mülk de se-
nin. Bütün bunlarla, 
eşin ve ortağın yoktur 
senin.”

Buyur Allah’ım di-
yerek Rabbimizin da-
vetine icabet ettik. Genelde Hac için söylenir Al-
lah kimi çağırırsa o gider diye ama ben aynı şe-
yin Umre için de geçerli olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü Dernek’te (İLKDER) Umreye gitmek iste-
yen hatta bizi zorlayan birçok arkadaşımız maze-
retleri dolayısıyla gidemezken, ben; hiç aklımda 
yokken birden kendimi organizenin içinde bul-
dum. (Sebep olanlardan Allah razı olsun.)

Hazırlık aşamasında 17-20 kişilik isim listemiz-
den ancak 7 kişi gidebildi. 45 yaş altı bizi bir hay-

li zorladı.(Aslında buna bir çözüm bulunmalı. İn-
sanlar umutla hazırlanıyor tam her şey yolunda 
derken, son anda o yaş problemi ortaya çıkabili-
yor.) 

Rabbim insanlara o toprakları sevdirmiş. Ba-
kıyorsunuz her taraf 
sadece toprak (asfalt-
ta var tabi) ve güneş. 
İnsanları cezp edecek, 
oraya çekecek hiçbir 
şey yok. Fakat insanlar 
yine de O topraklara 
gidebilmek için can atı-
yor varını yoğunu orta-
ya koyuyor. Gitmeye-
nin yüreği gidebilmek; 
gidenin ise bir daha gi-

debilmek için yanıyor. Ömründe bir kez Hacca git-
mek zenginlere farz iken her insan nafile olarak 
(umre) oraları ziyaret etmek istiyor. Hem de bir 
kez değil, birkaç kez

Günde beş kez yönümüzü dönüp Allah’ın hu-
zuruna durduğumuz Kabeyi (Allah’ın evini) ziya-
ret edip yakından görmek, karşısında durup na-
maz kılmak... Ümmeti olmakla övündüğümüz 
Peygamberimizin Ravzasında durup, (Ravza-ı Mu-
tahhara için Peygamberimiz; ‘evimle minberim 
arası cennet bahçesinden bir bahçedir’ buyurmuş-
tur) O Cennet Bahçesi’nde namaz kılmanın, duy-
gu ve düşüncesini, heyecanını anlatmak müm-
kün değil. Yarabbi ‘Sen bizi evine misafir çağırdın, 
biz de icabet edip geldik. Bize umremizi kolaylaş-
tır ve biden kabul buyur. Ev sahibi sevdiği ve di-
lediği insanları misafir ederek, onları hoşnut et-
mek ister. Biz senden hoşnut olduk Allah’ım. Sen 
de bizden hoşnut ol Yarabbi. Misafir de ev sahibi-
ni memnun etmek ister. Biz seni memnun etmek 
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için gayret ettik, Sen’in Rızan için tavaf yaptık, say 
yaptık, ziyaretler yaptık. Sen bunları kabul et ve 
bizden hoşnut ol Yarabbi’ diye dualarımızı yaptık. 
Ayraca tüm tanıdıklarımıza (çoluk-çocuğumuz, ya-
kınlarımız, hısım-akrabamız, arkadaşlarımız) dua-
lar ettik. Kimi zaman isimleriyle kimi zaman genel 
olarak. İslam Âlemini de unutmadık.

Mekke ve Medine; Peygamberimizin yaşadı-
ğı iki şehir. Biri (Mekke) Vahy’in merkezi, diğeri 
(Medine) İslam Devleti’nin merkezi. Nasıl gönlü-
müze taht kurmasın. Rasulün ayak bastığı, gezdiği, 
savaştığı yerler. Allah’ın dinini yeryüzüne hâkim 
kılmak için eziyetlere katlandığı, hicret ettiği bu 
topraklar. Siyer okurken; Peygamberimiz sık sık 
Hıra Dağı’na çıkardı, Bedir, Uhud ve Hendek sa-
vaşlarını yaptı, Mekke’den Medine’ye hicret etti 
vs. diye bir çırpıda okuyup geçiyoruz. Bugün kli-
malı araçlarla giderken bile, sıkıldığımız, usandığı-
mız o yolları (Mekke-Medine arası İstanbul-Ankara 
arası gibi); O gün Hz. Muhammed (SAV) deve sır-
tında, çölün sıcağında kat etmiş. Bunu niçin yap-
mış? Hâlbuki müşrikler çok cazip anlaşmalar da 
teklif etmişlerdi. Ama O, Rabbinin izniyle, O’nun 
rızası için dinini yaymak ve daha rahat yaşayabil-
mek için tüm bu zorluklara katlandı. Sonunda İs-
lam Devletini kurdu. Bizler küçük bir zorluk gör-
sek hemen taviz vermek için kılıfımızı hazırlıyoruz 
(Rabbim basiretimizi açsın Peygamberimizi ger-
çekten örnek almayı nasip etsin bizlere -Âmin-).

Bu topraklarda yaşayan insanların geçim kay-
nağını da diğer Müslümanlara (Hac ve Umre ya-
pan) sebep kılmış. Ziyarete gelen hacılar gerek 
orada kaldıkları süre boyunca yaptıkları harcama-
lar, gerekse yakınları için aldıkları hediyeler saye-
sinde o insanların geçinmelerini sağlıyor. (Allah 
her yerin iklim şartına göre geçineceği imkânları 
sunuyor.) Ne kadar da ‘hediye almayacağım’ de-
seniz de Kutsal topraklardan bir şeyler almak isti-
yorsunuz. Üstelik de; hiç aklında olmayan insan-
lar geliyor hediye alırken. Herkese küçük de olsa 
bir hediye almak istiyorsun, sanki alınan hediye-
ler oranın havasını taşıyacakmış gibi....

Uhud Dağı; artık küçük bir tepe görünümün-
de. Dağ görüntüsü kalmamış. Zamanla insanların 
ayaklarıyla aşınmış. Peygamberimizin 50 Sahabesi-
ni görevlendirdiği, kesinlikle ayrılmayın buradan 
dediği o arka taraflar (nereye göre arka tabi onu 
bilmiyorum) yok. Tepeden her taraf gözüküyor. 
Karşısında da Hz. Hamza’nın kabri bulunuyor. Et-
rafında hacıların alışveriş yapması için kurulmuş 
işportacı tezgâhları.

Hıra Dağı; kaç metre yüksekliğinde bilmiyo-
rum, ama çok yüksek ve çıkması da zor. Merdi-
venler yapılmış tepeye kadar. Tepesi biraz düzlük, 
ara ara dinlenmek için banklar konulmuş. Tepe-
ye çıktıktan sonra tekrar biraz iniyorsun, kayaların 
arasından dar bir geçitten geçtikten sonra yine ka-
yaların arasında bir kişinin ayakta zor durabilece-
ği (içini tam göremedim) bir mağara, Peygamberi-
mizin sık sık gelip tefekküre daldığı küçük bir yer. 
Seccadeler sermişler. İnsanları içinde namaz kıl-
mamaları konusunda uyarmalarına rağmen (çün-
kü kalabalık herkes içerisini görmek istiyor. Ba-
kıp çekilseler diğerleri de görür), yine de giren-
ler namaz kılıyor diğer insanların hakkına tecavüz 
ediyorlar. Ben o dar yollardan sıra bekleyerek zor 
güç geçtim. Mağaranın önü kalabalıktı, yaklaşama-
dım ve geri döndüm. Arka tarafından (üstten dola-
narak) inmek istedim baktım tehlikeli vazgeçtim. 
Birkaç genç arkadaşımız girebildiler.

Kabe-i Muazzama. Taş yığınları arasından ne-
redeyse hiç gözükmeyecek. Otelleri ve alışveriş 
merkezlerini bu kadar yakına yapmaktaki amacı 



anlamış değilim. Bir ara Ankara’da bir iş merkezi 
yapılacaktı, Ankara’nın sulietini bozuyor diye yay-
gara koparılmıştı da o binayı yapmaktan vazgeç-
mişlerdi. Kâbe’nin görünümü hiç mi önemli değil. 
Hacılar biraz uzaktan gelseler 300-500 m. yürüse-
ler, Kâbe’nin etrafı boş olsa daha iyi ve güzel değil 
mi? Hira Dağı’ndan bile yeni yapılan iş merkezi-
nin üzerine yapılan saat kulesi gözüküyordu. Onu 
görmesek Kâbe’nin yerini bilemeyeceğiz. Hâlbuki 
Kâbe’nin minarelerini geçmemeli yapılan binala-
rın ve kulelerin yüksekliği. (Çözümün ne olduğu-
nu bilmiyorum ama beni rahatsız ediyor.)

Hurma bahçeleri. Tüm meyve ve sebzelerin 
temel gıdası: Su, toprak, hava ve güneş olmasına 
rağmen, aynı ortamda yetişen meyveler dahi farklı 
renk ve tattalar. Allah’ın nimetini sayabilecek mi-

yiz burada (Rahman Suresinde denildiği gibi; han-
gi birini sayalım?) Aynı su, havayı ve güneşi gören, 
aynı toprakta yetişen her türlü meyve; rengi, ko-
kusu, içeriği (mineraller, vitaminler açısından) 
farklı. Kimi ekşi, kimi tatlı, kimi mayhoş, kimi kek-
remsi. Hurma tatlı meyvelerden biri. (Ağaçta ye-
tiştiği için meyve diyorum. Hangi sınıfta bilmiyo-
rum.) Hem de çok tatlı ve içeriği açısından da tam 
da çöl insanının ihtiyacını giderecek besinleri ba-
rındırıyor. Allah’a bize bağışladığı tüm bu nimet-
ler için Hamd-u Senalar olsun. Bize kendi evini 
ve Peygamberinin evini ziyaret imkânı verdiği için; 
Şükürler olsun.

Allah’ım gitmeyenlere gitmeyi, gidenlere de 
tekrar gitmeyi (özellikle hacca) nasip etsin dua ve 
temennisiyle...

Rabbimiz! 
Bize, bizden 
öncekilere 
yüklediğin gibi 
ağır yük yükleme. 
Ey Rabbimiz! 
Bize gücümüzün 
yetmediği şeyleri 
yükleme! 
Bizi affet, bizi 
bağışla, bize acı! ...
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Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü...

Kâbe’de sabah namazı...

Yaklaşık bir milyon Müslüman, Allah’ın evine 
döndü, İmam’a uyarak sabah namazının farzını 
kılmaya niyet etti.

Ve İmam, başladı okumaya...

Önce Fatiha süresi, daha sonra hangisi oldu-
ğunu bilmediğim bir sureden ayetler...

Birkaç ayet sonra sesi titremeye başladı. Bir 
yandan okumaya çalışıyor, diğer yandan ağlıyor-
du.

Biz Türkiyeli Müslümanlar için hiç de aşina ol-
madığımız bir durum...

İmam gözyaşlarına ve sesine hâkim olmaya ça-
lışarak bir kez daha okumaya başladı ayetleri an-
cak başaramadı.

Bir daha denedi, sonra bir daha...

Bir yandan okumaya çalışıyor, diğer yandan 
hıçkırarak, iç çekerek ağlıyordu.

Bir anda Mescid-i Haram’ın avlusunda gözya-
şı seli oluştu. İmamın ağlamasından etkilenen bin-
lerce insan aynı anda ağlamaya başladı.

Gözyaşları damla damla yere düşerken, 
Allah’ın rahmeti sağanak sağanak cemaatin üzeri-
ne yağıyordu sanki...

İmam uzun çabalar sonunda okudu-
ğu, okumaya çalıştığı ayetleri tamamladı, 
tekbir alarak rükûya eğildi.

Türkiyeli Hacıların da birçoğu ağlı-
yordu ancak ağlama nedenleri ayette an-
latılanlar değildi, imamın gözyaşlarından 
etkilendiğimiz için ağlıyorduk biz... Belki 
de, bir erkeğin ağlamasına alışkın olma-
dığımız için... Ayetlerin anlamını bilenle-
rimizin sayısı devede kulak bile değildi.

İşte ümmetin acınacak hali...

Dinimizden, kitabımızdan öyle kopmuş öyle 
uzaklaşmışız ki, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini, an-
lamlarına dair hiçbir fikrimiz olmadan okuyoruz 
namazlarımızda.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı bilenleri-
miz merak edip “burada ne diyor acaba Rabbim 
bana” diye düşünmüyor.

Bırakın düşünmeyi, ayetlerin anlamlarıyla ilgi-
lenmenin, anlamlarını kurcalamanın bizi aşacağı-
nı zannediyoruz, Kur’an’ın bizi, yani insanı muha-
tap aldığını göz ardı ederek...

Sabah namazı, imamın gözyaşları arasında se-
lamlandı.

Namazdan sonra Arapça bilen hocamıza koş-
tuk, İmam’ı ağlatan ayetlerin ne olduğunu sorduk 
merakla...

Maide Suresi’nden birkaç ayet olduğunu söy-
ledi.

Fırsat bulunca açıp ayetlerin mealine baktım.

Şöyle buyuruyordu yüce yaratıcı:

“...kalben kör ve sağır oldular. Sonra Allah on-
ların tevbesini kabul etti ama sonra onların çoğu 
yine körleşti, sağırlaştı. Allah onların bütün yaptık-
larını görür.”

Semanur SÖNMEZ 
YAMAN
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Ve ileride devam ediyordu...

“...Şimdi onların birçoğunun hakikati inkâr 
edenlerle dost olduklarını görebilirsin! İhtirasla-
rının onları sürüklediği şey öyle kötüdür ki Allah 
onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde yaşaya-
caklardır...”

Anlamadığımız için etkilenmeden okuduğu-
muz uyarı ve azap ayetleriydi Kâbe imamını ağla-
tan...

Ve bir sürprizle karşılaştım...

Maide suresinin 83’üncü ayeti, imamın neden 
ağladığı açıkça belirtiyordu...

Belki de bu ayete yaklaştığı için ağlıyordu 
İmam...

“Onlar bu elçiye indirileni anlamaya başladık-
ları zaman gözlerinden yaşlar boşandığını görür-
sün, çünkü ondaki hakikatin bir kısmını tanırlar 

ve “Ey Rabbimiz” derler, “biz inanıyoruz, öyleyse 
bizi hakikate şahitlik yapanlarla bir tut...”

İmamın gözyaşlarının sırrını, yine Kur’an-ı 
Kerim’den öğrendim anlayacağınız.

