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1O.YIL ANISINA 

''MERHABA'' 

"Kim bir kötülük yaparsa sadece onun kadar 
cezalamr, ama erkek ve kadmdan her kim inanarak 
fayda/1 bir iş yaparsa onlar cennete girerler ve 
orada kendilerine hesapsiz nztk verilir." (Mü'min 
40) 

Sevgili iLKDER üyeleri ve iLKDER'e gönül 
verenler, sizlerle birlikte on yılı geride bıraktık. On yıl 
dile kolay. iyi kötü, acı tatlı bir çok hatıralarla dolu 
dolu geçen yıllar. Oğullarım ız, kızlarımız büyüdü, 
çoluk çocuğa karıştı. Gençlerimiz orta yaşlı birer 
hanımefendi, orta yaşl ılarımız ise anneanne, 
babaanne oldular. 

içimize yeni yeni üyeler, arkadaşlar katıldı. Bazen 
de içimizden ayrılanlar, işleri icabı taşınanlar, başka 
iliere gidenler oldu. Allah (cc) selamet versin . Birkaç 
üyemizi de dualarla ebedi yolculuğa ahirete uğurladık. 
Allah Rahmet eylesin. Biz onlardan razıidik Inşallah 
Allah da onlardan razıdır. 

Sizlerle birlikte geçirdiğimiz bu yıllar süresince 
gerçekten faydalı bir çok çalışmalar yaptık. Her hafta 
devam eden sohbetlerim iz, gönül dostlarımız ve 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz aylık 
toplantılarımız, bizleri birbirimize daha da yakınlaşt ırdı. 
Aramızda sağlam birer gönül bağı oluşturdu. Gönül 
bağını oluşturduğumuz dostlarla birlikte bir çok 
çalışmalar yaptık. 

Önceleri periyodik olarak her ay devam eden 
gecekondu mahallelerinde yaptığımız ev toplantıları 
ve yardımlar, biraz daha uzun aralıklarla olmakla 
beraber devam ediyor Elhamdülilla h. Salon 
toplantılarımızda öyle. ilk yıllar biliyorsunuz neredeyse 
iki üç ayda bir salon toplantıları ,konferanslar, paneller, 
anma günleri ve yardım amaçlı kermesler yapıyorduk. 
Bu çalışmalar her şeyden önce bizleri mutlu ediyor 
ve ruhen rahatlatıyordu. 

Ülkemizin geçirmiş olduğu deprem gibi doğal 
afetlerde ve yoksullukla mücadele çerçevesinde 
Güneydoğu'ya, belirlenen bazı köy ve kasabalara 
yaptığımız yardımlarda ise gücümüzün üzerinde bir 
birliktelik ve çaba harcadık. Bu birliktelik ve 
çabalarımız , ihtiyaç sahibi ailele:ri , çoluk ç c.uğ 
sevindiren yardım ve hayırlara vesıle oldu. Tabıdır kı; 
bir yetimin, bir öksüzün, bir ihtiyaç sahibinin yüzünde 
o an için gördüğümüz bir gülümseme , gözlerindeki
pırıltı ve içten yapılan bir hayır duası bizleri yeni yeni 
program ve hayır çalışmalarının içine çekti. Bizler 
geride bıraktığımız yıllar ve bu çalışmalara 
harcadığımız zamanlar için çok mutluyuz. Belki amel 
defterimizde ihtiyaç sahibi insanlar için harcadığ ımız 
zamanlarda elde ettiğimiz hayır duaları ile dolu dolu 
olarak gideriz ilahi huzura. 

Bu süre içerisinde yıllardır süren ve bizlerin,genç 

kızlarımızın kadınlarımızın elini ayağını bağlayan 
başörtüsü yasakları , eylemler protestolar devam etti. 

Deprem süreci-yoksullukla mücadele her duyarlı 
insanın kayıtsız kalamayacağı Filistin davası, Irak 
savaşı ve kadınların uğradığı tecavüzler.Ayrımcılık 
iLKDER üyeleri işte bu ve bunun gibi olaylarda hep 
üzerine düşeni yaptı. Bazen tek başına, bazen diğer 
kuruluşlarla birlikte sesini duyurdu. Her zaman zalime 
karşı, her zaman da mazlumdan yana, yetimden 
yana,   yoksuldan   yana ,  haklıdan   yana   oldu. 

Biliyorum hepiniz gayretiisiniz ve hepiniz payınıza 
düşen hayırı almak istiyorsunuz. O halde bize "oh 
çok şükür bu gün yapacak bir iş yok şöyle oturup da 
bir güzel dinleneyim" demek yok. Çünkü bu dünya 
dinlenme yeri değil, çalı ma, çabalama ve yarışma 
yeri.  Burada ekilenleri  Inşallah orada  biçeceğiz . 

Hepimiz el ele verelim. "Bir elin nesi var, iki elin 
sesi var" demiş atalarımız. Onlarca, yüzlerce,binlerce 
elin sesi, birlikteliği ve bu birliktelikten elde edilecek 
güzellikler nasıl olur acaba ... 

Günlük yaşantımı zda , hayır işlerimizde , 
dualarımızda iLKDER'i ve tüm üyelerini ve gönül 
verenlerini de hatırlayalım. iyi faydalı, hayırlı işlerde 
yarışalım , eşimizi, dostlarımızı da bu kervana 
katılmaları için inanarak gönülden teşvik edelim. 
"insanları hayra çağıran iyi iş yapan ve ben 
Müslüman'ım diyenle rden daha güzel sözlü kim 
olabilir" (Fussilet. 33) diyor Yüce Allah (C.C.). lstersek 
bunu hepimiz yapabiliriz, başarabiliriz. 

Hepimiz hayallerimizin gerçek olmasını isteriz. 
Kendimiz için, şevdiklerimiz için hayallerimiz var. 
Ama hepimizin ILKD!=R içinde hayalleri olsun. Var 
mısınız Demeğimizi ILKDER'i nice nice onlarca y ıl 
daha güzel, daha verimli, daha dolu dolu yaşatmaya. 
Hepinizin  "EVEE EET"  dediğinizi  duyar  gibiyim. 

Biliyorum meşgulsünüz ama, günlük zamanımızın 
bir bölümünü mutlaka demeğimize ve hayır işlerine 
ayırın. 

Sevgili dostlar; Ömrümüz olduğu sürece daha 
yapılacak çook işimiz var. Benden bu kadar demek 
yok. Kalkın bakalım hep beraber hayatımıza daha 
iyiye, daha güzele doğru bir yön verelim. Kendimiz 
için,ailelerimiz için insanlık için, birlikte yapacağ ı 
güzel faydalı işler için tertemiz sayfalar açalım ve ıyı 
işlerde   yarışalım.    Nice   nice   on   yıllara ... 