Anlayamadığımız için ağlayamadığımızı...

Bırakın manen anlamayı, Kur’an-ı Kerim’e laf-
zen bile uzak kaldığımızı bir kez daha fark ettim...

Günlerimizi, aylarımızı umarsızca her şeye 
harcarken, konu Allah’ın kitabını anlamak olunca 
ne denli cimrileştiğimizi gördüm utanarak...

Belki bizim için çok geç ama çocuklarımızın 
kendilerine indirilen kitabı anlamaları için geç de-
ğil...

Ayetin tarif ettiği gibi “Elçiye indirileni anla-
yan, anladıktan sonra hakikate şahitlik yapanlar-
dan” olma umudu ve duasıyla...

“Onlar bu elçiye indirileni anlamaya başladıkları 

zaman gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün, çünkü 

ondaki hakikatin bir kısmını tanırlar ve “Ey Rabbimiz” 

derler, “biz inanıyoruz, öyleyse bizi hakikate şahitlik 

yapanlarla bir tut...”
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Şişmanlık kişinin yaşı, cinsiyeti, boyu için bek-
lenen ağırlığın üzerinde olması diye tanımlanır. 
Şişmanlık oranı batı ülkelerinde dramatik ola-
rak artmaktadır. Amerikan toplumunda 1960’dan 
1990’a %13’den %35’e varan bir artış olduğu bil-
dirilmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde yakla-
şık 97 milyon kişinin fazla kilolu bunlardan 4 mil-
yonunun daha ciddi boyutlarda Obez ve 1,5 mil-
yonunun Morbid Obez olduğu bildirilmektedir. 
Önümüzdeki 10 yılda şişmanlık en önemli sağ-
lık sorunu haline gelecektir. Obezite beraberinde 
birçok yandaş hastalık getirerek yaşam süresini ve 
kalitesini düşürür. Ülkemizde kadın nüfusun %30 
u Erkeklerin %20 si şişman grubundadır. Şişman-
lık tüm batı toplumlarında ve ülkemizde en yay-
gın sağlık problemi haline gelmektedir. Obezite 
sadece orta yaşlı insanların hastalığı değildir. Gü-
nümüzde çocuklarda ve adolesanlarda da yaygın 
hale gelmektedir. 

Obezite yalnızca dış görünüşle ilişkili değil-
dir. Vücut ağırlığının artışı öldürücü hastalıkla-
rı da beraberinde getirir. Bunlar yüksek tansiyon, 
kanda yağ düzeylerinin artması (Hiperlipidemi), 
Koroner Arter hastalığı, Konjestif Kalp yetmezli-
ği, Şeker hastalığı, Uyku Apnesi, Solunum yetmez-
liği, Gastroözofagial Reflü, İdrar tutamama (Üri-
ner İnkontinans), Venöz yetmezlik, Psödotümör 
Serebri,Osteoartrit ,İnfertilite (Kısırlık) ve Kanser-
dir. Bu durumların çoğu yaşam kalitesini etkiler. 

Aşırı şişmanlarda Meme Kanseri, Prostat Kanseri 
riski normal popülâsyona göre 3 kat fazla artmıştır

ŞİŞMANLIĞIN BELİRLENMESİ 

Bir kişinin şişman olup olmadığının belirlen-
mesinin en iyi yolu, Beden Kitle İndeksi (BKİ) 
veya Body Mass Index (BMI) olarak bilinen ve ko-
laylıkla hesaplanan bir yöntemin kullanılmasıdır. 

Beden Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır? 

Vücut Ağırlığının (kg olarak), boy uzunluğu-
nun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle he-
saplanır. 

Örneğin: Vücut Ağırlığı 70 kg, boyu 1.60 m 
olan bir kişinin beden kitle indeksi; 

70/1.60x1.60=70/2.56=27.34 kg/m2DİR. 

BEDEN KİTLE İNDEKSİ NASIL DEĞERLEN-
DİRİLİR? 

BMI DEĞERİ DURUM 

18.5 Kg/m2nin altıda ise Zayıf 

18.5-24,9 kg/m2 arasında ise Normal Kilolu 

25-29,9 kg/m2 arasında ise Hafif şişman (Fazla ki-
lolu) 

30-34,9 kg/m2 arasında ise Orta derecede 
şişman(I.Derece) 

35-39,9 kg/m2 arasında ise Ağır derecede şişman 
(II. Derece) 

40 kg/m2 üzerinde ise Çok ağır derecede şişman 
(III. Derece) 

 
Obezite Tedavisinde kullanılan yöntemler ne-
lerdir?

5 grup altında toplanmaktadır: 

1. Beslenme değişikliği (diyet) tedavisi 

2. Egzersiz tedavisi 

Dr. Ayla ÖZTÜRK

Obezite nedir?
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3. Davranış değişikliği tedavisi 

4. İlaç tedavisi 

5. Cerrahi tedavi 

1-Diyet tedavisi nedir?

Diyet tedavisinde amaç; kişinin ihtiyacı olan 
günlük kalori miktarının tespit edilerek yeterli ve 
dengeli biçimde beslenmenin düzenlenmesidir.

Sağlıklı bir insanın normal şartlarda günlük al-
ması gereken kalori miktarı ortalama kadınlar için 
1600, erkekler için 1800 kaloridir. Ağır işlerde ça-
lışanlar, hastalar, hamileler ve sporcular için bu 
miktar artar, hiçbir iş yapmayıp boş oturanlar için 
ise azalır. Gıdalarla aldığımız kaloriyi gün içinde 
harcamazsak vücudumuzda yağa dönüşerek biri-
kir. Yani kilo almanın nedeni tükettiğimizden faz-
la kalori almamızdır. Aldığımız kadar enerji har-
carsak, mevcut kilomuzu koruruz. Kilo vermek 
yani vücudumuzda biriken yağları eritmek istiyor-
sak, aldığımızdan fazla enerji (kalori) tüketilmesi 
zorunludur.

Hızlı yerseniz çabuk acıkırsınız 

Sağlıklı beslenme ile ilgili ilk olarak yemeğin 
hızı çok önemlidir. Hızlı yemek yiyorsanız, mide-
nize çabuk giden gıdalar yüzünden metabolizma 
çabuk harekete geçer ve çabuk acıkırsınız. Ağır 
yerseniz yemek yemeye uzun bir zaman ayırırsa-
nız az gıdayla çok doymuş hissi duyarsınız. Çün-
kü yemek yerken hava yutuyoruz. Süreyi artırarak 
gıda miktarını azaltmak mümkündür.

2-Egzersiz Tedavisi

Alınan gıdaların vücudumuzda özellikle kan 
damarlarının içinde yağ (Kolesterol, Trigliserid) 
olarak birikmemesi için egzersiz çok önemlidir. 
Egzersizle kanın damarlarda hızlı akışına ve sı-
caklığına bağlı olarak gıdalarla alınan besin öğe-
leri yağ olarak depolanmaz, enerjiye dönüşür. İh-
tiyaçtan fazla alınan ve egzersizle tüketilmeyen kı-
sım ise vücudumuzun değişik yerlerinde yağ ola-
rak depolanır. En tehlikeli olanları kalp damarla-
rında birikmesi sonucu kalp krizine, beyin damar-

larında birikmesi sonucu hafıza kaybı, inme ve fel-
ce sebep olmasıdır.

Egzersiz tedavisinde kişinin sağlık durumu-
na göre; yürüme, bisiklete binme, koşma, yüzme, 
futbol, basketbol, voleybol, aerobik hareketler vs. 
önerilir. Kişinin evde yaptığı ev işleri egzersiz olsa 
da tempolu ve hızlı olmadığı için zayıflamayı sağ-
layamaz. Egzersizlerin süreli ve hızlı tempolu ol-
ması gerekir. Ancak egzersize başlangıçta ağır ve 
uzun süreli başlanmaz. Önce hafif ve kısa süreli, 
zamanla kademeli olarak artırma tavsiye edilir. Ör-
neğin yürüme egzersizi için kişilere ilk gün 10 da-
kika, sonra 15 dakika,1 hafta sonra yarım saat yü-
rüme ve önce dakikada 50 adım 1 hafta-10 gün 
sonra dakikada 100 adım tempoyla terleyerek yü-
rümesi tavsiye edilir. Herkesin sağlık durumuna, 
imkânlarına, yeteneğine, ilgisine, becerisine vs. 
göre egzersiz yöntemleri tavsiye edilir. 

Hareketsiz yaşam başta şişmanlık olmak üzere 
pek çok hastalığın sebebidir, unutmayalım.

3-Davranış Değişikliği Tedavisi

Günümüz insanları için teknolojinin gelişme-
si şans mıdır? Şanssızlık mıdır? Sorusunun ceva-
bı her ikisidir demek doğrudur. Teknolojik ge-
lişmeyle insanların hareketleri azaldı, beslenme 
usulleri değişti. İnsanlar daha az yoruluyor ancak 
daha fazla sağlık problemleri ile karşılaşıyor. Ev-
lerde yemek yapma yerine hazır ve katkılı gıda-
lar, Fast Food ürünler, hormonlu sebze ve meyve-
ler, içeriği belirsiz içecekler vb, insanların sağlığını 
tehdit etmektedir. Ayrıca yürünebilecek mesafeye 
arabayla gitmek, bütün gün masa başında otura-
rak çalışmak, akşamları TV ve bilgisayar karşısında 
vakit geçirmek hem hareketsiz hem de zararlı ışın-
lara maruz kalarak sağlığımızı tehdit etmektedir. 
Bize düşen görev ise bütün bu olumsuz durumla-
rı olumluları ile değiştirmektir. Yani yakın mesafe-
ler için arabaya binmek yerine yürümek, egzersi-
zi alışkanlık edinmek, hazır gıdalar yerine mevsi-
mine uygun evde yapılan, pişirilen gıdalarla yeter-
li ve dengeli beslenmek, TV ve bilgisayar karşısın-
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da vakitlerimizi tüketmemek gibi davranış değişik-
likleri yapılmalıdır.

4-İlaç Tedavisi

Yukarıdaki tedavileri uygulayamayan ya da ye-
terli düzeyde kilo vermesi sağlanamayan Obez ki-
şilere ilaç tedavisi uygulanabilir. Endokrin veya 
Dâhiliye uzmanları tarafından reçete edilebilen, 
kullanımları sırasında takip gerektiren bu ilaçlar, 
hem pahalı hem de yan etkileri olan tıbbi müstah-
zarlardır. Bu tür ilaçlar bağırsaklardan yağ atılma-
sını sağlayarak veya tokluk hissi oluşturarak zayıf-
lamaya yardımcı olurlar. 

5- Cerrahi Tedavi

Obezite tedavisinde davranış tedavisi, diyet, 
egzersiz ilaç tedavisi ve tüm bunların yetersiz kal-
dığı durumlarda da cerrahi uygulamalar gündeme 
gelir. 

Obezitede cerrahi tedavi yöntemleri neler-
dir? 

Günümüzde yemek alımını kısıtlayıcı (Gastrik 
Band-Kelepçe) veya kısıtlamaya ilave olarak yeni-
len yemeğin sindiriminde azaltıcı (Gastrik Bypas) 
operasyonu ön plandadır. Bilimsel çalışmalar 

gastrik band operasyonuyla hastaların fazla kilo-
larını ortalama %50-60 düzeyinde verebildiklerini 
göstermektedir. Etkinliği daha yüksek olan Gast-
rik Bypass operasyonunda ise fazla kiloların %70-
80 i verilebilmektedir. 

Hangi durumlarda ve kimlere cerrahi uy-
gulamak gerekir? 

Vücut kitle indeksi 40 ın üzerinde olan hasta-
larda ve 35 in üzerinde olup yandaş hastalık (hi-
pertansiyon, şeker hastalığı, kalp yetmezliği gibi) 
gelişmiş olanlarda cerrahi tedavi kalıcı tek çözüm 
yoludur. Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir 
ki bu gruptaki hastaların %95 i değişik yöntemler-
le kilo verseler de 2 yıl içerisinde verdikleri kiloyu 
fazlasıyla geri alırlar.

Obezite ameliyatlarında genel Mortalite 
(ölüm) oranı %1’in altında bulunmaktadır. Has-
taların bu tarz ameliyatlarda sorun yaşamamaları 
ve iyi sonuçlar elde edilebilmesi için konusunda 
uzmanlaşmış hekimlere ve merkezlere başvurma-
sı önem arz etmektedir. 

Allah (cc) hepimize sağlıklı ve hayırlı ömür na-
sip etsin inşallah (âmin)

Sadaka veren erkeklere 
ve sadaka veren kadınlara 
ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, 
verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir 
ve onlara değerli bir mükafat vardır.

Hadid/18
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İLKDER’in yaptığı faaliyetler

İLKDER’in katıldığı faaliyetler
3  04-05 Şubat 2011 / Tarihleri arasında 

Bursa’da yapılan İnanç Özgürlüğü Platform-
lar arası yapılan toplantıya katıldık.

3  12.03.2011 / Demirtepe Memur-Sen toplantı 
salonu’nda İnanç Özgürlüğü Platformu’nun 
hazırladığı” İnancın Önündeki Engeller” ko-
nulu toplantıya başkanımız Özden Sönmez 
konuşmacı olarak katılmıştır. 

3  07.05.2011 / Keçiören Belediyesi’nin 19 Ma-
yıs kapalı Pazar yerinde düzenlemiş olduğu 

etkinliklerde bizim de tanıtım standımız yer 
aldı.

3  27.05.2011 / İHH Ankara şubesinin düzenle-
diği “Mavi Marmara Şehitlerini Anma “prog-
ramına katıldık.

3  03.08.2011 / Mazlumder ‘in düzenlemiş ol-
duğu pikniğe katıldık.

3  2008 yılından beri her ay yapılan KMM (Kü-
çük Millet Meclisi) toplantılarına 2011 yılı iti-
bariyle İlkder olarak bizde katılyoruz.

3 26.01.2011 / Sincan Belediyesi Sergi 
Salonu’nda İlkder tanıtım ve sohbet günleri 
düzenlendi.

3  14.02.2011 / Sincan Belediyesi S.S ‘da Baş-
kanımız Özden Sönmez’in konuşmacı olarak 
katıldığı “Mevlid” konulu sohbet toplantısı 
yapıldı. 

3 10.03.2011 / Keçiören Belediyesi Necip Fazıl 
Kısakürek Salonu’nda “Kadınlar Günü “prog-
ramı yapıldı.