Selam ve Dua ile 

Özden Zehra SÖNMEZ 
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FATMA ZEHRA'DAN ILKE'YE 

Hiç düşündünüz mü? Biz kadınlar ev işler 
yapmasak, çocuklarımıza bakmasak , hiç kimsenin 
sorumluluğunu almasak, hadi çalışma hayatımız da 
olmasa ne yapard ık? Sizi duyuyor gibiyim "oooh ne 
güzel olurdu gezer tozar keyfimize bakardık" 
diyorsunuz . Fakat nereye kadar...insan hep kendini 
düşündüğü zaman mutlu olabilir mi? Aile, toplum, 
millet, ümmet , insanlık ...insan tek başına 
yaşayamaz,birilerine mutlaka ihtiyaç duyar. Bir topluluk 
içerisinde yaşamak onun fıtratında vardır. Hele ki bu 
topluluk onun fikirlerini , inançlarını, doğrularını, 
sıkıntılarını , yalnızlığını paylaşıyorsa. 1989 yılında 
ben de böyle bir toplulukla karşılaştım. Farklı 
çevrelerden, farklı eğitim almış fakat aynı amaç ve 
fikirle bir araya gelmiş bir grup kadın. Yaşadıklarının 
ya da nasıl yaşamaları gerektiğinin farkında olan, 
kendileri ve başkaları için ne yapabileceklerini soran 
en önemlisi de yaratıcılarının rızasını kazanabilmek 
için uğraşan bir grup kadın. ilk defa Özden Abla'yla( 
Ozden Sönmez) orada tanıştım. O güne kadar 
gördüğüm alime hanımlardan çok farklıydı. Okudukları 
ve söyledikleri sadece o mekanda kalan insanlar gibi 
deği ldi. Öğrendikleriyle amel etmek istiyor bunun 
içinde ortam hazırlamaya çalışıyordu. Yine o ana 
kadar bana uzak gelen konferans, panel, kermes gibi 
terimleri de orada öğrendim. Bir şirket kurarak işe 
başladık. Defterler vergiler v.b bizleri çok 
uğraştırıyordu . Benim katıldığım ilk panel Demet 
Kültür Merkezi'nde (eski Demet sineması) yapıldı. 
Koca salon dolmuş bir kısım davetli dışarıda kalmıştı. 
Kadının sesi haramdır diyenlere ilk defa mikrotonla 
kadınlar hitap ediyorlardı. Salonun çoğunluğu kadındı. 
Çocuklarıyla gelmişlerdi ve her konuşmacıyı coşkuyla 
alkışlıyorlardı. Bu bana gösterdi ki kadınlar bir işaret, 
bir yönlendirme,bir ışık arıyordu. Kadınların ve 
çocukların gelip dertlerini ve sıkıntılarını paylaşlıkları 
eğitim aldıkları,fikir alışverişi yapabilecekleri en 
önemlisi de başka insanlar için bir şeyler 
yapabilecekleri bir mekan olmalıydı.1994 yılına kadar 
bu düşünceler iyice olgunlaşmış ve nihayet 
dernekleşmeye doğru ilerlemeye başlamıştık.1994 
yılında tüzüğümüzü hazırlayıp gerekli evraklarla 
birlikte başvurduk. ilk genel kurulumuzu Mayıs ayında 
gerçekleştirdik. Benim her zaman söylediğim bir söz 
vardı."Bürokrasiyle ilk kez karşılaştık ." Çünkü 
tutmamız gereken pek çok defter vardı. Her program 
ve kermeste bir yığın kırtasiye işi ve izinler bizi 
gerçektende yoruyordu. Biz bunlardan kurtulmak için 
dernek kurmuştuk ama daha fazlasıyla karşılaştık. 
1994 ten bu yana pek çok panel, konferans, seminer, 
kermes, yarışma v.b düzenledik . Ankara 'da bütün 
üyeleri kadın olan ilk derneğiz. Kurulduğumuz günden 
bu yana nerede bir gözyaşı ve akan kan varsa biz 
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hep orada,yardıma hazır olduk . Filistin,Azarbaycan, 
Çeçenistan, Bosna, Irak, iran, Zonguldak, Düzce, 
Afyon ... Kerme sler, ya rdım kampanyaları 
düzenledik,sayısız ziyaretler le onlara manevi destek 
olmaya çalıştık, acılarını paylaştık. Üyelerimize ve 
gönlıllülerimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz de ilk 
günkü heyecan ve istekle devam etmekte. Şu yazıyı 
yazarken bile yaşadığımız onca yılı gözümün önüne 
getiriyorum . Hiçbir maddi kazanç beklemeden sadece 
Allah'ın (c.c) rızasını kazanabilmek için çalışan 
kadınlar, bizler inşaallah buna nail olabilmişizdir . 
Bunun mutluluğu bize y eter. Derneğimizin kendi 
kişiliğimize de katkısı çok fazla. Kendi yeteneklerimizi 
keşfettik, dost ve arkadaş çevremiz genişledi ve bir 
s·:il toplum kuruluşuna üye olmanın gururu nu 
yaşıyo ruz. Bizleri daha yakından tanımak isterseniz 
de r..,eğimizin    kapıları   her   zaman    açıktır. 

Rabbim umduğumuza nail, korktuğumuzdan 
hepimizi emin eylesin. Daha nice on yıllara hep 
beraber inşaallah. Amin. 

Hadiye Kılıç 

H 

Günlerdir sabahlamamın semeresi işte buradaydı. 
Hastane, dernek ,ev derken hiç bitmeyecek sandığı m 
bülten elimizdeydi. O kadar da kısa bir zaman kalmıştı 
ki, hemen hocamıza göstermeli ve evet onayını 
almalıydım. Ufak tefek eksiklikleri de hallettikten sonra 
aylık toplantıya bülten hazır olacaktı. 

Sabah erkenden koşturarak gittim derneğe. 
Disketleri çantama bile koymaya korkuyor, elimde 
göğsüme yaslayarak götürüyordum. Gider gitmez 
çıktıyı aldım. O sırada bir iki yazı gelmiş , bir sonraki 
bültene koymaya karar verdim. Ben bültenin 
incelemelerini yaparken Özden Hocam geldi. Nefes 
nefese "bitti mi?" diyerek incelemeye başladı. Yetiştiği 
için çok sevinçliydim. Ertesi gün oğlum hastaneye 
yatacaktı. Hastanelerde koştururken bile aklımda 
bültenle ilgili planlar vardı. Nihayet bitmişti. O sırada 
gelen yaz ıları da Özden hacama gösterdik. Bana 
baktı ve: 

"Ne yapal ım Ebru?" dedi. 

Neyi? Dedim telaşla ..... Ve olamaz, bitti 
sandığım bülten bitmemişti. 

"Biz bunu bir sayfa artıralım". 

"Olur" dedim. Ama nasıl olurdu, nasıl yetişirdi 
bilemiyordum. Allah'ım yardım et deyip başladım. 

Yazılar yazıldı. Düzen yeniden yapıldı, terler 
döküldü. Fakat olmuyordu. Ne yapsam bir sayfa boş 
kalıyordu. Onu da Özden Hocam üstlendi. Ben onu 
hallederim dedi. Ve o sayf aya derneğ imizin 
programlarından ve gazete küpürlerinden bir şeyler 
yapıştırmay ı planiadık. Çok yoğunduk. Hocam gazete 
küpürü kesiyor, el ilanlarından bir şeyler çıkarmaya 
çalışıyor. Bir taraftan da uğraşıyordu. Nefes bile 
almıyorduk desem yeri var. O sırada gelen bir arkadaş 
ne yaptığımızı sordu. Biz hocamla birbirimize bakıp 
sessiz kaldık. Bülten hazırlıyoruz bile diyemedik. O 
kadar uğraşmıştık ki; emeğimizin karşılığı bu söz 
olamazdı. Özden Hocam "hiç işte boş şeylerle 
uğraşıyoruz" dedi biraz sitemle karışık . Fakat son 
sürat devam ediyordu küpürleri yapıştırmaya ... Evet, 
işte bitmişti tam ortaya yapışacak boyutu küçücük 
anlamı çok büyük bir yazı kalmıştı. Konuşmaların 
üzerinden iki dakika bile geçmemişdi ki yazıyı 
okuduğumuz da hepimiz irkildik. 

"HiÇ BiR ÇABA BOŞA DEGiL" 

Bütün yorgunluğumu z gitm iş bültenimizde 
yetişmişti. Allah'a hamd ettik ve bir sonraki ÇABAMIZ 
için kolları sıvadık. 

/ 

Ebru Karabıyık 

(ilk/er Başkam Özden SÖNMEZ Memur-Sen 
tarafmdan verilen plaketi altrken) 
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1O. YIL ETKINLIKLERINDEN 

NOTLAR 

Birinci Gün: 

iLKDER' in 1O. y ıl etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenen programın ilki 6 Mart 2004 tarihinde 
Yunus Emre kültür merkezinde düzenl.endi. Coşkulu 
geçen program ın açılış konuşması ILKQER Bşk. 
Ozden Zehra Sönmez tarafından yapıldı. Oğrenciler 
yararına düzenlenen hayır çarşısının açılışını Ankara 
Milletvekili Ersönmez Yarbay yaptı. 

Özden Zehra Sönmez yaptığı konuşmada beş 
gün sürecek olan etkinliklerin içerikleri hakkında bilgi 

verdi. Konuşmasına STK'nın önemine değindikten 
sonra, k _dınlar gününün önemini belirten konulara 
değindi. üzeilikle bu günün amacının dışına çıktığını 
kadınların hak arama, kadın sorunlarının tartışılıp 

konuşulduğu ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir 
gün olması gerektiğini söyledi. 

Daha sonra Konuşmacılargan Başkent Kadın 
Platformu Dönem Bşk. Nuriye Ozsoy peygamberler 
hiçbir haksızlığı kabul etmemişlerdir. Bunun en önemli 
örneğini peygamberimizin nübüvvetten önce 'Hılf-ul 
Fudul'a dahil olduğunu söyledi. Haklıyı, zayıfı korumak 
bize peygamberlerin mesajıdır dedi. 

Mazl.umder Ank. Şb. Yön. Kur. Üyesi Mehtap 
Güneş Insan hakları açısından STK'nın önemine 
değindi. Sadece kendimizi ilgilendiren değil her 
kesimden insanın sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi. 
Çözüm haklarımıza sahip çıkmakta yatıyor dedi. 

iLKDER Yön. Kur. Üyesi Emine Özçelik , STK'nın 
toplumsal boyutuna değinerek özell ikle depremde 
sivil kuruluşlarının çok önemli işler yaptığını hatırlattı. 
Konuşmacılardan Nesrin Semiz ise STK' ın bizim 
kendi geleneğimiz olduğunu dışardan ihraç 
edilmediğini kendi gelenekierimize sahip çıkmamız 
gerektiğini söyledi. Tüm konuşmacı lar ortak olarak 
mutlaka örgütlenilmesi gerektiğinin üzerinde durdular. 

ikinci Gün: 

Kuruluşumuzun 1O. yıl kutlamaları çerçevesinde 
düzenlediğim iz etkinliklerimizin ikinci gününde 'hicretin 
toplumsal  boyutu  '  konulu  bir  panel  yapıldı. 

Panelde konuşan ilahiyatç ı Yunus Karabulut 
hicretin oluşumu, meydana getiren şartları ve hicretin 
çeşitleri hakkında bilgi verdi. Osman Çelik "hicretin 
en önemli toplumsal boyutunun gidilen yerde ensarı 
bulabilmektir" derken; Hatice Güler Hanım günümüzde 
savaş, yokluk, sağlık gibi sebeplerden hicret edildiğini 
söyledi. Ayrıca başörtüsü yüzünden öğrenimlerini 
yurtd ışında yapan kızlı:ırım ızın da hiç:ret görevini ifa 
ettiklerine vurgu yaptı.ILKDER Bşk. Ozden Sönmez 
Hanım tüm konuşmac ıların verdikler i bilgiler ışığında 
bizim olan değerierimize sahip çıkmamız gerektiğini 
hatırlattı. Tüm konuşmacılar Hicretin evrensel 
mesajının kardeşlik, paylaşmak ve bir olma 
duygusunun oluşmasını sağlamak olduğunu 
söylediler. 

Üçüncü Gün: 

Dünya kadınlar günü dolayısıyla yap ılan panelde 
Av. Selda Çiftçi kadın sorunlarını hukuki açıdan ele 
aldı. Medeni hukuktaki yapı lan son değişikliklerden 

özellikle 2001 yılından önce evlenen kadınların bu 
değişikliklerden faydalanamadığının altını çizdi. 
Kadın ve siyaset konusuna değinen Nesrin Ayata 
Demirdağ ise kadının siyasete mesafeli baktığını 
buna niyetlenen kadınların ise engellerle karşılaştığın ı, 
fakat yılmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğini 
söyledi. 

Necla Güler kadın sağlığının toplumsal boyutuna 
değiner ek toplumumuzdaki yanlış inanç ve 
geleneklerin özellikle de törelerin kadının hem fiziksel 
hem de psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, 
bunun ortadan kaldırıla bilmesi için toplumsal bilincin 
geliştirilmes i gerektiğini söyledi. Kadın ve şiddet 
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konusuna değinen Zeliha Şalcı ilk çağlardan 
günümüze kadının her toplumda ikinci sınıf olduğunu 
ve şiddete maruz kaldığından bahsetti. 

Dördüncü Gün: 

Gençlerin katılımıyla gerçekleşen söyleşide 
gençlerin geleceğe bakışı ve sorunları tartışıldı. 
Söyleşide Sosyolog Gülfem Kıraç toplumsal olayların 
gençleri nasıl etkilediği konusunda bilgi verdi. Ayrıca 
Hadiye Kılıç gençlerle yapılan anket 

veren ashabın çoğu gençti. Leyla'sını ararken 
Mevla'sını bulan Mecnun da gençti. Bizans'ı yıkan , 
çağ açıp çağ kapayan Fatih de çocuk denecek yaşta 
gençti. Misalleri çoğaila biliriz. Şu var ki onların hepsini 
başarılı ve kuvvetli kılan yıkılmaz ve sarsılmaz bir 
imana sahip olmalarıydı. 

Biliyoruz ki; bir neslin kendini inkar ederek batıyı 
örnek alması istenirken eğer geçmişi ve manevi 
değerleri geri plana itiliyorsa o neslin gençleri kendisinin 
inkarı içinde kurtuluşu aramaya terk edilmiş demektir. 

O halde yeterli, kabiliyetli, fikir ve vücutça zinde 
olan bir gençliği nasıl elde edeceğiz , nasıldirilteceğiz 
ve onların yaşaması için nasıl bir zemin hazırlayacağız? 
Işte mühim olan budur. 