3 21.04.2011 / Keçiören Beld. Necip Fazıl Kı-
sakürek Salonu’nda “Hz. Muhammed’i anma 
ve anlama” programı düzenlendi.

3 22.05.2011 / İlkder olarak Safranbolu’ya gezi 
düzenledik.

3 04.06.2011 / Demirtepe Memur-Sen Konfe-
rans Salonu’nda “Hz. Fatıma’yı Anma “prog-
ramı gerçekleştirildi.

3 09.06.2011 / İlkder olarak Beypazarına gezi 
düzenledik.

3 07.07.2011 / Derneğimizin Geleneksel Pikni-
ğini “Çamlıdere Aluç dağında” yaptık. 

3 12-24.07.2011 / tarihleri arasında dernek 
üyelerimizde bir grup Berat Umresi yaptılar.

3 06.08.2011 / Her sene coşkuyla beklediğimiz 
Ramazan ayında, geleneksel iftarımızı Mura-
diye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

3 23 Eylül-02 Ekim 2011 tarihleri arasında Ya-
zarlar Birliği binasında ihtiyaç sahipleri için 
bir kermes düzenledik.

3 17-23 Ekim 2011 tarihleri arasında başkanı-
mız Özden Sönmez, üyelerimiz Nesrin Semiz 
ve Tubanur Sönmez’in katıldığı Somaliye yar-
dım amaçlı bir gezi düzenlendi.

3 01.11.2011 / Yaşadığımız Van depremi sonra-
sında Van’lı kardeşlerimize maddi ve manevi 
destek amacıyla beş üyemiz Van’ı ziyaret etti-
ler.

2 Her ayın ilk Perşembesi dernek faaliyetleri-
nin anlatıldığı ve güncel konuların konuşul-
duğu “Aylık Toplantılarımız” devam ediyor.

2  Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu olarak 
her Cumartesi Abdi İpekçi Parkında yaptığı-
mız basın açıklamalarımız devam ediyor.

2  Başkanımız Özden Sönmez’in İlkder ve Ko-
ruyucu Aile platformu için Arifan Radyo da 
“Dilden Gönüle” programı her Cuma 12.15-
13.30 saatleri arasında devam etmektedir.



İLKDER

37

İLKDERLİ KADINLAR 

Bizler yardımın anlamını yaşayarak öğren-
dik. Kendi gücümüzü ve imkânlarımızı başka-
larının iyiliği için kullanmak bizim amacımız 
oldu. 

İşte böyle bir dönemde, ülke olarak topluca 
o büyük felaketi yaşadığımız günlerde, Adapazarı 
Gölcük depreminde bölgeye ilk ulaşan ve yardım 
götüren kuruluşlar arasındaydık. 

Acil yardım çağrılarında suya çok ihtiyaç oldu-
ğu söylendi. Su ve acil gıdalarla Adapazarı’ndaki 
depremzedelere ulaştığımızda, çadırlardan birin-
de orta yaşlı beyefendi bir adam “Ben sizden bir 
şey istemiyorum. Lütfen bana sadece birkaç daki-
kanızı ayırın, çadırımda misafir olun ve beni din-
leyin” diyordu.

Demek ki yaşadıklarını anlatacak, kendisi-
ni dinleyecek birilerine ihtiyacı vardı. Bir kaç ar-
kadaşla o beyefendinin derdini dinledik. Yaşadı-
ğı o deprem anını ve elinde olan bütün serveti-
ni bir anda nasıl kaybettiğini anlatarak rahatlıyor-
du (Oysa bir gün önce dört katlı bir apartmana sa-
hipmiş). 

Yine aynı bölgeye depremzedelere sıcak 
iftar yemekleri hazırlayıp götürdük. İftardan 
yarım saat önce insanlar sıraya dizildi bizler 
de en az 20 kadın (oradan yardım eden kadın-
larla beraber) yemekleri dağıtmaya başladık. 
Kargaşa olmasın diye hem çok düzenli yapı-
yoruz, hem de işimizi bir an evvel bitirip, biz 
de iftar yapmak için acele ediyoruz. Ama ne 
mümkün. Yarım saat veya 45 dakikada bitme-
si gereken yemekler bitmiyor. 

Yemeklerini alıp çadırlarına gidip iftarlarını 
yaptıktan sonra bile gelip tekrar yemek alıp dua 
ediyorlar ve Buraya herhalde Hızır uğramış, ne 
bereketli bir ikram oldu. Allah sizden razı olsun” 
diyorlardı. “Halil İbrahim Bereketi’ni, Hızır a.s’ın 

uğramasını bizler Adapazarı deprem bölgesinde 
Ramazan‘da, Kadir Gecesi’nde dağıttığımız iftarda 
bizzat gördük ve şahitlerle yaşadık. Yine aynı gün-
lerde (Gölcük, Afyon, Düzce) Adapazarı’nda çadır, 
gıda, giysi ve battaniye dağıtırken birkaç çadırda-
ki depremzedeler verdiğimiz yardımları kendileri-
ne bir gün önceden dağıtım yapıldığını, onun için 
yardım almayan çadırlara götürmemizi söylediler 
ve bizi o çadırlara götürdüler. 

Bir diğer güzel davranış da; dağıttığımız ku-
manya ve giysilerin bir kısmının nazik bir şekilde, 
bir dakika bekleyin diyerek “benim çocuğum kü-
çük ona olacak kıyafetleri ve ihtiyacım olan gıdala-
rı aldım, bunlar israf olmasın, siz başka ihtiyaç sa-
hiplerine verebilirsiniz” diye tekrar bize iade edil-
mesidir. 

Tekrar İLKDER’in faaliyetlerinden bahsede-
cek olursak: 

 İLKDER; Ramazan aylarına mahsus top-
lu iftar kültürünü yaşatıyor, 

 Kurban kesebileceklerin kurbanlarını 
vekâlet yoluyla toplu olarak kestirerek, fakir 
ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. 

 Bayramlarda; aile, akraba, komşu ziya-
retlerine önem veriyor. 

 Özel gün ve gecelerde hediyeleşmeyi 
ön planda tutuyor. 

 Selamlaşmayı yaygınlaştırmak için özel 
çaba harcıyor. 

 Hasta, yaşlı ve kimsesizleri ziyaret edi-
yor. 

 Belki de hepsinden önemlisi yetimlerin 
elinden tutuyor. 

Peygamber Efendimiz işaret ve orta par-
maklarını birbirine birleştirip “Yetimi görüp 
gözetenlerle ben Cennet‘te şöyleyiz” buyuru-
yor. 

Yaşanmış Hikayeler



İLKDER üye ve gönüllüleri de yetime ik-
ram etmeyi, yoksulu doyurmada insanları teş-
vik etmeyi kendisine şiar edinmiştir. Dünyada 
çeşitli felaketler sonucu yetim kalan çocukla-
ra yönelik Koruyucu Aile Projesi Türkiye ‘de 
ilk kez derneğimizce başlatılmıştır.

İLKDER Koruyucu Aile Platformu birçok ülke-
de çeşitli nedenlerle yetim kalmış yüzlerce çocu-
ğun elinden tutuyor, zaruri ihtiyaçlarını gideriyor 
ve her yıl vekâlet yoluyla yetimlerin olduğu yerler-
de kurbanlarını da kestiriyor. 

Bugün, insanlık birçok duygusunu yitir-
miş durumda. Her şeyin değeri maddiyatla öl-
çülür olmuş. Kimse kimseye karşılıksız selam 
vermez olmuş. İşte böylesi bir zamanda karşı-
lıksız vermek, karşılıksız sevmek, karşılıksız 
yardım etmek, karşılıksız destek vermek ge-
rektiğine inanıyoruz.

İLKDER, bu güzel ahlakı yaşayan ve yaşatan 
ender insanların oluşturduğu örnek bir kuruluş 
olarak hizmet hayatına devem etmektedir. İnşal-
lah ilerde de aynı şekilde hizmet hayatına devam 
eder. 

Aynı zamanda dünya barışının sağlanması 
için örgütlenen kuruluşların çoğunu kadınlar 
oluşturmaktadır. Son zamanlarda ki doğal afet-
ler, savaşlar ve yoksulluk sonucu yetim kalan 
çocuklara yönelik çalışmaların içinde de ka-
dınlar ön plandadır. Birçok yardım kuruluşu-
nun arkasındaki en büyük destek de yine ka-
dınlardan gelmektedir. 

İLKDER‘ li kadınlar aylık harcamalarını ya-
parken yetim, yoksul ve fakirler için bütçele-
rinden mutlaka küçük de olsa bir pay ayırı-
yorlar. Duamız bu güzel, örnek çalışmaların 
bereketli ve uzun ömürlü olması.

Sizin asıl dostunuz 
Allah’tır, 
O’nun Resulüdür ve 
namazlarını kılan 
zekatlarını veren ve 
rükû eden  
müminlerdir.
5/55
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Hz Peygamberin altı evladından biri olan Hz 
Fatıma’nın yeri çok özeldir. Nihayetinde Peygam-
berimiz O’nu tanımlarken cennet kadınlarının en 
üstün olanıdır demiştir.

Hz Fatıma babasıyla olan ilişkilerinde devrinin 
özellikleri göz önüne alındığında bugün bile o ka-
litede bir ilişki görmek mümkün değildir. Cahili 
adetlerin toplum hayatında büyük yer tuttuğu bir 
dönemde herkesin cesaret edemeyeceği bir şekil-
de kızına bırakın bir çocuk olarak gösterdiği tutu-
mu bir yetişkin olarak muamele etmesi imkansız  
bir durum olarak gözükmektedir

Tarihin birçok döneminde olduğu gibi o dö-
nemde de erkek egemen anlayışın bir ürünü ola-
rak kadınların dünyada yaşam hakkı güvenceleri 
dahi yoktu. Hz. Peygamber’le kızı arasındaki iliş-
kiler aynı zamanda yaşadıkları toplumun gelenek-
lerini de yerle bir ediyordu. Bir defa; “Kendisine 
kız çocuğu müjdelendiği zaman babaların yüzle-
ri utançtan simsiyah kesilirken”, kız çocuğu oldu 
diye dostlarının yüzüne bakamayan babalar gizli-
ce çöle götürüp bu çocukları diri diri toprağa gö-
merken Hz. Peygamber kızının doğum müjdesini 
alınca sevinçten yüzü aydınlanmış ve bu müjdeyi 
dostlarına bizzat kendisi duyurmuştur. 

Câhiliyede soy, mutlaka erkek çocuk kanalıyla 

devam ederken Hz. Peygamber’in soyu kızı Fâtıma 
ile devam etmiş ve yüce Allah câhiliyenin bu ge-
leneğini bizzat Resulullah aracılığıyla yok etmiş-
tir. Peygamberimizin oğlu Abdullah da vefat edin-
ce câhiliye mensupları “Muhammed’in soyu kesil-
di” diye sevinip “o artık ebter, yani soyu kesiktir” 
diye Peygamberimizi alaya aldıklarında onu bizzat 
yüce Allah savunmuş ve Peygamber’i teselli eden 
Kevser sûresi nâzil olmuştur: ‘’Biz sana kevser’i 
verdik. O halde namaz kıl, kurban kes. Senin şa-
nın yücedir. Asıl ebter ise o (sana ebter diyen)dir.” 
Buradaki “kevser”i İslâm âlimleri Peygamberimi-
zin hadislerinden yola çıkarak “bol hayır”, “son-
suz”, “sayısız ümmet”, “çok sahâbe”, “şefaat” an-
lamlarında tefsir etmişler, ayrıca “kevser” kelime-
siyle Hz. Fâtıma’nın kastedildiğini de bildirmişler-
dir 

Dünyada gücün sahibi olarak görülen erkek-
lerin cinsiyet ayrımcılığı gözüyle bakan bir anla-
yış hakimdi. Tüm bu tabuları yıkan Hz Peygam-
ber, tarihin hiçbir döneminde eşine rastlanılama-
yacak olan devrim niteliğinde bir anlayış sergileye-
rek,  bunu davranış biçimine dönüştürüyordu. O 
hiç kimsenin kendisini kınamasını umursamadan 
Mekke sokaklarında kızının elinden tutarak dola-
şabiliyordu.

Emine ÖZÇELİK em
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Günümüzde 
Hz. Fatıma’yı Anlamak
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Peygamberimizin bu tutumundan İslam’ın ka-
dına verdiği önemi ve kız evlat ile erkek evlat ara-
sında bir fark olmadığını anlıyoruz. Günümüzde 
ise bu çarpık zihniyetin hiç de küçümsenmeyecek 
bir boyutta olduğunu söyleyebiliriz.Hala çoğu in-
san için erkek evlat sahibi olmak çok önemli bir 
durum.Kız evlat ile erkek evlat arasında bir ayrım-
cılık yapılmakta.

Hz Fatıma da sıradan bir evlat değil, peygam-
ber neslinin devamını sağlayan sıra dışı bir insan-
dı. O sürekli Peygamberin yanında, her koşul-
da yardımcısı ve destekçisi idi. özellikle daha ço-
cuk denecek bir yaşta olmasına rağmen, Hz 
Peygamber’e Kabe’de yapılan saldırıda 
bunu yapanlara karşı gelerek baba-
sının üzerine atılan deve işkem-
besini kimseden korkmadan 
kaldırmak için canla başla uğ-
raştığını söyleyebiliriz.O ba-
basının her koşulda yanında 
olmasıyla babasının annesi 
diye vasıflandırılıyordu.Bir 
evlat, ama gösterdiği davranış 
biçimindeki olgunlukla babası-
nın annesi rolüne de layık görül-
mesi pek de rastlanılacak bir durum 
değil. 

Hz Fatıma  her dönemde olduğu gibi günü-
müz toplumlarındaki kadınlar tarafından da  rol 
model olarak görülmesi gerekir. Evet Peygamber 
kızıdır, vahiy evinde yetişmiştir ama bizler için de 
kendimize örnek olabilecek bir yaşantı biçimi gös-
termiştir. Gösterdiği bu yaşantı biçimiyle her şeye 
körü körüne boyun eğmeyi değil, haksızlıklar ve 
yanlışlıklar karşısında gereken mücadeleyi ver-
memiz gerektiği konusunda da iyi bir modeldir. 
Onun mücadele anlayışı, hiçbir zaman karşısında-
kini incitmeden, hakaret etmeden sadece doğru-
ları hatırlatma yönündedir.