Gençliğe her şeyden önce sarsılmaz bir imanı 
vermek onu manevi değerlerin ışığı ile aydınlatmak 
gerekir. vakit kaybetmeden gençliğin meselelerine 
eğilebilir, onları kurtarma çarelerini ararsanız bir nesli 
yeniden diriltmiş olursunuz . Zararın neresinden 
dönülürse kardır. Dilerseniz işe sağlıklı bir eğitimden 
ve gençleri dinlemekten başlayıp onları anlamaya 
çalışın. 

Her geçen gün gençlikten bir gün çalınmakta , 
bugünkü genç dediğimiz yarın biraz daha 
ihtiyarlamakta , geride temiz ve parlak bir mazi 
bırakabilmişse onun hayali ve kuvveti ile yaşaya 
bilmektedir . 

Diğer genç arkadaşlardan Esra Çalışkan 'da 
"gençliğin günümüzdeki problemleri " kapsamında 
şunları söyledi: 

"Gençliğin sorunları öncelikle ailede başlamaktadır. 
Ailede aradığını bulamayan genç, kendisine uzatılan 
ilk ele sarılıp onu bir çıkış yolu olarak görmektedir . 
Başörtü takan kadınları bütün sosyal ve kamusal 
alanlardan kısıtlamaya çalışan bir zihniyetin var olduğu 
bir ülkede gençlere  nasıl bir güvence verilebilir  ki!!! 

Bir tarafta , Türkiye çapında, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu öncelikli bir proje olan 'Haydi Kızlar 

sonuçlarının değerlendirmesini 
konuklarla  paylaştı.Söyleşiye 
katılan genç arkadaşlardan 

Bedir de, Okula' ile kızlar okumaya ve eğitime 
Uhud da canlarını Allah yolunda teşvik  edilirken ,  diğer  taraftan 

seve seve veren ashabın çoğu gençti. başörtülü oldukları gerekçesiyle 
Neslihan Coşkun "eğitim ve 
gençlik" konusuna 
değinerek şunları söyledi: 

Leyla'sını ararken Mevla's:nı bulan Mecnun   birinci   oldukları   üniversite 
da gençti. Bizans'ı yıkan, çağ açıp çağ  diplomalarını alamayan, 

kapayan Fatih de çocuk denecek yaşta kazandıkları üniversitenin kapısının 
gençti. önünden geri dönen genç kızlar... 

Başörtülü olduğu için işe giremeyen, istediği 
yerde olamayan genç kızlar. Bence bu ülkenin bir 
ayıbı. Ne zaman bu sorun çözülür bilemem ama artık 
bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyleyenler önce 
kendi düşüncelerini değiştirmeliler diye düşünüyorum. 

Çoğu başarılı insanın hayatına baktığımızda rahat 
bir şekilde yemek bile yemeden , oradan oraya 
koştururken, dinlenmeye bile vakit bulamadan 
yaşadıklarını görüyoruz. Buı:ıu yazarken ilk aklıma 
gelen kişi sevgili büyüğüm üzden Hocam oldu. O 
bizler için canlı bir örnek aslın da. 
Günümüzde  yapılan  star yarışmaları  gençliğin 
gelecekten ne beklediğini bütünüyle anlatıyor..Bu da 
gençliğin gelecekten aslında hiçbir şey beklemediğini 
gözler önüne seriyor. 

(5 Gün boyunca açık duran hay ır çarşımız) 

"Hiçbir insan kendisini yetiştirmeden bir başkasını 
yetiştiremez. Delikanlı veya genç deyip de geçmeyelim 
.B Bedir de, Uhud da canlarını Allah yolunda seve 

seve 

Yarınlar için hep umutlu olmak gerekir. Ben bu 
ülkenin geleceğinden ve gençlerinden umutluyum. 
Sizler de biz gençlerden umudunuzu hiçbir zaman 
yitirmeyin ." 

os 



TOPLUM KURULUŞLARININ 

TOPLUMSAL BOYUTU 

Sivil toplum kuruluşlarını devlet in müdahalesi 
dışında kalmış ve bireylerin kendi kendilerini 
yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır diye 
tanımlayabiliriz. 

içinde bulunduğumuz 21.yüzy ılda, kişilerin kendi 
başlarına hareket edip,birşeyler yapması çok başarılı 
ve verimli sonuç vermeyebilir. Toplumsal hizmete 
talip olan insanların birlikte hareket edip, bir takım 
ça lışmas ı  içinde   o lmala rı   gerekmektedir . 

Günümüz dünyasında artık devletler bile ortak 
amaçlarını gerçekleşt irebiirnek için, çeşitli ortaklıklar 
kurmaktakendilerine yandaşlar aramaktadırlar. Bugün 
kime sorulsa örgütlü bir insanın örgütsüz bin insana 
bedel olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle 
nemelazımcılıktan vazgeçip, örgütlü bireyler olmak 
için hepimiz birbirimizi teşvik etmemiz gerekmektedir. 
Çok konuşmanın ötesinde birşeyler yapmak gerekir. 
Genellikle toplumda konuşan insan sayısı çoktur 
da,iş, bir şeyler yapmaya geldiğinde herl<es birbirinden 
bekler. Oysa bilinmelidir ki bir toplumda örgütlü 
insanların çokluğu o toplumun gelişmişliğinin de bir 
göstergesidir. Bizi yönete nler, belki tek başına bizi 
dikkate almayabi lirler, ama organize olmuş bir 
topluluğu göz ardı edemezler Böylece ülkede 
demokratikleşme süreci de  hız  kazanır  ve 
dem okrasinin ülkenin tüm kurumlarında 
yaygınlaştırılmasısağlanmış olur. 

Sivil toplum kuruluşları bir gönüllü lük esasına 
dayanır. Gönüllülük esasına dayandığından çalışmalar 
karşılık beklenilmeden yürütülür. Gönüllülük esasına 
dayanması keyfince hareket etmeyi gerektirmez. 
Sosyal hayatta çalışma larını toplumsal ve insani 
değerler için kullanmaları ve bu gerçeği kuruluş 
politikaları haline getirmeler i gerekmektedir . Böyle 
bir sorumlulukla bütünleşmelidirler. 

içinde yaşadığımız toplumun sorunlarını kendi 
şahsi sorunlarımız gibi algılarsak güzel bir topluma 
ulaşmak daha kolay olacaktır. Nasıl kendi sorunlarım ız 
bizi rahatsız eder,çözüme kavuşturmak için elimizden 
geleni yaparsak, toplumun sorunları karşısında da 
aynı duyarlılıkta olmamız gerekir. 

STK'lar genellikle bir ihtiyaçtan doğarlar. Toplumsal 
sorunlar karşısında bir şey ler yapma konusunda 
sorumluluk duyan bireylerin bir araya gelmeleriyle 

ortaya çıkarlar.Hepimi zin bildiği bir söz vardır.Her 
şeyi devletten beklememek. Zaten bizim gibi gelişmiş 
ülke sınıfına sokamayacağımız ülkelerde birçok 
eksikliklerin olacağı muhakkaktır.STK'Iar bu 
eksikliklerin giderilmesinde önemli bir boşluğu 
doldurmaktadırlar. 