Hz Fatıma dünya malında gözü olmayan ge-
rektiğinde ihtiyacı olanlara elindekini  kendisinin 
ihtiyacı olmasına rağmen, hiç tereddüt etmeden 
verebilecek bir infak anlayışına sahiptir. Bir riva-
yete göre  kendileri oruçlu oldukları halde üç gün 
üst üste kapıya gelen ihtiyaç sahiplerine ellerinde-

ki tüm yiyeceklerini vermeleri neticesinde İnsan 
Suresi’nin şu ayetleri nazil olur:

“Erdemli  kimseler öyle kimselerdir ki onlar 
sözlerini yerine getirirler ve dehşeti her yanı sa-
racak olan bir günden korkarlar. Kendi hoşlan-
dıkları yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirir-
ler. Ve onlara biz sizi sadece Allah rızası için do-
yururuz. Sizden herhangi bir karşılık da teşekkür 
de beklemeyiz. Çünkü biz sıkıntılı ve dehşet dolu 
bir günde rabbimize vereceğimiz hesaptan korka-
rız derler.”(İnsan: 7-10)

Günümüz insanının zengin olayım da vereyim 
düşüncesine muhalif bir tutumdur bu. Zaten 

vermeye meyyal olan kişi her koşulda 
buna bir yol bulabilir. Ayrıca gü-

nümüzdeki tüketim çılgınlığına 
yakalanan insan sayısı o kadar  
da çok ki. Kendilerine verilen 
nimetlerin içinde ihtiyaç sa-
hiplerinin de payı olduğu-
nun bilincinde olan kişi  ge-

reksiz harcamalarda buluna-
rak  müsrif olmaz. 

Onun bu örnek hayatın-
dan günümüz insanının çıkaraca-

ğı ders birebir aynen uygulamak değil, 
israf etmeden her şeyi yerli yerince harcamak 

demektir. 
Hz Ali ile olan evliliklerinde de mükemmel bir 

örneklik vardır. Karşılıklı sevgi saygı ilişkisine da-
yanan bu ilişkide elbette ki zaman zaman da olsa 
bazı sürtüşmeler de olmuyor değildi .Zaten insan 
doğası gereği bu kaçınılmaz bir durumdur.İşte bu 
nedenlerden dolayı onlara kutsallık atfedip ulaşı-
lamaz gördüğümüzde onları örnek almamız güç-
leşir.

Peygamberimizin kızı Hz.Fatıma, kocası 
Hz.Ali’nin ikinci bir kadınla evlenmek istemesi-
ne karşı çıkmıştır. Peygamberimizin terbiyesin-
de büyüyen Hz.Fatıma’nın, kocasının ikinci evli-
liğine karşı çıkması caiz olmasaydı. Allah Resulü 
onu ikaz eder, kocasının arzusuna boyun eğme-
sini emrederdi. Halbuki durum öyle olmamış, bi-
lakis kızının üzüldüğünü gören Allah Resulü, da-
madı Hz.Ali’nin bu arzusundan vazgeçmesini iste-

Hz. Fatıma 
babasıyla olan 

ilişkilerinde devrinin 
özellikleri göz önüne 

alındığında bugün bile o 
kalitede bir ilişki görmek 

mümkün değildir.
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miş, eğer vazgeçmezse ancak Fatıma’yı boşadık-
tan sonra evlenebileceğini bildirmiştir. Hz.Ali’nin 
Fatıma’nın üzerine evlenip onu üzmesine razı ol-
mamıştır.

Buradan hareketle günümüzde 
çok evlilikler üzerinde biraz dur-
mak istiyorum. İslam Dininde 
çok evlilik konusunda evli-
liklerin sanki dörde kadar 
artırıldığı gibi yanlış bir 
anlayış hakim. Olsa olsa 
cahiliye döneminde çok 
fazla sayıdaki evliliklerin 
dörde kadar olabileceği 
yönünde bir sınırlamadan 
bahsedebiliriz.  Zaten o dö-
nemde çok evlilik hayatın bir 
parçasıydı. Buna  bir sınırlama 
getirilmişti.Bu da o dönemde kadı-
nın durumunda gerçekte bir iyileşme sağ-
lıyordu.

Ayette geçen  ‘Eğer adaleti gözetmemekten 
korkarsanız, o zaman bir tane ile yetinin, bilirse-
niz bu sizin için daha hayırlıdır’ sözü göz ardı edil-
mektedir. Elbette bizim için en hayırlı olanı Rab-
bimiz bilir.

Günümüzde maalesef para ve mevkiye kavu-
şan muhafazakar camianın erkeklerinde birden 
fazla evliliklerde görülen bir artıştan bahsedebili-
riz. Bu evliliklerin sonucunda da ya aileler dağıl-
makta ya da kadın istemese de rıza göstermek zo-
runda bırakılmakta. Peki huzurlu, saadet içerisin-
de,  içinde iyi, erdemli bireylerin yetişmesi 
gereken örnek İslam ailesi böyle mi teşek-
kül edecek. Bize emanet olarak verilen ev-
latlarımızı sağlıklı aile ilişkileri olan yuvalar-
da yetiştirme imkanını nasıl sağlayabilece-
ğiz.

Burada madalyonun öbür yüzünü çe-
virdiğimizde ikinci veya üçüncü veya dör-
düncü eş olmayı kabul eden de bir kadın. 
Bir tarafta çoğunlukla buna rıza gösterme-
yen kadın var diğer tarafta bunu kendi rıza-
sıyla  kabul eden kadın var. Peki bu duru-

mu nasıl izah edeceğiz. Bu durumun altında ya-
tan en büyük sebebin ekonomik olduğunu düşü-
nüyorum. Kadının güçlü olmaması, kocaya kayıt-

sız şartsız her durumda itaat etme anlayışını 
da sayabiliriz.

Nedense Peygamberi örnek 
aldığını söyleyen bu kişiler 

tercihlerini hep genç ve 
güzel kadınlardan yana 
kullanmaktadırlar. Hz 
Sevde örneğinde oldu-
ğu gibi yaşlı, himaye-
ye muhtaç kadınla ev-
lenenlerin örneğine pek 

rastlanmamaktadır. Ayeti 
referans alarak böyle ter-

cihlerde bulunanlara sor-
mak istiyorum. İçinizde evlilik 

çağına gelmiş bekarları evlendirin 
(Nur32) ayetine neden muhatab olmu-

yorlar da ekonomik imkanlarını kendilerine ikin-
ci, üçüncü, dördüncü ev açmakta kullanıyorlar.

Oysa Rabbimizin yeryüzünde halife olarak ver-
diği misyon gereği yapmamız gereken o kadar çok 
şey var ki. O bizim için en hayırlı olanı bize bildir-
diğine göre O’nun emir ve yasakları doğrultusun-
da örnek aile modelleri oluşturarak yeryüzünde-
ki görevimizi O’nun rızasını kazanarak, Peygam-
ber Efendimiz’in buyurduğu gibi cennet kadınla-
rının en hayırlısı olan Hz Fatıma gibi olamasak ta 
onun izinden yürüyebilmeyi bizlere de nasip et-
sin.(Amin)

Ayeti referans 
alarak böyle tercihlerde 

bulunanlara sormak istiyorum. 
İçinizde evlilik çağına gelmiş 

bekarları evlendirin (Nur32) ayetine 
neden muhatab olmuyorlar da 

ekonomik imkanlarını kendilerine 
ikinci, üçüncü, dördüncü ev 

açmakta kullanıyorlar.
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Güzel bir Ankara sabahında buluştuk İlkder 
dostlarıyla... Sabahın ilk saatlerinde düştük yol-
lara... Dostlarla yolculuk bir başka güzel oluyor... 
Bismillah diyerek çıktık yola, Şehrin can sıkıcı ka-
labalığından, gereksiz gürültü ve karmaşasından 
bir nebze olsun uzaklaşmaktı niyetimiz...

Safranbolu’ya gidiyoruz... Yaradan’a duamı-
zı ettik, yolculuğumuzu hayırlı kılmasını istedik... 
Hanımlar bir araya gelirde hoş sohbetler, pastalar, 
börekler olmaz mı hiç? İkramlar bir bir çıkartıldı 
poşetlerden sunuldu tüm misafirlere, sıcak çaylar 
yudumlanırken sohbette koyulaştı... Sohbet güzel 
ama gelelim daha güzel olan Safranbolu’muza... 
Hanımlara öncelikle Safranbolu hakkında genel 
bilgiler verdik... Evet, Safranbolu UNESCO tara-
fından “Dünya Miras Listesine” alınmış ender yer-
lerden biri... 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan 
Safranbolu pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış-
tır. Özellikle Osman-
lı döneminden kalma 
han-hamam, cami, çeş-
me, köprü ve eşsiz ko-
naklar görenlerde hay-
ranlık uyandıracak ni-
teliktedir... Kent ismi-
ni yörede yetişen saf-
ran bitkisinden almış-
tır... Safran bitkisi ken-
di ağırlığının yüz bin 
katı kadar sıvıyı sarıya 
boyayabilme özelliğine 
sahiptir... Kentte 2000 
tane geleneksel Türk 
evi bulunmaktadır ve 
bunların 800 kadarı ya-
sal koruma altındadır... 
Safranbolu’yu anlatmak 

zor, görmek lazım havasını solumak lazım... ilk 
olarak Safranbolu’nun küçük modeli olan “Yörük 
Köyü”ne gittik... 93 adet yapının korumaya alındı-
ğı “Yörük Köyü” tam anlamıyla Osmanlı Dönemi 
Klasik üslubunun ev mimarisindeki en güzel ör-
nekleriyle dolu geleneksel bir konuk müzesidir... 
Yörük Köyü’nün restore edilen çamaşır hanesini 
ziyaret ettik... Nasıl Bir incelikle yapılmış ki çama-
şırhane; çamaşır yıkama taşı 12’ye bölünmüş, kim-
senin kirli suyu bir başkasının çamaşırına karışmı-
yor, kilolu bayanlara ayrılan taş daha geniş, boyu 
kısa olanlar içinse bir kısmı eğilimli yıkama taşı-
nın... Nasıl bir saygı anlayışıdır maşallah... Şimdi-
lerde kaybetmiş olduğumuz değerler taa o zaman-
dan bize öğretilmiş aslında... Çok değişik gelenek-
ler gördük Yörük Köyü’nde... Mesela evlerin çatı-
larının köşelerine geyik boynuzları asılmış nazar-
dan koruması, bolluk ve bereket getirmesi için... 

Yörük Köyü’nde kapı-
lar kilitli değil sadece ip-
lerle bağlı, eğer ip kapı 
üzerindeki halkaya dü-
ğümlemeden sadece ge-
çirilmişse bu demek olu-
yor ki; evde değilim ama 
döneceğim, fakat ip hal-
kaya düğümlenmiş ise; 
evde değilim ve akşama 
dönmeyeceğim demek-
miş... Biz şehirlilerin 
kaybetmiş olduğu gü-
ven ve saygı hamdolsun 
ki oralarda hala sapasağ-
lam yaşatılıyor... Daha 
bir sürü güzellikle bir-
likte... Unutulmaya yüz 
tutmuş olan samimiye-

Hatice USLU

Şehr-i Safranbolu
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ti gördük yeniden... Dostlarımız da biz 
de Yörük Köyü’nü o kadar çok sevdik ki; 
oradan ayrılmak pek kolay olmadı ama 
daha Safranbolu’da keşfedeceğimiz bir 
sürü güzellik vardı... Merkeze döndük ve 
“Kaymakamlar Evi”ni rehberimiz Elif Ha-
nım eşliğinde gezdik... Konak Safranbo-
lu çarşısı içinde, Hıdırlık Yokuşu Sokağı 
üzerinde ve kitle, plan ve cephe olarak 
özgün bir Türk evi niteliğindedir... Ev o 
kadar güzel ki, o kadar ince düşünüle-
rek yapılmış ki; hayran olmamak müm-
kün değil... Hiçbir ev diğer bir evin görü-
şünü engellemiyor, bütün evler ferah ve 
aydınlık, kapı tokmakları, haremlik – se-
lamlık bölümleri, gelin odası, mutfağı, ambarı, ha-
mamları ve özellikle silindir dolapları (bayanlar 
hazırladığı ikramları erkeklerin bulunduğu bölü-
me girmeden bu dolaplara yerleştiriyorlarmış ve 
çevirdiklerinde diğer taraftan erkekler ikramları 
alıp misafirlere sunuyorlarmış) ile oldukça ilgimi-
zi çekti... Konaktaki gezimiz bittikten sonra öğle 
namazını kılmak için Köprülü Mehmet Paşa Cami-
ine gittik... Cami Safranbolu’nun en büyük camisi 
olup, kubbesi miğfer şeklindedir... Avlusunda şa-
dırvan ve güneş saati vardır. Güneş saati basit tip 
yatay güneş saatidir.19.yüzyıl ortalarında yapılmış-
tır. Öğle namazı ve akabinde yaptığımız camii ziya-
reti sonrasında öğle yemeği için Kadıoğlu Şehzade 
Konağı’na gittik... Menümüzde ne mi vardı? Meş-
hur Safranbolu bükmesi, salata, meşrubat, zerde 
veya baklava  Enfes bir yemek molası son-
rasında Safrantat’a giderek meşhur Safranbolu lo-

kumlarını tadıyoruz, bize ikram edilen çaylar eş-
liğinde Safranbolu’yu tanıtan sinevizyon gösteri-
sini izledik... Çıkışta dostlarımız için lokum alış-
verişi yaptık... Buradan sonra Cinci Hanı’na uğra-
dık... Han çıkışında Hıdırlık Tepesi’ne çıkıyoruz ve 
Şehr-i Safranbolu’yu tepeden seyrettik... Tek keli-
meyle muhteşem olan bu görüntü kolay kolay zi-
hinlerimizden silinmeyecek... Geçmişle günümüz 
mimarisinin harmanlanmasıyla oluşan Safranbo-
lu geçmişine o kadar sahip çıkmış ki, hala ilk gün 
ki güzelliğiyle dimdik ayakta durmaktadır... Hıdır-
lık Tepesi’ndeki açık namazgâhları ziyaret ettik-
ten sonra çarşı merkezine indik... Serbest zaman 
molamızda bizler yemeniciler, bakırcılar, demirci-
ler, kalaycılar çarşılarını gezerken, isteyen dostla-
rımız da saat kulesi ve tarihi kent müzesini gezdi-
ler... Buluşma saatinde kent meydanında bir araya 
gelerek yorgunluğumuzu atmak için Havuzlu As-
mazlar Konağı’na giderek beş çaylarımızı yudum-
ladık... Dinlendikten sonra bu güzel kente veda 
zamanıydı artık evet Ankara’ya dönmek içim yola 
çıktık... Hoş sohbet, ikramlar, şiirler, fıkralar ve 
İLKDER Başkanımız Sayın Özden Zehra Sönmez 
Hanımefendi’nin konuşmaları eşliğinde geçen gü-
zel bir yolculuk sonrası Ankara’ya döndük...

Bir daha ki gezimizde bir araya gelmek için ve-
dalaşıp, helalleştik... 

Sürçülisan ettiysek Affola...
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Bir ilkbahar günü parçalı bulutlu bir hafta sonu 
sabahı 25 kişilik bir İLKDER gurubuyla yola çıktık. 
Geziye eşim Şadan ile birlikte katılıyoruz. İlkder dı-
şından aile dostumuz İhsan bey ve eşi Gülnur hanım 
da torunları ile birlikte katıldılar. Yolculuğumuzun 3 
saate yakın süreceğini öğrendik. Orta boy bir otobüs 
ile seyahatimizde, önceden hazırlanmış ikramlardan 
sonra, rehberimiz Hatice Hanım bizlere Safranbolu 
hakkında bilgiler verdi. Yol üzerinde verilen bir çay 
molasının ardından, sıcak bir arkadaş ortamında ge-
çen yolculuğumuzun sonunda Safranbolu’ya ulaştık. 
Ankara’ya yakınlığı sebebiyle pek çok kişi burayı ge-
zip görmeye gelmişler. Safranbolu’yu yıllar önce gör-
me şansımız olmuştu. Fakat çok kısa kaldığımız için 
gezme imkanımız olmamıştı. Geleneksel Türk top-
lum yapısını koruyan ve bugün bizlere sunan bu ken-
ti tekrar görmek çok keyif verici idi.

Şehirde ilk ziyaret yerimiz Hıdırlık tepesi oldu. 
Çünkü buradan şehri çepeçevre kuşbakışı görmek 
mümkün. Tepede Kurtuluş şavaşı kahramanların-
dan Kumandan Hıdır Bey ve Şeyh-ül Etıbba Dr. Ali 
Yaver Ataman’ın mezarları bulunuyor. Osmanlılar 
Safranbolu’nun bu noktasına yerleşmişler, tepeyi na-
mazgah olarak düzenlemişler. Hıdırlık tepesinde bir 
süre kalıp, rehberimizden şehirle ilgili kuşbakışı bil-
giler aldıktan sonra, öğle yemeği için Arasta çarşısın-
da yöreye özgü yemekler yapan ve dekoru bu bölgeyi 
yansıtan bir restorana konuk olduk.

Adını bu bölgede yetişen ‘safran’ bitkisinden 
alan ve kayalıklar arasında bulunan bu şehir bol ye-
şilliği ile de dikkat çekmektedir. Safranbolu’nun es-

kiden göl olan bir bölgede suların çekilmesi ile oluş-
tuğu söylenir. Unesco’nun koruma altına aldığı Yö-
rük köyü arnavut kaldırımlarında dolaştık. Köyün or-
tak olarak kullandığı çamaşırhanesini fotoğrafladık. 
Şehirde konakları gezip, ilginç hikayelerini dinledik. 
Ahşap evlerin sağlıklı olduğunu hep biliyoruz. Ahşap 
konaklarda geniş merdivenlerden çıkarak, rahat, ge-
niş sofa ve odalara ulaştık. Bazı odaların içerisinde la-
vabo ve banyo gibi ihtiyacı duyulan ortamlar da bu-
lunmakta. Odalarda o günlerin yaşantısını yansıtan 
dekorlar insan maketleri ile canlılık kazanmış. Camla-
rın içeriden dışarıyı gösterip, dışarıdan içerisini gös-
termemesi, odalarda mahremiyeti korumak amacıyla 
yapılmış ve bugün halen çalışmakta olan dönen ye-
mek servis sistemi, ilgimizi çekenler arasındadır. Sı-
ralı evlerin yüksek avlu duvarlarının oluşturduğu dar 
sokaklarda yürüyüp, sokak kapıları üzerindeki özel 
tokmakların nasıl kullanıldıklarını rehberimizden 
dinledik. Üst katlardaki payandalı çıkmaların sokağa 
taşan kısımlarındaki ağaç oymaları günümüze kadar 
gelmiş. Safranbolu, tarih ve kültür yönünden önem-
li bir şehir. Gezimiz süresince, Osmanlı döneminden 
kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları 
ilgiyle gezdik. Kare şeklindeki saat kulesi, III. Selim’in 
Safranbolu’lu Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafın-
dan 1797 yılında yaptırılmış. Eski hükümet konağı, 
bugün kent müzesi haline getirilmiş.

Alışveriş yapmak ve yöresel eşyaları görmek ama-
cıyla, tarihi sokaklar içindeki çarşıya gittik. Buralarda 

Mehme Emin GÜVEN

Safranbolu Gezimiz
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Bilenler bilir İlkder’in piknikleri ve gezileri çok 
güzel geçer. Her sene dört gözle bekleriz. Bu sene 
de Çamlıdere Aluç Dağı’na gidiyoruz. Gidenler var 
ama hiç bilmeyenler de. Gidip görenler hat-
ta oralı olanlar bile sadece birlikte 
olalım diye geziye katıldılar. İki 
araçla besmeleyle, dualarla 
çıktık yola. Gençlik yılları-
mızın piknikleri geldi aklı-
ma yol boyu hep bir ağız-
dan söylediğimiz marş-
lar.” Dağlardayız biz ova-
larda, makine başında sıra-
larda...”. Sonra birimiz tuttu-
rurdu “sabahınan kalktım ezan 
sesi var ezan da değil yar yar 
burçak yası var...” diğerleri 
de ona eşlik ederdi. Oto-
büsümüz yol boyu gider-
ken bir yandan da Çamlı-
dere ve piknik yapacağımız 
yer hakkında bilgi veriyoruz. 
Çamlıdere Ankara’nın yemye-
şil bir ilçesi. İlçeye girdiğimiz-
de ŞEYH ALİ SEMERKAN-
Dİ (1320-1457) hazretleri-
nin makamını ziyaret edip, 
daha sonra Aluç Dağına 
doğru yola devam ediyo-
ruz. Ağaçlar arsında şirin, 
geniş bir yer. Telefonlar çek-
miyor. Hafta içi olduğu için çok 

az kişi var. Masaları yan yana getirip bir araya top-
lanıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra etrafı keşfe çıkı-
yoruz. Temiz hava hepimize iyi geliyor. Kimimiz top 

oynarken kimimiz sohbet ediyor. Öğle vakti-
ne doğru hepimiz yeniden toplandık 

Kur’an-ı Kerim ve mealiyle baş-
ladığımız sohbetimiz Özden 

Hoca’nın konuşması ile de-
vam etti. Arkadaşlarımızın 
şiirleri, güzel türküleri, bil-
meceler, esprilerle öğle ye-

meğine kadar devam etti. Pi-
lav, tavuk sote, salata, ayran, 

karpuzdan oluşan menünün ar-
kasından çaylarımız da eksik ol-

madı. Zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamadan dönüş için ha-
zırlıklarımız başladı. Otobü-
se bindiğimizde hepimizin 
yüzünde güzel bir gün ge-

çirmenin yorgunluğu ve ha-
fif güneş yanıkları vardı. Oto-

büste de bilmece, fıkra faslı de-
vam etti. Ankara’ya yaklaşır-

ken herkes birbiriyle he-
lalleşti. Bir sonraki pik-
nikte buluşmak üze-
re evlerimize döndük. 
2012 yazını ve pikniği-

mizi yine iple çekiyoruz. 
Rabbim kavuştursun AMİN.

İLKDER

Pikniğe Gidiyoruz

sanatkarların ürettiği yöresel ürünler bulunuyor. Çar-
şıda bakırcıların yanı sıra, semerciler ve yemeniciler 
de halen bulunmakta. Cinci Han’ı gördük. Köprülü 
Mehmet Paşa Camii’nde ikindi namazımızı kıldık. Bu 
caminin avlusunda bulunan güneş saatini ilgiyle in-
celedik. Lokumcu dükkanları ilgi çekebilmek için ko-
nakları müze haline getirmişler. Lokumculardan biri-
ne misafir oluyoruz. Burada ikram edilen safranlı ça-
yımızı yudumlarken, eski Osmanlı Türk gelenekleri-
ne ait bir sunum izliyoruz. Gezimizin sonuna yaklaş-

tığımızda çeşit çeşit lokumlardan tadıp, hediyelik pa-
ketler yaptırdık.

Bedenen yorucu fakat manen dinlendirici bir 
gezi sona ermek üzereyken, şimdi adını hatırlayama-
dığım havuzlu bir konakta çay ikramında bulundular. 
Buradaki kısa bir dinlenmeden sonra Ankara’ya dö-
nüş yolculuğumuz başlamıştı. Bu geziyi düzenleyen 
ve gezi boyunca birlikte olduğumuz, başta Özden Ha-
nım olmak üzere İlkder yönetimine teşekkür ederim.



Somali nerede? Dediğimizde çok az kişi ha-
ritada yerini gösterebilir. Bir kaçımızda T.V de, 
korsanlık yapan Somalilerin haberlerini duy-
muştur. Bizlerde 
Filistin’den, Irak’tan, 
P a k i s t a n ’ d a n , 
Aceh’den, Gana’dan 
sonra oraya da eli-
mizin uzanabilece-
ğini düşünmemiştik. 
Somali’deki aç, su-
suz ve hasta çocukla-
rı, çaresiz ve savun-
masız kadınları, öldürülmekle öldürmek arasın-
da bırakılan erkekleri basın yayın organlarından 
her gün izlerken kalbimiz sıkışıyor, gözlerimizi 
artık görmemek için sımsıkı yumuyor ve sadece 
ağlamaya gücümüz yetiyordu. Tabii ki dua edi-
yorduk. Ama lafzi duanın yanı sıra fiili dua da ge-
rekiyor. Bunun bilincinde olarak Somali’ye git-
mek ve her şeyi yerinde görmek istedik. İhlâsla 
atılan adımın ve ihlâsla yapılan duanın Rabbi-
mizden asla geri dönmediğini dernek faaliyetle-
rimiz sırasında pek çok kere gördük ve şükrettik. 
Somali yolunu da Allah(c.c) ‘ın izniyle açtık. Üç 
arkadaşımız bu yolculuğa hazırlanırken ellerini 
boş gönderemezdik.Yazarlar Birliği Kayseri Şu-

besi eski başkanı sayın Hüseyin Türkmen beyin 
katkılarıyla 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Sü-
mer-1 sokakta Yazarlar Birliği Binasının giriş katı 

ve bahçesinde,Yazarlar 
Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı sayın İbra-
him Ulvi Yavuz ve der-
nek başkanımız Özden 
Sönmez tarafından ker-
mesimiz açıldı. Bir yan-
dan gözlemeler açılır-
ken, bir yandan man-
tılar pişiyor bir yandan 

da arkadaşlarımızın getirdiği pastaları, börekle-
ri v.b gıdaları satıyorduk. Giysi, el işi, çeyiz mal-
zemeleri A’dan Z’ye ne arasanız vardı. Kermes 
sonuna kadar malzemelerimiz azalacağına daha 
da çoğalıyor, bereketleniyordu. Eşyaları toplar-
ken hepimizde yorgunlukla beraber, ağlamak ve 
çaresiz seyretmenin dışında bir şeyler yapmanın 
hafifliği ve sevinci vardı. Şimdi T.V de o ağlamak-
tan gözleri şişmiş hasta, kara çocuğun gözlerine 
bakma cesaretini gösterebiliyoruz.” Senin derdi-
ne derman olmak için elimden ne geliyorsa ya-
pacağım” diyebiliyoruz. Şükür ki arkadaşlarımı-
zı da oraya elleri boş göndermedik. Kurulan bu 
köprü artık daim olacak inşallah.            İLKDER

Bu Defa Somali İçin...
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İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Gele-
neksel iftar yemeğini 06.08.2011 Cumartesi günü 
Muradiye Kültür Merkezi salonunda gerçekleştir-
di. Gelirinin Somali’ye aktarılaca-
ğı program yoğun bir ilgiy-
le karşılandı. Pek çok 
S.T.K ‘nın ve Sendi-
kaların Başkan ve 
Başkan yardımcıla-
rı düzeyinde tem-
sil edildiği prog-
ram, Başkan Yrd. Ha-
diye Kılıç’ın dernek ça-
lışmalarını ve günün anlam 
ve önemini vurguladığı açılış ko-
nuşmasıyla başladı. Kur-an’ı Kerim ve ezanın ar-
kasından  iftar yemeğine geçildi. Yemek duasıyla 
sözlerine başlayan Başkan Özden Sönmez Somali 
dramının anlatıldığı sinevizyon eşliğinde, burada 
gerçekleştirilecek olan proje hakkında bilgi verdi. 

‘’Dernek olarak bugüne kadar pek çok ülkeye eli-
mizi uzatabildik. Filistin, Pakistan, Irak, Çeçenis-
tan vb ülkelerden sonra bugün Afrika bize muh-

taç. Somali’de kamplarda kalan 343 
ailenin Ramazan ayı boyunca 

gıda giderini karşılamak 
amacıyla düzenledi-

ğimiz bu iftarda siz 
değerli dostlarımız 
bizleri yalnız bırak-
madınız. Hepinize 

ayrı ayrı teşekkür ede-
rim. Bir çocuğun, bir an-

nenin açlığını ve yoksulluğu-
nu giderebilirsek hem bu dünyada 

hem de Allah (c.c.) katında en büyük mükâfatlara 
nail olacağız.’’ dedi. Program S.T.K ve Sendika 
temsilcilerinin teşekkür konuşmaları ve Somalili 
bir ailenin dilek ve temennileriyle sona erdi.

İLKDER

Geleneksel İLKDER İftarı

(O mü’minler;) tövbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, 
rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye 

çalışanlar ve Allah’ın sınırlarını (koyduğu hükümleri) koruyanlardır.  
(İşte, böyle) mü’minlere (cenneti) müjdele!

Tevbe – 112
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Basın Açıklamalarımız
Değerli basın mensupları 274. basın açıklama-

mıza hoş geldiniz. 