Son zamanlarda ülkemizin yaşadığı en büyük 
felaketlerden olan deprem olayında STK'ların yaptığı 
çalışmalar kesinlikle yadsınamaz. Arama kurtarma 
çalışmalarından ,tedavi hizmetlerine, insanların tekrar 
yaşamların ı sürdürebilmeleri için, temel ihtiyaçlarının 
giderilmesinden , meslek edindirmeye, kısaca eskisi 
gibi olmasa da ayakta durabilmelerini sağlayabilecek 
birçok hizmet götürdüler. Bu sınavda devletten daha 
organize çalıştılar. 

STK'Iarın, toplumsal bilinç oluşturmada da birçok 
katkıları vardır.Ters giden bir şeylere karşı toplumsal 
duyarlılık arttığında olumsuzluklara neden olanlar 
veya kendi çıkarları için toplumun bütününü göz ardı 
edenler geri adım atmak zorunda 
kalacaklardır.Sorunun gündemde tutulmasında ve 
kamuoyu   oluşturmada   etkin   rolleri  vardır. 

STK'lar aynı zamanda kültürel ve eğitim faaliyetleri 
ile de toplumun eğitim düzeyinin gelişmesi için de 

çalışmalar yürütmektedirler. 

Günümüz dünyasında sorunları gidermek için 
devlet, yerel yönetimler ve STKlar işbirliği içinde 
çalışmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde bu böyle olmaktadır. 
Ülkemizde de bu yönde gelişmeler vard ır. Burada 
şunu da belirtmek gerekir ki, maalesef ülkemizde bu 
konuda da ayrımc ılık yapılmakta, bazı STKlar ortak 
hareket etmek istemelerine rağmen çoğu zaman bu 
mümkün olamamaktadır. 

STKlar sadece içinde bulundukları toplumun değil, 
tüm insanların ve gelecek nesillerin de sorumluluğun u 
hissederek çabalarını yoğun laşt ırmalar ı 
gerekmekted ir. Bu kuruluşların çalışmalarını 
srdürebilmeleri için de desteğe ihtiyaçları vardır. insan 
faktörü bu destekte önemli bir unsurdur. Gönül bağının 
kuvvetli olması STK ların daha güzel ve verimli 
çalışmalara imza atmaların ı sağlayacaktır. Ayrıca 
daha etkin hizmet verebilme leri için de önlerindeki 
tüm enge llerin ve engeliemelerin kalkmas ı 
gerekmektedir. 

Emine Özçelik 

Şu anda Sen, Cennet'in en güzel bahçelerinde, 
saraylarında, mevkilerinde olabilirsin. Veya meleklerle 
sohbet ediyor, ibadet ediyor, birinin rüyasına girerek 
ona o eşsiz zevki tattınyar olabilirsin. 

Yan ımızda olmanıo kadar isterdim ki! Ayak larına 
kapanmak, uğruna şehit olm?k... Seninle ibadet 
etmek, müşriklere karşı olan Islam davanda sana 
yardımc ıolmak, karşına geçip tebessüm etmek , her 
an o nurlu yüzünü görmek ... 



BULTEN - 

Sevgili anneciğim; 

Sevgili demek ne kadar da az geliyor, aslın da 
sa a hitap ederken. Saygıya değecek, fedakarlığın 
e- fazlasını hak eden,gözleri nemli, yüreği her an pır 
::; r eden canlarımızın cananı, canımın gövdesi, ben 
sadece küçücük bir yonga tek yapabildiğim 
yüreğimden yüreğine akan çağlayan sulardan bir 

damla olan bu mektubu yazmaktan başka elimden 
hiçbir şey gelmiyor. 

Senin dünyanın en kıymetli pırlantasından bile kat 
be kat kıymetli yüreğinden bir parçada bende olduğu 
için çok ama çok şanslıyım. Senin canından, senin 

kanından, senin teninden birleşen şu bedenim;canının 
sağl ığına , içinin huzuruna, gözlerinin ışıltısına, 
dudaklarının güller açmasına feda olsun, bir tanecik 
canım anneciğim. 

Senin sevgi pınarın beş kola ayrılmış çağıl-çağıl 

akarken, benimkiyalnızca sana doğru bir şeiaie hızıyla 
akıp durur. Yüreğim paralansa da, ayrılık beni biçare 
bıraksa da gurbetler de ben yine de bilirim ki hala 

sanki doğduğum ilk günkü kadar çaresiz, sana muhtaç, 
sana mecbur, bedenim minicik olmasa da minicik 
yüreğimle seninim. Emzirdiğin, kundakladığın, saçlarını 

taradığın , bulup buluşturup giydirdiğin , koynunda 
yatırdığın ilk bebeğinim. Sen benim en değerli 
varlığımsın. iyi ki varsın, bilirim ki dua eden nefesin, 
hayalimdeki sıcacık kucağın her zaman var olacak . 

Hayat mı desem, kader mi desem, imtihanımız 
mı desem. Sıkıntılar bizim yakamızı hiç bırakmıyor 
annem.anneler hep böyle mi? Ben de bir anneyim 

maalesef senin gibi bir anne olamadım, sabırlı ve 
fedakar. Hep kolayına kaçıyorum her şeyin. Hep işime 
gelmeyen yer de başımı alıp gitmek istiyorum. Tabii 

hep dilde kalıyor. Ne sabrede biliyorum , ne de 
gidebiliyorum. Hayalim de hep yanımda yalnızca sen, 
bir de diğer canın gözdemiz alıp başımızı gitsek 
uzaklara taa uzaklara; hiçbir vefasız, nankör elierin 

dokunmadığı yerlere. Bilirim ki maalesef böyle bir yok 
aslında. Olsa da ne sen bırakıp gidebilirsin, onlar gibi 
vicdansız değilsin. Ne de ben gidebilirim , o kadar 

nankör değilim. 

Her zaman gözümün önüne ne geliyor biliyor 
musun? Annem; senin çok yorulup ta yemeği nasıl 

sabırsızca yediğin, ekmeği ısırışın. Gördüğüm sen 
de emeğinin , bizim için çırpınışının üzerimizde ki 
hakkının ödenemez olduğudur. Bu günler de sıcak 

dizine, yumuşak koliarına o kadar ihtiyacım var ki 

anlatamam. Sevgine, karşılıksız sevgine ihtiyacım 

var. Şunu anladım ki; anneler hariç her kez sevgisini 
birbirine satıyor.  Sevgiler de satılıyormuş.  Karşılığı 
yoksa kimse koklatmıyor bile. Biz de çocuklarımıza 

onlar   istemese   de  veriyo ruz.  Karşılığın   da  tek 
istediğimiz   şeyse   onları   ne   kadar   sevdiğimizi 
anlamaları ve seven kalbirnizi kırmadan sevdiklerini 

göstermek. 

Her insanın sevme şekli başka, yine fedakarlık 
sana düşüyor. Ne olursa olsun biliyorum asla kötü 

düşünmezsin , söylesen bile yürekten söylemezsin 
(Sevgi) den kendini uzak tutma O,adını öyle koysanız 
bile gerektiği gibi özenli sevgi görmediği için bu 

durumda. Kişilik yapısı zayıf,kendisini güçlü göstermek 
istemesi aslında güçsüz ve savunmas ız olduğunu 
gizlemek istemesinden. Anlayışla eminim daha iyi 

olacaktır. Tıpkı benim gibi içerdeki sevgisiz ortamdan 
kaçmak istemesinden kaynaklanıyor hareketleri. 
Zamanla alışkanlık ediniyor insan dikkat çekmek, 
ilgilenilmek, sevilmek istemesinden davran ışlarının 

sebebi. Kendi kendimizin psikoloğu olmamız gerekiyor. 
Allah' tan başka dostumuz yok. Herkes yalancı olmuş. 
Bizlerde dahil , ya çevrem izi yada kendimizi 

kandırmaya çalışıyoruz. Neden mi yanlışlarımızın 
farkındayız, insan yanlış bir şey yaparsa yalana 
başvurur ama eğer Allah'ı dost edinsek yan lışımız 

olmazdı ve ne kendimizi nede başkalarını kandırmaya 
uğraşmazdık. Doğru doğruyu, yanlışta yaniışı getirir 
peşi sıra. 

Biliyorum bir yerden sonra sende çaresiz 
kalıyorsun. Nihayetin de bütün yük senin üzerinde 

kalıyor. Beraber yürüyorsunuz ama babam eşeğin 
üstünde, yük senin sırtında. Sırtın yara bile olsa değil 
·yükü üzerinden atmak azıcık melhem bile sürülmüyor. 

Seni canımdan çok seviyorum anneciğim. Ne yazık 
ki kudretim yok ki yükünü sırtlanay ım.Yalnızca bir 

yükte ben olmamalıyım, yapabileceğim tek şey bu. 
 

Biricik annec iğim yakında gelebilir misin? Bir hafta 

sonu kaç gel seni çok özledim. Kalbirn hep seninle. 

Kızın Ayşe 
 
 

. Yüzlerce mucize eseri sen; benim dinimin, 
Islam'ın peygamberis in. O peygamber ki dünya 
onun için yaratıldı. Senin için... 

Sana küçük bir taş değmemesi için, ayağına 
bir diken batmaması için; bütün hayattan da 
vazgeçilir. 

Ya Resulallah 

Allah Seni, nur gülünü, Resulünü bizler için 
yarattı. Biz de senin için varız. Yoluna ölmeye 
hazırız. Bir günahımız varsa önce Allah , sonra 
sen affet. Evet; Allah'ım Hz. Muhammed'in hatırına 
bizi affet. 
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llkeli Yaşayanlar 

O kadar yoğunduk ki, bir türlü derdimi kimseye 
söyleyemiyordum. Hem derneğimizin onuncu yılına , 
hem de bültenimizin birinci yaşına yaraşır bir sayı 
çıkarmalıydık. Bu düşünceyle kolları sıvadık ve 
başladık düşünmeye ... 

Birini anlatmalıydım;  örnek  aldığımız,  değer 
verdiğimiz, aynı saflarda koştuğumuz, gayretli ve 
marifetli , özverili bir o kadar da fedakar olan biri 
olmalıydı. Hayatını Allah'ın rızası dahilinde yaşayan , 
Sismillah  deyip  yola   koyulan ,  son  nefesinde 
Elhamdülillah diyebilmenin hazzını duyumsayan biri 
olmalıydı.  Hatta  ben  onu  değil,  o  kendini 
anlatmalıydı. 

Günlerdir  en  küçük bir boşluğu bile 
kollamaya çalışmama rağmen muvaffak 
olamamıştım. Röportaj yapacağım kişiyi 
bulmuştum ama, zaman bulamıyordum. 
O'nu ilk gördüğüm (6 yıl önce) anda ki 
halinden pek farklı değildi. Ve mecburen 
bu  röportajı  telefonlar  ve  misafirler 
eşliğinde yaptık . Hatta bir kısmını geç 
kalınan bir toplantıya giderken arabada ... 

işte bu ay ki ilkeli Yaşayan lar'ın ilk misafiri 
hocamız, ablamız, arkadaşımız , annemiz , 
başkanımız    Özden    Zehra     Sönmez ..... 

SORU: Hayatınızı çok yoğun yaşadığınıza 
inanıyorum, ama nereden başlayacağımı bilemiyorum. 
Siz    nereden    başlamayı    tercih    ederdiniz? 

Ö.Z. SÖNMEZ : Ben de inanıyorum ve Allah'ın 
(c.c) adıyla başlıyorum. 

Ben de kendimi hayatımın ilk dönemlerinde bu 
kadar yoğun bir yaşantının için de bulacağımı 
bilmiyordum. Kim hayatında neyle karşılaşacağını 
bilebilir ki? Beşikten mezara olan yürüyüşümüz de 
ne ile karşılaşacağımızı ve nerede öleceğimizi 
bilemiyoruz . Bunun için her anın kıymetini bilip 
zamanımızı en iyi biçimde değerlendirmeliyiz. Bu 
bağlamda geride bıraktıklarımızdan memnunuz ve 
geçmişte yaptıkları mız da gelecekte yapacaklarımızın 
garantisidir. Onun için gelecekte de güzel şeyler 
yapmayı düşünüyoruz. 

Peygamberimiz (SAV) "Müslümanın iki günü denk 
değildir'' buyuruyor, bu denkliği bozmak için bir sonraki 
Gün bir öncekinden  daha  güzel  olmalı.  Bu  hepimizin 
bir prensibi olmalıdır.Hayatımızı en verimli 
halde 

geçirmeliyiz. 

Herkesin bir uyanış dönemi var ve ben bu 
dönemden başlamak istiyorum. 22-23 yaşların 
daydım ve yolun başındaydım. Allah (cc) isteyene 
veririm diyor. Eğer dünyalık isteseydim o zamanda 
onun için çalışır ve elde ederdim. Fakat ben yalnız 
kaldığım anlarda Rabbime "Beni Sen'in Rıza-i 
ilahiyene kazandıracak arnellerle meşgul eyle" diye 
dua ederdim. Duaların kabul olduğu bir ana rastladı 
galiba ve ben kendimi bir meşgalenin içinde koşarken 
buldum . Çevrem i sorgulamaya başladım fakat 
çevremde kamil insanların özellikler ine sahip birilerini 
bulamadım . iyi niyetle baktığımda dünyaya 
yönelmişlerdi. Bunları gaflet uykusundan uyandıracak 
birine ihtiyaç vardı. Düşündüm ve "Rabbim biliyorum 
eksiklerim, hatalarım çok ama bir başlayalım" dedim. 

ilk emir "OKU" ve başladım okumaya. Kitap almam 
lazım  ama  kitaplar  şimdiki  gibi  el  yakıyordu. 
Kulağırndan küpemi , parmağımdan  yüzüğümü, 
kolumdan  bileziğimi  kitap  almak  için çıkardım. 
Kitaplarımın zekatını , arkadaşlarıma onları vererek 
telafi ettim. Ve her kitabın yerine yenisini almayı ihmal 
etmedim. Kitap okumalarına başladık ama bu da 
yetmedi. Okuduğumuzu uygulamam ız gerekti. Okuduk 

ve uyguladık. Bu güne kadar da böyle devam etti. 