 Geçtiğimiz gün 2007 yılı 27 Nisan e- muhtı-
rasının yıldönümü idi. O günlerde cumhurbaşka-
nı seçimleri dolayısı ile Türkiye’de suni olarak bir 
kaos ortamı yaratılmak istendi. Gerekçe ise Çankaya 
Köşkü’ne çıkacak adayın eşinin başörtülü olmasıydı 
ve bu Türkiye’de rejim sorunu olarak lanse ediliyor-
du.12 Nisan günü dönemin Genel Kurmay Başka-
nı “Basın Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. “Ata-
türkçülüğe, laikliğe ve cumhuriyetin temel ilkeleri-
ne sözde değil özde bağlı” bir Cumhurbaşkanı adayı 
profili çizen Büyükanıt, aday olan Abdullah Gül’ün 
bu profile uygun olmadığını söyleyerek e- muhtıra-
ya zemin hazırlamış oluyordu. Nihayet Genel Kur-
mayın internet sitesinde e- muhtıra yayınlandı. Dar-
beler zincirine, sanal darbe olarak bir yenisi daha 
eklendi. 

Daha önce Sabih Kanadoğlu tarafından cum-
hurbaşkanı seçimi için toplantı yeter sayısının Mec-
lis üye tam sayısının 3’te 1’i yani 367 olduğu tezi or-
taya atılmıştı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerçekte böyle 
bir şart olmamasına rağmen, meclis ‘te toplantı ye-
ter sayısı için adeta uydurma bir 367 şartı icat edildi. 
Milletvekillerinin özgür iradelerine de yapılan bas-
kılar neticesinde uydurma 367 şartı gerçekleşti. Mu-
halefetin seçim sonucunu Anayasa Mahkemesi’ne 
götürmesiyle Mahkeme seçimleri iptal etti. Bugün 
yürütme yargıya müdahale ediyor diyenler o gün 

Türkiye tarihine yeni bir hukuksuzluk örneği yaz-
mış oldular. 

Utanç verici başörtüsü yasağı her alanda uygu-
lanmaya devam ediyor. Üniversitelerdeki kısmi iyi-
leşmeye rağmen yasağın uygulandığı alan maalesef 
çok geniş. Bunun son örneğini 23 Nisan törenlerini 
Meclisin yüksek yargı mensuplarına ait locasından 
izleyen kendisi de bir yüksek yargı mensubu olan 
Nejla Eroğlu ‘na yapılan davranış biçiminde görü-
yoruz. Bu locanın yüksek yargı mensuplarına ait ol-
duğu söylenerek davetiye sorulması başörtülülerin 
hala hiçbir makama layık görülmediği anlayışının 
bir ürünüdür. 

Kapı komşumuz Suriye’de baskı rejiminin so-
nucu olan halk ayaklanmasında da her geçen gün 
sivil can kaybı artıyor. Reformları hayata geçir diye 
seslenen halka kulaklarını tıkayan Esad yönetimi-
nin çözüm yerine şiddete başvurması ve bunun 
da Nato’nun Libya’ya yaptığı gibi müdahale ile so-
nuçlanması endişesini taşıyoruz. Suriye rejimi hal-
ka rağmen ayakta kalamayacağını artık anlamalı ve 
bir an önce halkın isteklerinin gereğini yapmalıdır. 

Türkiye gündemini aylardır meşgul eden ucu-
be heykel tartışmasının boyutlarının geldiği yere 
baktığımızda pes dedirtecek iğrençliklerle karşılaşı-
yoruz. Heykel, resim vs. hangi sanat alanında olur-
sa olsun inanç ve kişiliklere hakaret olmadığı süre-
ce özgürlüklerden yanayız. Bunu da her vesileyle 
dile getirdik. Ama Eskişehir’de yapılan ucube hey-
kele destek sergisinde, heykelden minare ve teset-
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türlü kadın yüzüne iç çamaşırı, gelinen noktanın ne 
kadar ahlaki olduğunu bizlere gösteriyor. Kadınla-
rımız böylesi utanç verici aşağılanmayı asla hak et-
mediler. Zaten bir milletin onurlu aynı zamanda eli 
öpülesi kadınları böylesi çirkin siyasi oyunların için-
de küçük düşürülmeye çalışılır ve kimsede sesini çı-
karmaz ise o milletin geleceği de sarsılmaya yüz tut-
muş demektir. Burada yine kadın üzerinden siya-
set, kadın üzerinden adeta bir öç almanın öfkesi-
ni görüyoruz. Bunun hangi sanat anlayışında, han-
gi özgürlükte yeri var soruyoruz. Kendisine sanat-
çı diyen ama sanatçı ruhu taşımayan ve sanatını kö-
tüye kullanan, siyasete alet eden bu kişileri şiddet-
le kınıyoruz.  

Partilerin gösterdikleri kadın aday sayısına bak-
tığımızda, bir önceki döneme göre sayı artmış gibi 
görünse de bunun da bir aldatmaca ve göz boya-
ma olduğunu görebilmek için; kadınların aday gös-
terildiği yerlere ve sıralamalarına bakmamız yeterli 
olacaktır. Erkek milletvekili adayları seçilirken halka 
yakınlıkları, hizmetleri, liyakatleri göz önünde bu-
lundurulmadan hatta seçim bölgelerinde dahi ta-
nınmamalarına rağmen ilk sıralardan aday gösteri-
lebilmekteler. Seçildikten sonra da çoğu bu bölge-
lere bir daha uğramadıkları halde birkaç dönem üst 
üste vekil seçilebiliyorlar. Fakat cesur ve duyarlı bir 
avuç kadının “başörtülü aday” isteklerine karşı bir 
karalama furyası başlatılabiliyor ve bu karalama fur-
yası da devam ediyor. 

Meclisimizde, ha bire kavga-küfür eden, birbi-
rinin özelini ortaya çıkarmak için fırsat kollayan söz-
de vekiller değil de; gerçekten bizleri temsil eden, 
halkın sorunlarını bilen, dokunulmazlık zırhına bü-
rünmeden elini taşın altına koyabilecek özde vekil-
ler istiyoruz. Ama yargılama süreci devam eden kişi-
lerin bile aday gösterildiği bu tabloda başörtülü ka-
dın adayların sadece göstermelik olarak listelere ko-
nulmuş olmasını hala kabullenemiyoruz. Biz başör-
tülü kadınların da bu ülke siyasetinde söz hakkı ol-
ması gerektiğine inanıyoruz. Başörtülüler kamu-
sal alanın dışına itildiği sürece çözüm üretile-
mez. Bu gidişle öküzün altında buzağı arar gibi her 
sorunun altında başörtüsü aranmaya devam edile-

cek gibi görünüyor. Kınanmadan, siyasete, medya-
ya ve sözde sanata alet olmadan haklarımızı savuna-
bileceğimiz, birbirimizi anlayabileceğimiz günlerin 
yakın olması dileği ile... 

ANKARA İnanç Özgürlüğü Platformu Adına  
 İLKDER Bşk. Yrd. Hadiye KILIÇ 

Değerli basın mensupları 278. hafta basın 
açıklamamıza hoş geldiniz. 28.05.2011

27 Mayıs 1960 da yapılan ve Türkiye Cumhu-
riyeti demokrasi tarihinde gerçekleşmiş ilk aske-
ri darbenin yıl dönümü idi. Milli Birlik Komitesi 
olarak adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisin-
de bir grup subay, 27 Mayıs sabahı ülke yönetimi-
ne bütünüyle el koymuş, TBMM’yi fesih etmiş, siya-
si faaliyetleri askıya almış, Cumhurbaşkanı Celal Ba-
yar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere 
birçok Demokrat Partiliyi tutuklamışlardı. 27 Mayıs 
ülke tarihinde yapılmış daha sonraki darbe ve muh-
tıralara zemin hazırlamıştır. Kemalist ve laik rejimin 
tehlikeye girdiği iddialarıyla halkın elinden demok-
rasinin alındığı pek çok utanç verici darbeye emsal 
teşkil etmiştir. Artık darbe siyaseti ve darbeci zihni-
yet asla kabul edilemez. 27 Mayısları,12 Martları, 12 
Eylülleri, 28 Şubatları, bir daha yaşamak istemiyo-
ruz. Darbelerden medet umma dönemi artık tarihe 
karışmalıdır. Devletin her bir vatandaşının her türlü 
hakkını koruması gerekirken kendi vatandaşını po-
tansiyel tehlike görmesini kabul edemeyiz. 

Geçtiğimiz yılın 22 Mayısında Türkiye ve dünya-
dan birçok aktivistin katılımıyla ve tamamen insani 
amaçla, Filistin’e İsrail’in haksız ambargosunu del-
mek niyetiyle yola çıkan Mavi Marmara gemisi 31 
Mayıs günü uluslar arası sularda İsrail’in saldırısına 
uğradı. Bu alçakça saldırı da 9 şehit verdik. İsrail bu 
insanlık dışı hareketiyle Dünyaya bir kez daha ger-
çek yüzünü göstermiş oldu. 1948 yılından bu yana 
estirdiği terör bugün de hala devam etmekte. Terör 
devleti İsrail’i kınıyor şehitlerimize de Allah’tan rah-
met diliyoruz. 

Bugün Filistin’de El Fetih ve Hamas yakınlaşma-
sından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu barış or-
tamının sağlanmasını ve ittifakı Filistin’in geleceği 

İLKDER

49



İLKDER

50

için çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu bir-
lik ruhunun daim olmasını diliyor, en yakın zaman-
da Bağımsız Filistin Devletinin bütün dünya ülkele-
ri tarafından tanınmasını umuyoruz. 

Genel seçimlere gün sayarken meydanların da 
üslubu değişti ve iğrenç bir hal aldı. Siyasi liderle-
rin oy kaygısıyla seviyelerini ne kadar düşürdükleri-
ni gördükçe şu seçimin bir an önce bitmesi için dua 
eder olduk. Meğer ne kadar kaset meraklısı vekili-
miz varmış. Milletin vekilliğine talip olan ya da ha-
len vekilliği devam eden kişilerin TBMM gibi bir çatı 
altında milletin sorunlarıyla uğraşmak yerine ken-
di özel hayatlarıyla gündeme gelmeleri ve bu yaşa-
nanların doğalmış gibi gösterilmesi siyasetin geldiği 
noktayı acı bir şekilde bizlere gösteriyor. Bizler yoz-
laşmış bir siyaset, halkından, değerlerinden uzak-
laşmış hatta alay eden vekil istemiyoruz. Siyasi par-
tilerin aday belirlerken bunları da göz önüne alma-
larını bekliyoruz.

Gündemi oldukça meşgul eden bir konu da 
geçtiğimiz günlerde çok eşliliğin kanunen kabul 
edilmesi gerektiğini savunan, hatta bunu da dini bir 
söylem haline getiren bir hanımın sözlerinin her ke-
simden yankı bulmasıydı. Kendi eşine de evlenir-
ken ikinci bir kez evlenme izni veren bu hanımın, 
çok konuşan kadının kocasından dayak yiyebileceği 
tezi de biz kadınları şok etti. Dini, zengin eğlence-
si haline getiren bir takım çarpık zihniyetli erkekle-
rin “çok eşlilik Kur-an’da da var diyerek dini kendi 
heva ve heveslerine alet etmelerini kınıyoruz. Kur-
an’ı Kerim bir bütündür. Ayetlerin iniş sebebi göz 
ardı edilerek sadece işlerine geldiği gibi yorumla-
maları kabul edilemez. 

Önceki gün Danıştay’ın keyfi uygulamalarından 
birini daha gördük. Gençler ve çocukların alkol-
den korunması için içki satışını ve firmaların özen-
dirici tanıtımlarını sınırlayan yönetmeliğin yürüt-
mesini durdurdu. Ankara barosunun başvurusuy-
la Danıştay’ın çalışma hürriyetine aykırı olduğu ge-
rekçesiyle verdiği bu karar, çocukların ve gençlerin 
korunmasının Anayasa ile güvence altına alınma-
sı maddesine ters düştüğünü nasıl görmezden ge-

lir. Tekne partilerinde, barlarda daha 18 yaşına bile 
doldurmamış gençlerin alkol komasına girmeleri-
nin vebalini kim üstlenecek. Geleceğimizi emanet 
edeceğimiz gençlerimizi her türlü tehlikeden koru-
mak ailenin olduğu kadar devletin de görevidir. 

Haftaya sorunların değil umutların konuşuldu-
ğu bir Türkiye gündeminde bir araya gelmek dile-
ği ile... 

ANKARA İnanç Özgürlüğü Platformu Adına 

İLKDER Bşk. Yrd. Hadiye Kılıç 

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Basın 
Açıklaması  20.08.2011

Sayın Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar 
289. Hafta Basın Açıklamamıza Hoş Geldiniz. 

Öncelikle Ramazan Ayı hepimize barış, huzur, 
bereket ve hayırlar getirsin. 

Ramazan ayı hepimiz için gerçekten hem mad-
di hem de manevi arınma ve kurtuluş için bir vesi-
ledir. Bunun bilincinde olarak yapacağımız her uy-
gulama amel defterlerimize yazılacak sevap dışında 
birbirimize kenetlenmeye, sosyal barışa ve dayanış-
maya katkı sağlayacaktır. Küreselleşen dünyamızda 
artık uzaklar yakın oldu. Yaşanan felaketler; evleri-
mize kadar girip bizleri uykularımızı kaçıracak ka-
dar rahatsız etmekte ve etmelidir de. 

Bugün Afrika’da yaşanan son 60 yılın en şiddet-
li kuraklığı insanların açlık ve hastalıktan ölümüne 
sebep olmakta. Afrika’yı bu hale getiren esasen ge-
lişmiş ülkeler olarak tanımlanan ülkelerin birçoğu, 
gelişmişliklerini Afrika’nın en az gelişmiş dedikleri 
ülkelerin zengin kaynaklarını sömürmelerine borç-
ludurlar. Geçmiş yüz yıllarda köle ticareti yaparak 
insanlarını, daha sonraları ülkelerini işgal ederek 
zengin doğal kaynaklarını, sonraları da dünya sa-
vunma sanayiini elinde tutan güçler bu ülkeleri si-
lahlarını satacakları bir Pazar olarak görerek sömür-
müşlerdir. Böylelikle iç ve dış karışıklıklar çıkararak 
silahlarını kolaylıkla pazarlayabilmektedirler. 