Hepimiz anneydik. Çocuklarımızı ihmal 
etmememiz gerekiyordu. Çocuklarımızı nasıl 
eğiteceğimizi araştırmaya başladık. Fakat 
önümüze hep maddi sorunlar çıkıyordu. 
Eksikliği tamamlama  arzusundan  yola 
çıkarak  çocuklar ımıza  yönelik   eğitim 
çalışmalarına başladık. iyide oldu. Fakat 
çok eleştirildik. Çocuğun eğitmeni anne 
ve babası olma lıymış. Doğrudur ama 
çocukların  eğitimin  yanında  spora  ve 
oyuna da ihtiyacı vardır. Ayrı ayrı yerlere 

göndermekte mümkün değil. Bu tür şeyler 
ancak  eğitim  merkezlerinde  mümkündür. 

Ayrıca "küçük yaşta öğrenmek taşa nakşetmek 
gibidir"düşüncesiyle çocuklar için yola koyulduk. 

Toplumla  iç içe olduğumuzdan  eksikleri  fark 
edebiliyorduk. 

SORU: Eğitime verdiğiniz önemi yaptıklarınız 
ortaya koyuyor. Bu bilinç nasıl oluştu? 

ö.Z. SÖNMEZ: islam'la cehalet hiçbir zaman bir 
arada olmaz. Böyle inandım, böyle hareket ettim. 
Ben inançlı bir kadınım ve bu eksikliği göremernem 
için kör olmam lazım. Tabii ki evlerimiz de bir eğitim 
merkezi olabilirdi. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek 
insanı farklı alemiere götürüyor . Ben bir şeyler 
öğrenme çabasındayken hastalığımı da 
yorgunluğumu da unutuyorum. Gündelik, sıradan 
şeylerden çok sıkılıyorum. Bulunduğum yerde ya bir 
fikir alış-verişine girmeliyim ya da kısa sürede orayı 
terk etmeliyim. Bu konu da kendimi katı buluyorum. 
Ama ben başka türlü rahat edemem. 

Bir abimiz vardı. Bir dergide yazı yazıyordu ve 
yazıları çok uzundu.'Çok uzun yazıyorsun' diye birkaç 
kez şikayette bulunduk. Aldığımız cevap çok ilginçti: 
"Benim kısa yazı yazacak kadar uzun ömrüm yok" 
demişti.  Onun  i.çin eğ itimin  önemini  kavradık  ve 
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çocuklarla kadınları eğitmek bizim vazifemiz oldu. 

SORU : Kadınlardan bahsetmişken; ilk kadın 

hareketini başlatanlardansınız. ilkder ve Özden Zehra 

Sönmez bu gün kadın hareketinin neresinde duruyor? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Her şey temelden başlamalı. 

Temelsağlam olmalı ki, bina sağlam olsun. Kadın 

hareketi de öyle. Az önce çocuktan bahsederken 

söyledim çocuğa bir iki şey söylüyorsunuz öğreniyor 

ka:nyor ve asla unutmuyor. Kadın böyle değil kadın 

bölünüyor. Çocuk, ev ,iş vs.... 

ilk dönemle rde zor olmadı. "Eiif, be, te, se" diye 

başlıyorduk, "mine! cinneti vennas" diye bitiriyorduk. 

A, B, C diye başlıyorduk, dergi kitap hatta meal ve 

tefsir okuyorduk. Aramızda çok yaşlı bir teyzerniz 

vardı. Hem Kur'an'ı hem okuma-yazmayı öğrendi. 

Teyzerniz bir gün eşine "siz bizi möhlüz ederdiniz 

(mirastan mahrum bırakırdınız) ama kitapta (Kur'an 

ı Kerim) böyle demiyor deyince eşi; 'onu da mı Özden 

Hanım'dan öğrendiniz' demiş. Halbuki teyze miras 

bölümünü okuyormuş. Açmış Kur'an'ı göstermiş fakat 

Amca okuma yazma bilmiyor. Kur'an-ı alıp hemen 

cami  hocasına  koşuyor,  o  da  aynı  şekilde 

okuyunca 'Amca hacaya yıllardır bunu 

bize  niye  anlatmadınız'  diye 

kızıyor. 

Hanımların 

öğrenmeler  i v e 

yaşamaları için geceyi 

gündüze katanlardanım. 

Sabahları telefon 

etmekten çekiniyorum . 

Yapacak bir şey yok diye 

yatıyorlar, benimse çok işim 

var. Okuldan çıktıktan sonra 

ellerine hiç kalem almamışlar. Elişi elişi 

elişi... şiş tığ gibi şeyleri elimize almayalım mı? Tabii 

ki alalım ama sandıklarda saklamak için değil, Allah 

(cc) rızası için alalım. Ben daha yolun başındayken 

bütün komşularım torunlarına, kıziarına bir şeyler 

yapıyorlardı. Ben de onlara kızıyordum. Bir de 

komşumuz  vardı,   durumları   pek   iyi  değildi . 

Kızını istemişler fakat kızın hiç çeyizi yok. 

Kadıncağız çok endişeliydi. Kadına merak etmemsini 

söyledim ve arkadaşlara gittim. Kızın çeyizini hep 

beraber tamamladık. Bunlar insana mutluluk veriyor. 

Tabii ilk dönemlerden bahsediyorum. Yine bir 

komşumuzun kömürünün olmadığı kulağıma çalındı. 

Hemen çözümü buldum. Bütün komşulara  'falan 

hanımın evinin bahçesine sabah namazı herkes bir 

el arabası kömür götürecek' dedim. Gerçektende 

götürdük ve kadın sabah kapısını açıp da bir tona 

yakın kömürü görünce çok şaşırmış. Şairin dediği 

gibi: 

Bir hastaya vardın ise 

Bir yudum su verdin ise 

Yarın anda karşı gele 

Şol zemzemden içmiş gibi... 

Biz de yemiş içmiş gibi oluyorduk. O gün fert fert 

başladığımız kampanyalara Bosna Hersek, Kosova, 

Filistin, Deprem bölgeleri, güneydoğu ve gecekondu 

zincirleri  oluşturduk. 

SORU: Sorumun diğer kısmına da değ inirsek 

(ilkder ve Özden Zehra Sönmez bu gün kadın 

hareketinin neresinde duruyor?) 

Ö.Z. SÖNMEZ: Bireysel başarı da çok önemli 

tabii,  bununla birlikte  hem kendi adıma  hem de 

kadınlar adına çok şey yapıldığına inanıyorum. ilkder 

adına olunca çevremize baktığımızda çok şey yaptık 

diyoruz ama biz daha faz lasını yapabi liriz. Dünya 

globalleşti kim ne yapıyor onu takip etmeliyiz. Tüm 

dünyada kadınlar daha fazla çalışıyorlar.  Mesela 

Amerika'da 800.000 sivil toplum kuruluşu var. Bunların 

yarısına yakını da kadın ve hayır kuruluşları. Biz de 

ise en aktif kadınlar partilerde oluyor.  insanlık ve 

Allah rızasından çok menfaat için yapılıyor. Aslında 

karşılık beklenmemeliydi. Onun için eğitim alanında 

olsun, birlikte kültürel faaliyetlerde olsun 

farklı şeyler yapabil irdik. Bunların 

hepsi  havada  duruyor.  Çok 

başarılı olamıyoruz. Birlikteliğin 

gücünün farkında olmalıyız. 

Eğer     kaynaklarım ız ın 

farkında olsaydık; başarılı iş 

kadınları çıkarabilirdik. Belki 

hayal  ama  hem  bireysel 

olarak    hem   derneğimiz 

açısından   fena    olmazdı. 