Afrika’nın bütün zenginliklerini sömürdükten 
sonra tarım politikalarını da yok ederek kuraklığa 
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ve açlığa kapı açtıklarını, insanlar ölmesin diye gös-
termelik yardımlarla sebep oldukları felaketi kamuf-
le etmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Fakat bu bilgi-
ler şu anda ölmekte olan bir çocuğa aş, ekmek ol-
muyor. 

Çaresizliğin bir göstergesi de; ailelerin kızlarını, 
kuraklık gelinleri olarak, Kenya’da kurulan pazar-
larda 150 $ karşılığında satmalarıdır. Bugün Somali 
için harekete geçme zamanı. Bu hem inançlı insan-
lar olarak inancımız gereğidir, hem de tüm dünya-
daki vicdan sahipleri için insanlık vazifesidir. 

Bir insanlık dramı da sınır komşumuz Suriye’de 
yaşanmakta. Müslüman olduğunu iddia eden Beşar 
Esed, bu Mübarek Ramazan Ayı’nda bile kan dök-
mekten, katliam yapmaktan, hem de bunu kendi 
halkına uygulamaktan çekinmiyor. Mezhep çatışma-
sına dönüştürülmek istenen bu iç savaş, ancak kü-
resel egemenlerin ekmeğine yağ sürmekten başka 
bir işe yaramayacaktır. Demokrasi ve özgürlük iste-
yen halkı terörist olarak damgalayıp, tanklarla par-
çalamak zalimliğin en büyük göstergesi değil de ne-
dir? Halkın özgürlük talepleri karşısında duramaya-
cak, Beşar Esed’in sonu da tıpkı devrilen diğer za-
limler gibi olacaktır. 

 Çocuğa ve kadına yönelik şiddet; Mübarek Ra-
mazan Ayı’nda bile durmuyor. Cinayetin mazereti 
olamaz ama çok basit sebeplerle bir kadın 46 yıl-
lık eşi tarafından öldürülebiliyor. Kalıcı çözümler 
üretilerek bu cinayetlerin önü alınabilir. Yok saya-
rak görmezden gelerek sorunlar çözülmez. Bu sa-
dece kadınların değil aile ve toplumun sorunudur. 

Gözünün önünde an-
nesinin dövüldüğünü 
hatta öldürüldüğünü 
gören çocuktan, hem 
kendi adına, hem de 
toplum adına ne fayda 
beklenebilir. 

 Ülkemizde Kur’an 
kurslarında Kur’an öğ-
renmede 12 yaş sını-
rının olması, yasakçı 
ve darbeci zihniyetin 

bir ürünü olarak hala bütün garabetiyle önümüzde 
durmaktadır. Binlerce ailenin çocukları bu eğitim-
den mahrum kaldı. Dini ve ahlaki eğitimden mah-
rum kalan çocukların, toplumun geleceği için iyi so-
nuçlar doğurmadığını, toplumun ahlaki çöküntüye 
sürüklendiğini şu kısa sürede bile gördük. 28 Şubat 
kalıntısı olan bu anlamsız yasağın ortadan kaldırıl-
ması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz.

Rahmet ayı olan Ramazan’nın zulmün ortadan 
kalkmasına ve insanlığın kurtuluşuna vesile olması-
nı diliyoruz. Sorunların değil, umudun konuşuldu-
ğu bir haftada buluşmak dileğiyle. 

Ankara İnanaç Özgürlüğü Platformu Adına  
İLKDER (İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği) 

Değerli basın mensupları ve değerli katı-
lımcılar 305. Hafta basın açıklamamıza hoş 
geldiniz. 10-12-2011 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, devletler; bireylere 
tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınma-
sı gerçeğinde birleşerek 10 Aralık 1948 yılında İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yayınladılar. Tür-
kiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi 
olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onay-
layan ülkeler arasında yer almış ve insan hakları ko-
nusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne 
taraf olmuştur 

Devletler böyle bir bildirgeye imza atmış olmala-
rına rağmen, maddelerinin ne kadar pratiğe dönüş-
türüldüğü hepimizin malumudur. Dünyanın dört 
bir yanına baktığımızda her yerde bizzat devlet eliy-
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le yapılan insan hakları ihlalleriyle karşılaşıyoruz. 
Emperyalist güçler dünyanın kaynaklarını tarihte ol-
duğu gibi günümüzde de çeşitli bahaneler uydura-
rak sömürmeye devam etmekteler. Bunun en bariz 
örneklerini Afrika ülkelerinde görmekteyiz. Sömür-
ge döneminin bitmediğini sadece şekil değiştirdiği-
ni bizlere gösteren Afrika’dır. Yer altı kaynaklarını 
sömürebilmek için sömürgeci emperyalist güçlerin 
yıllardır üzerinde adeta satranç oynadığı Afrika. Ka-
bile ve etnik köken savaşları kışkırtılmış, müdahale-
ler sonrasında  çekilen askeri güçlerin yerini uluslar 
arası şirketler almış; emperyalist devletler ile yapılan 
bağımsızlık antlaşmalarına eklenen maddeler ile yö-
netimlerin elleri kolları bağlanmıştır. 

Belli başlı bölgelerde yıllardır süregelen silahlı 
çatışmalar, sivil ölümleri, soy kırımlar ve genel ola-
rak yaşam hakkına yönelik ihlaller devam etmekte-
dir. Silah ticareti, yer altı kaynaklarının sömürül-
mesine yönelik zihniyetin uzantısı mücadeleler, 
güç ilişkileri arasına sıkışmış bölge halkları ve yerel 
gruplar arsında yaşanan çatışmalar yaşam hakkına 
yönelik ihlallerin başlıca sebepleridir. 

11 Eylül saldırısı insan hakları tarihi açısından da 
bir dönüm noktası olmuştur. Başta ABD olmak üze-
re pek çok Avrupa ülkesinde İslamafobinin gelişme-
sine, Müslümanların potansiyel terörist olarak algı-
lanmasına, İslami terör, köktendincilik gibi uydurma 
terimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Müs-
lüman kimliğinin sorgulanmasına yol açan bu akım 
azınlıkları da etkilemiştir. Azınlıklara yönelik asimi-
lasyon, devlet politikalarından toplumsal ilişkilere 
de sıçrayarak günlük hayata yayılmıştır. Bu gün Al-
manya da özellikle Türklere yönelik saldırı ve cina-
yetler Neonazi zihniyeti kadar bu algıların da bir so-
nucudur. ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra de-
mokrasi getirmeyi vaat ettiği ve bu güne kadar da 
kan, gözyaşı, nefret ve insanlık dramlarından baş-
ka bir şey getirmediği Irak’ın durumu ortadadır. 20. 
yüzyılın en büyük mülteci göçü sayılan Filistin’den 
sonra 4 milyondan fazla insanın mülteci konumuna 
düştüğü Irak bugün hala bir bataklık konumundadır. 

Soy kırımlar ve asimilasyon dalgaları pek çok 
insanın yakasına yapışmış durumda. Çin’in Uygur 

Özerk Bölgesinde dinlerinden, dillerinden ve kim-
liklerinden koparılmaya çalışılan kırk milyona yakın 
insan yaşam mücadelesi vermektedir. Doğu Türkis-
tanlılar düşünce, ifade ve din hürriyeti alanlarında 
tamamen kuşatılmış durumdadırlar. Siyasi haklar, 
eğitim hakkı, haysiyet ve itibarı koruma, adalet göç 
ve iltica gibi haklar bu halklar için söz konusu bile 
değildir 

İsrail’in bütün bir halkı hapis hayatı yaşamaya 
mahkûm eden duvarı, Filistin halkını dünyadan tec-
rit etmekte, hastaların hastaneye, öğrencilerin okul-
lara ulaşmalarını engellemekte, akrabaların birbirle-
riyle olan bağlarını ayırmakta ve Filistin halkının ha-
yatını felce uğratmaktadır. 

İnternet erişiminin yaygınlaşması insanların 
maruz kaldıkları hak ihlallerini dünyaya duyurmala-
rı ve hem de sahip oldukları yaşam standardını sor-
gulayarak daha fazla hak talep etmesini sağlamakta-
dır. İnternet üzerinden dünyayla iletişim kurmaya 
çalışan insanlara baskıcı yönetimler tarafından san-
sür getirilmesi, hatta bazı sitelerle gizli anlaşmalar 
yaparak muhalif sesleri tespit etme yoluna gitmele-
ri artık aşikâr olmuştur. 

Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda resmi 
tarihin yanlış aktarılması ya da gerçeklerin gizlen-
mesi neticesinde bu güne kadar bilinip de dile ge-
tirilemeyen birçok insanlık suçu yeni yeni tabu ol-
maktan çıkartılıp tartışılmaya başlandı. Artık Türki-
ye yakın tarihiyle yüzleşmeli, mağdurların haklı ta-
lepleri karşılanmalı ve İstiklal Mahkemelerinde hak-
sız yere yargılanıp idam edilenlerin iade-i itibarla-
rı yapılmalıdır. Bugün çözülmüş gibi yansıtılan as-
lında hala çözülmeyen başörtüsü sorunu hem in-
san hakkı ihlalidir, hem de eğitim ve çalışma hak-
kı ihlalidir. Bu sorun çözülene kadar biz de takip-
çisi olacağız. 

Sorunların çözüldüğü, hak ve özgürlük ihlalleri-
nin yaşanmadığı bir haftada buluşmak dileğiyle. 

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA 
İLKDER

İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği

Emine ÖZÇELİK
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Basında İLKDER

Ben daha doğruyum, 
ben daha çalışkanım!
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu yaptığı 

basın açıklamasında Türkiye’deki eğitim sis-
temindeki tek tip insan yetiştirme politikası-
nı eleştirdi. 

17 Eylül 2011 Cumartesi - 22:42
Haber Merkezi/TIMETURK
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu’nun düzen-

lemiş olduğu 293. Hafta basın açıklamasında 11 Ey-
lül ve 12 Eylül konuları ve Türkiye’deki eğitim sis-
teminin sorunları ele alındı.

Basın açıklamasının ayrıntıları: 11 Eylül 
Geçtiğimiz günlerde işgalleri meşrulaştırmak, 

Orta Doğu’yu Amerika’nın çıkarları doğrultusun-
da yeniden şekillendirmek için bahane edilen 11 
Eylül’ün yıl dönümünü geride bıraktık. Etkilerini 
hala Afganistan’da, Irak’ta ve Orta Doğu’da gördü-
ğümüz 11 Eylül, bir bilinmez olarak hala zihinleri 
kurcalamakta. İslamafobia düşüncesinin artması ve 
Müslümanların potansiyel terörist olarak görülme-
si de 11 Eylül’ün sonuçlarından biridir. Amerika’ya 
karşı yapılmış bir saldırı olarak görülse de; 11 Ey-
lül tamamen Amerika’nın çıkarlarına hizmet eden 
bir eylem olmuştur.

12 Eylül
Yine; ülkemizde etkilerini hala yaşadığımız 12 

Eylül’ü de geri de bıraktık. Son yıllarda 12 Eylül 
mağdurlarının yaşadığı mağduriyetleri giderme 
noktasında yapılan iyileştirmeler, tamamen olmasa 
da hakların iadesi noktasında, az da olsa, mağdur-
ları sevindirmiştir. Fakat bunu yeterli görmüyoruz. 

Daha fazla adım atılmalıdır. Ayrıca bu insanların 
mağduriyetine sebep olan darbeciler mutlaka yar-
gılanıp, hesap sorulmalı ve darbe heveslilerinin bir 
daha darbeye teşebbüs etmelerinin önü kesilmeli-
dir. Darbe zihniyetinin ve kalıntılarının tamamen 
ortadan kaldırılması ise, bireysel hak ve özgürlük-
lerin genişletildiği, insan onuruna yakışır hayat ve 
hukuk kurallarının sunulduğu yeni bir Anayasa ile 
mümkündür.

Andımız
Yeni Eğitim Öğretim yılı başladı. Gelecek nes-

limiz için hayırlı olsun. Gerçekten de geleceğimizi 
emanet edeceğimiz gençlik, yap boz tahtasına dö-
nen Milli Eğitim politikaları sebebiyle bir yıl sonra-
sını tahmin edememektedir. Hedefsiz olduklarını 
her seferinde yüzlerine vurduğumuz çocuklarımız, 
hangi güvenle hedef seçecekler acaba? Aynı zaman-
da eğitim yuvaları olarak gördüğümüz okullarımız, 
devletin ideolojisinden de arındırılmalıdır.

Tek tip insan yetiştirme anlayışından vazgeçil-
meli, eğitim kurumları ideolojik dayatmaların mer-
kezi olmaktan çıkarılmalıdır. Devlet halkın diline, 
dinine, etnik kökenine saygı göstermeli; baskı ve 
dayatma görmeden yaşayabilmesini garanti etme-
lidir.

Çocukların öğrenim hakkı hiçbir gerekçeyle 
engellenemez. Farklı etnik kökenli çocukların da 
olduğu gerçeği göz ardı edilmemeli ve okullarımız-
da her sabah okutulan Andımız söylenmekten vaz-
geçilmelidir.

Palmer Raporu
Birleşmiş Milletlerde 20 Eylül’de; görüşülmesi 

beklenen, Filistin’in bağımsızlığının tanınması oy-
laması yapılacak. Bu tarih öncesinde Mavi Marmara 
için hazırlanan Palmer Raporunda yer alan İsrail’in 
Gazze ablukasını haklı gören kör ve sağır anlayı-
şı şiddetle kınıyoruz. BM’n kuruluş amacını tek-
rar sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz. Oyların 
Filistin lehine sonuçlanması için oylamaya katılan 
vicdan sahibi ve hukuka saygılı tüm ülkelere çağ-
rıda bulunuyoruz. Her ülkenin, her milletin ken-
di kaderini kendisi belirlemesi gerektiğine inanıyo-
ruz. 
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Küresel ısınmanın da et-
kisiyle son yılların en kötü 
kuraklık ve açlık felaketiyle 
mücadele eden Somali’nin 
eski Cumhurbaşkanı Abdül-
kasım Salad Hasan’ın kızı 
Deka Salad, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Somali’ye 
yaptığı ziyaretten dolayı min-
nettarlığını ifade ederek, 
Somali’nin Türkiye gibi fark-
lı kültür ve dinlerin bulundu-
ğu bir ülke olmasını istediği-
ni söyledi. 

Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da doğan Deka Sa-
lad, Mısır’da, Türkiye’de ve KKTC’de eğitim gör-
dü. Türk devletinden aldığı bursla 7 ay Ankara’da 
Türkçe öğrendiğini, daha sonra ise KKTC’de üni-
versite eğitimi aldığını akıcı Türkçesiyle anlatan 
32 yaşındaki Salad, İngiltere’de kadınlara ve genç-
lere yardım eden ve “yardım eli” anlamına gelen 
“Gargar” isimli vakfın yöneticiliğini yapıyor. 

“Somali halkı maalesef 20 yıldır iç savaşla ya-
şıyor” diyen Salad, son zamanlarda dünya med-
yasının Somali’ye ilgisinin yoğun olduğunu ifade 
etti. Başbakan Erdoğan’ın Somali’yi ziyaret ederek 
dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen Deka 
Salad, Türk tarihinde kardeşlere yardım etme ge-

leneğinin hep var olduğunu kaydetti. Salad, “So-
mali gibi gidilmeyen bir ülkeye Türkiye gibi büyük 
bir devletin Başbakanı ailesiyle birlikte gitme cesa-
retini gösterdi. Somali halkı adına minnettarlığı-
mızı iletmek istiyoruz” dedi. 

TÜRKİYE BENİM İKİNCİ ÜLKEM 

Somali’ye en son Ramazan ayında giden Salad, 
yöneticisi olduğu Gargar Vakfı’nın bu ülkeye gıda 
ve kıyafet yardımında bulunduğunu kaydetti. Sa-
lad Türkiye’de faaliyet gösteren İLKDER ile birlik-
te  Somalili yetim çocukların ihtiyaçlarına sponsor 
olunacağını ve çok sayıda aileye gıda yardımında 
bulunulacağını belirtti. 

(YENİ ŞAFAK)

Dünyanın bize karşı bakışını 
değiştirdiniz...

KOMŞUSU AÇKEN  

TOK YATAN 

BİZDEN DEĞİLDİR!
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Basından

28.05.2011

Değerli basın mensupları 278. hafta basın 
açıklamamıza hoş geldiniz.

27 Mayıs 1960 da yapılan ve Türkiye Cum-
huriyeti demokrasi tarihinde gerçekleşmiş ilk as-
keri darbenin yıl dönümü idi. Milli Birlik Komite-
si olarak adlandırılan Türk Silahlı Kuvvetleri içeri-
sinde bir grup subay, 27 Mayıs sabahı ülke yöneti-
mine bütünüyle el koymuş, TBMM’yi fesih etmiş, 
siyasi faaliyetleri askıya almış, Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta ol-
mak üzere birçok Demokrat Partiliyi tutuklamış-
lardı. 27 Mayıs ülke tarihinde yapılmış daha son-
raki darbe ve muhtıralara zemin hazırlamıştır. Ke-
malist  ve laik rejimin tehlikeye girdiği iddialarıy-
la halkın elinden demokrasinin alındığı pek çok 
utanç verici darbeye emsal teşkil etmiştir. Artık 
darbe siyaseti ve darbeci zihniyet asla kabul edile-
mez. 27 Mayısları,12 Martları, 12 Eylülleri, 28 Şu-

batları, bir daha yaşamak istemiyoruz. Darbeler-
den medet umma dönemi artık tarihe karışmalı-
dır. Devletin her bir vatandaşının her türlü hakkı-
nı koruması gerekirken kendi vatandaşını potan-
siyel tehlike görmesini kabul edemeyiz. 

Geçtiğimiz yılın 22 Mayısında Türkiye ve 
dünyadan birçok aktivistin katılımıyla ve tama-
men insani amaçla, Filistin’e İsrail’in haksız am-
bargosunu delmek niyetiyle yola çıkan Mavi Mar-
mara gemisi 31 Mayıs günü uluslar arası sularda 
İsrail’in saldırısına uğradı. Bu alçakça saldırı da 
9 şehit verdik. İsrail bu insanlık dışı hareketiyle 
Dünyaya bir kez daha gerçek yüzünü göstermiş 
oldu. 1948 yılından bu yana estirdiği terör bugün 
de hala devam etmekte. Terör devleti İsrail’i kı-
nıyor şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Bugün Filistin’de El Fetih ve Hamas yakın-
laşmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu 
barış ortamının sağlanmasını ve ittifakı Filistin’in 
geleceği için çok önemli bir adım olarak görüyo-
ruz. Bu birlik ruhunun daim olmasını diliyor,en 
yakın zamanda Bağımsız Filistin Devletinin bütün 
dünya ülkeleri tarafından tanınmasını umuyoruz.  

Genel seçimlere gün sayarken meydanla-
rın da üslubu değişti ve iğrenç bir hal aldı. Siya-
si liderlerin oy kaygısıyla seviyelerini ne kadar dü-
şürdüklerini gördükçe şu seçimin bir an önce bit-
mesi için dua eder olduk. Meğer ne kadar kaset 
meraklısı vekilimiz varmış. Milletin vekilliğine ta-
lip olan ya da halen vekilliği devam eden kişilerin 
TBMM gibi bir çatı altında milletin sorunlarıyla 
uğraşmak yerine kendi özel hayatlarıyla gündeme 
gelmeleri ve bu yaşananların doğalmış gibi göste-
rilmesi siyasetin geldiği noktayı acı bir şekilde biz-
lere gösteriyor. Bizler yozlaşmış bir siyaset, hal-
kından, değerlerinden uzaklaşmış hatta alay eden 
vekil istemiyoruz. Siyasi partilerin aday belirler-
ken bunları da göz önüne almalarını bekliyoruz.  
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Gündemi oldukça meşgul eden bir konu da 
geçtiğimiz günlerde çok eşliliğin kanunen kabul 
edilmesi gerektiğini savunan, hatta bunu da dini 
bir söylem haline getiren bir hanımın sözlerinin 
her kesimden yankı bulmasıydı. Kendi eşine de 
evlenirken ikinci bir kez evlenme izni veren bu ha-
nımın, çok konuşan kadının kocasından dayak yi-
yebileceği tezi de biz kadınları şok etti. Dini, zen-
gin eğlencesi haline getiren bir takım çarpık zihni-
yetli erkeklerin “çok eşlilik Kur-an’da da var diye-
rek dini kendi heva ve heveslerine alet etmelerini 
kınıyoruz. Kur-an’ı Kerim bir bütündür. Ayetlerin 
iniş sebebi göz ardı edilerek sadece işlerine geldi-
ği gibi yorumlamaları kabul edilemez.

Önceki gün Danıştay’ın keyfi uygulamaların-
dan birini daha gördük. Gençler ve çocukların al-
kolden korunması için içki satışını ve firmaların 

özendirici tanıtımlarını sınırlayan yönetmeliğin 
yürütmesini durdurdu. Ankara barosunun başvu-
rusuyla Danıştay’ın çalışma hürriyetine aykırı ol-
duğu gerekçesiyle verdiği bu karar, çocukların ve 
gençlerin korunmasının Anayasa ile güvence altı-
na alınması maddesine ters düştüğünü nasıl gör-
mezden gelir. Tekne partilerinde, barlarda daha 
18 yaşına bile doldurmamış gençlerin alkol koma-
sına girmelerinin vebalini kim üstlenecek. Gelece-
ğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi her türlü 
tehlikeden korumak ailenin olduğu kadar devle-
tin de görevidir.

Haftaya sorunların değil umutların konuşul-
duğu bir Türkiye gündeminde bir araya gelmek 
dileği ile...

ANKARA İnanç Özgürlüğü Platformu Adına  

İLKDER Bşk. Yrd. Hadiye Kılıç

“Şüphesiz ki sadaka 
veren erkeklerle 
sadaka veren kadınlar 
ve ALLAH’a güzel bir 
borç verenler var ya, 
(verdikleri) onlara kat 
kat ödenir. Ayrıca 
onlara çok değerli bir 
mükafat da vardır”  
Hadid-18
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ARAMIZDAN AYRILANLAR
-Dernek başkanımız Özden SÖNMEZ’ in Halası,

- Dürdane EKER’in Eniştesi,

-Mehmet SÖNMEZ’in Ağabeyi,

-Melek AKDEDE’nin Halası ve Ablası,

-Emine DEMİRCİ’nin Dayısı vefat etmiştir.

Ölenlere Allah’tan Rahmet, 

yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

         İLKDER ailesi

İLKDER AİLESİNE KATILANLAR
 Fatma Emre’nin Dilara,

 Safure Akbulut’un Salih,

 Nigar Ayhan’ın Afra Su,

 Fatma Şimşek’in Hiranur ve Fatma Nisa adlı torunları,

 Esma Demirtaş’ın Enver adlı bir oğlu oldu.

Çocuklarımıza hayırlı, bereketli ömürler dileriz.

İLKDER ailesi

İLKDER AİLESİNDEN EVLENENLER
 Fatma USLU’nun kızı Sebile,

 Rahime SEZGİN’in oğlu Uğur,

 Lale ÇİMENCİ’nin kızı Raziye,

 Fatma ŞİMŞEK’in oğlu Ramazan,

Ve Betül GÜLDENOĞLU dünya evine girmişlerdir. Hepsine hayırlı olsun der mutluluklar dileriz.

DİLARA EMRE 
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 Başörtüsü davasını sürekli gündemde tutan ve zor 
zamanlarda bile konuşmaktan, gerçekleri söylemekten 

çekinmeyen, son nefesine kadar mücadele eden Sağlık- İş 
Onursal Başkanı Sayın MUSTAFA BAŞOĞLU’na Allah’tan 

rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz.
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İLKDER’i Ziyaret Edenler

Esam Joudah (Filistin-Gazze Cebaliye 
Bölgesi Belediye Başkanı)

AK PARTİ KADIN KOLLARI

Abdal Rahim Shehab  (Filistin-Gazze 
Islamic Society Derneği Başkanı)

SAADET PARTİSİ KADIN KOLLARI

İran Mevlana Vakfından Meryem Hanım



İLKDER Somali’deydi...
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İLKDER Van’daydı...
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Somali’deki Yetim Çocuklarımız
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İLKDER’in Projeleri
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PROJE ADI PROJE BEDELİ HEDEF 

Gazze İçin Kırtasiye Öğrenciler için kalem, defter, çanta vs.  

Koruyucu Aile Projesi Bir yetim çocuk için aylık 75TL 1.000  Çocuk 

Ağaçlandırma Projesi Bir ağaç bedeli 15 TL 7.500 Ağaç 

Su Kuyusu Projesi Bir kuyu açmak için 25.000 $ 1 kuyu 

Her Çadıra Bir Keçi Projesi Bir keçi bedeli 300 $ 100 Keçi 

Dikiş Makinesi Projesi Bir makine bedeli 700 $ 100 Makine 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetler ve sa-
vaşlar sonucu her yıl milyonlarca insan yardıma muh-
taç hale gelmektedir. Bu durum biz sivil toplum kuru-
luşlarının üzerine daha da çok sorumluluk yüklemekte 
ve çalışmalarımızı hızlı ve devamlı bir şekilde yapma-
mızı gerektirmektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” 
Hadis-i Şerifini kendisine düstur edinen İlke İlim Kültür 
ve Dayanışma Derneği bu amaçla pek çok proje gerçek-
leştirmiştir.

“Koruyucu Aile Projesi”: “Bir yetimin elinden de sen 
tut.” Yetim çocukların asgari ihtiyaçlarını karşılamak, 
zaten eşini kaybetmiş olan annenin yükünü hafiflet-
mek, çocukların üzerindeki yetimlik duygusunun te-
rapisi ve şehit çocuklarının ayakta kalabilmesine yar-
dımcı olmak amacıyla başlatmış bulunduğumuz spon-
sor aile kampanyamız devam ediyor. Filistin, Pakistan, 

Irak ve Gana’da devam eden  bu kampanya 
ya Somali de eklenmiştir. 2012 yılı itiba-

riyle Somali- Mogadişu’daki yetim ço-
cuklarda bizlerden ellerini tutmamı-
zı istiyorlar.

“Ağaçlandırma Projesi”:Savaş sı-
rasında binlerce dönüm tarımsal ara-

ziyi yok eden İsrail, halkın geçim kay-
nağı olan “zeytin, portakal, limon gibi” 

meyve ağaçlarını dahi yok etmiştir. Gaz-
zelinin mağduriyetten kurtulması ve ken-

di geçimini kendisinin sağlaması için yok 
edilen tarımsal araziyi imar etmeye çalışıyo-

ruz. Filistin’in narenciye sepetini yeniden ye-

şertmek için Gazze’de bir ağacı-
nız olsun.

“Dikiş Makinesi Projesi”: 
Gazze’de kadınlarla yapılan gö-
rüşmelerde “geçici-günü kur-
tarmaya yönelik yardımlar ye-
rine kendi ayakları üstünde du-
rarak geçimlerini sağlayabilecekle-
ri yardımlar” istedikleri tespit edilmiş-
tir. Dikiş becerileri olmasına rağmen maki-
neleri olmadığı için bu becerilerini değerlendiremedik-
lerini söylemişlerdir. Bu nedenle derneğimiz pek çok ka-
dın tarafından ortak kullanılabilecek sanayi tipi maki-
neler alınması için kampanya başlattı bu projemiz de-
vam ediyor.

 “Her Çadıra Bir Keçi Projesi”: Evlerini ve eşlerini kay-
beden kadınlar çadırlarda çok zor hayat şartlarında ya-
şamaya başlamışlardır. Çocukların sağlıklı beslenebil-
mesi de mümkün olmamaktadır. Bu nedenle Çadırlar-
da yaşayan insanların beslenmesine katkı amacıyla bu 
proje başlatılmıştır. Bu projede devam ediyor.

 “Su Kuyusu Projesi”: Gazze’deki bombalamalar so-
nucu zaten yetersiz olan su kuyuları da kapanmış olup, 
halk su ihtiyacını çok zor koşullarda karşılamaktadır. 
Afrika son yılların en kurak dönemlerini geçiriyor. Bir su 
kuyusu da Somali’ye yaparak “ Su gibi aziz” bir hayra 
ortak olmaya sizleri davet ediyoruz.

Görüldüğü gibi projeler “balık tutmayı öğretmeye” 
yönelik projelerdir. Yardımsever halkımızın desteğini 
bekliyoruz. (Projelere gücünüz nispetinde de katkıda 
bulunabilirsiniz.)
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Adres: Demetevler İvedik Cad.  

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

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

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

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

Posta Çeki: 526 04 08

“Yardımlar tıpkı çiçek gibidir, ne 
kadar taze ise insanları o kadar 

memnun eder.’’