Sadece konuşmak için değil iş 

yapmak içinde bir araya gelmeliyiz. 

Çok güzel işler de yaptık. Memnun olan 

ve minnetkar olduğunu söyleyen bir çok insan var. 

Elhamdülillah diyemeyiz, daha iyisini başarmak için 

derneğin bütün üyeleri ve gönüllüleri azami derece 

de gayret göstermeli. 

'Herkese çalışmas ının karşılığı vardır' diyor Allahu 

Teala. Armut piş ağzıma düş olmaz. Herkesin sorunu 

bizim sorunumuz. Kendi kafamda henüz başlardayız. 

Çevremizeve topluma baktığımızda Elhamdülillah 

yine de çok şeyi başardık. 

SORU: Sizce kadının en büyük sorunu nedir? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Bence en büyük sorun kadının 

bilinçsiz olmasıdır. 

SORU: Ben sizin için en büyük sorunun kadına 

uygulanan    şiddet   olduğunu    san ıyordum? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Hayır. Kadının bilinçsiz olması 

daha önemli. Çünkü şiddete maruz kalan kadın 

bilinçsiz kadın. ilk seterde şiddetle karşılaşınca tavrını 

koymak yerine , şiddete dur demek yerine bütün 

olanlara boyun eğen kadın. Daha önceleri şiddet 
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baba  ve  abi tarafından  da  uygulanıyordu.  Bu tür 
olaylar pek kalmadı. Bu gün daha çok şiddeti eşler 
uyguluyorlar.   Tabii   birazda  yetiştiriliş   tarzından 
kaynaklanıyor. Kızlarımızı "kocadır döverde severde" 
diye yetiştiriyoruz. Öyle ki zulmüne susmayı, eziyetine 
katlanmayı ibadet olarak anlatıyoruz. Bu doğru değil. 
Allah  (cc) katında  erkek ve  kadın eşittir.  Kur'an-ı 
Kerim de 'inanan kadınlar ve inanan erkekler, sadaka 
veren erkekler ve kadınlar,...'diye Allah (cc) ikisini de 

• birlikte sayıyor. 

SORU: Başarılı bir kadın olarak sizi örnek alanlara 
ya   da   kadınlarımıza   tavsiyeleriniz    nelerdir? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Fedakarlık yapmalarını 
öneriyorum . 'Etme iyilik, bulursun kötülük' sözünü 
boşa çıkaralım. 

'iyiliğin karşılığı 
iyiliktir' diyor Allhu 
Teala Kendilerinde 
ki eksikleri görüp 
bu kadarı bana 
yeter demesinler. 
Kendilerinde 
gördükleri bilgi, 
beceri, ilim vs. 
konularındaki 
eksikliklerini tespit 
edip-gerekli yerlere 
yqnelmelidirler. Bir 
dil öğrenmek çok 
önemli. iyi anne 
olmak için çocuk 
eğitim-inden, iyi bir 
insan, örnek bir 
insan olabilmek 
için günün 
şartlarına göre her 
türlü imkanlardan 

istifade etme yollarını aramalı. Şu engel bu engel 

diye sudan bahaneleri mazeret göstermemeli. iyilikle, 
güzellikle,güler yüzle açamayacağımız kapı yoktur. 
ve her kadında böyle hareket ederse  kapıları 
açacağına inanıyorum. 

SORU: Açamadığımız kapılar oluyor ama. Mesela 
başörtüsü sorunu. 

Ö.Z. SÖNMEZ: Yıllardır hepimizi derinden üzen 
kızlarımızı okulundan , iş sahibi olanları da 
mesleklerinden uzaklaştıran bir konu. Onun için STK 
diyorum. Kadın dayanışması diyorum. Bu konu da 
bir çok kişi samirniyetle uğraştı ama başarılı 
olamadılar. 

'Her millet neye layıksa öyle idare olunur.' Milletler 
de fertlerden oluştuğuna göre fert fert bilinçli olmamız 
gerekiyor. Haydi şuraya haydi buraya koyun gibi bir 
sürü değil de kimliğinin bilincinde bir birey olmalı. 
Hani şairin dediği gibi: 

'Hak haklının en mukaddes malıdır 

vermezlerse alacaksın tamam mı?' 

Hep vermelerini bekliyoruz. Bu benim hakkırnsa 
almalıy ım. Mahatma Gandi'nin  ingiliz sömürgesine 

karşı Hindistan'ın bağımsızlığı için başlattığı sivil 
itaatsizliği  ilk  kendi  uyguladı.  Arkadaşları   'Ne 
yapacağız guruplar halinde hapse atılıyoruz 'diyorlar. 
Cevap ilgi çekici: 'Hapisler bizi almayıncaya kadar 
bütün Hindistan hapishaneler oluncaya kadar devam 
edeceğiz.' Biz de böyle bir dayanışma gösterseydik, 
başörtüsünün  buna  değer  bir  sorun  olduğuna 
inansaydık başörtüsü sorunu diye bir şey olmazdı. 

SORU: Bu sorunun çözümü iktidarın elinde mi? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Çok fazla konuşmaya gerek yok. 
Ama basından veya akademik konuşmalardan, uluslar 
arası konjöktüre baktığımızda so runun çözümü 
yokmuş gibi yansıtıl ıyor. Mevcut iktidarların 
çözemernesi gibi bir şey olamaz. iktidar niçin olunur? 
Sorunların çözümlenmesi için. Yunus'un dediği gibi 
'Bir ben vardır benden içeru' bizde 'iktidar vardır 
iktidardan içeru' veya 'devlet vardır devletten içeru'mu? 
Diyeceğiz. 'Derin devlet' dedikleri bu olsa gerek. 
Devlet kim, iktidar kim? Devlet, iktidar, hükümet aynı 
değil mi? Bunların hepsi vatandaş değil mi? 
Sorunlarımız mecliste değil de Avrupa da mı, Beyaz 
Saray da mı çözülecek? Ben her ülkenin sorununun 
kendi içinde çözümlenmes ine inanıyorum. Yeter ki o 
sorunun   gerçekten   'sorun'   olduğuna   inanalım. 

SORU:  Okuyucularımıza  son  olarak  neler 
söylemek  isterdiniz? 

Ö.Z. SÖNMEZ: Tavsiyem şu: 
; .. ... 

Kendimizi emekliye ayırmayalım. Günümü gün 
edeyim diye bir düşünce olmasın. Günümüz insanının 
hareketsizliği yüzünden hastalıklar arttı. Bir gününüzü 
ayırın hastaneye, hapisaneye, sinemaya, parka vs... 
gidin göreceksiniz ki en kalabalık olan yerler 
hastaneler. Oysa günümüzün en büyük hastalığı 
hareketsizlik. Her gün kendimize farklı meşgaleler 
bulursak, hayır işlerinde yarışırsak ve kendimizle 
barışık olursak 

başta stres olmak üzere bir çok hastalığı hastaneye 
gitmeden ve ilaç almadan önce çözeriz.(denenmiştir 
siz de deneyin.) Hareketten kastım günümüzün 3-4 
saatini jimnastik salonlarında harcamak değil. Bir 
erkeğin bir işi vardır, iki işi vardır. Çalışmayan kadının 
ev işi vardır. Ev işine dev işi derler. Çalışan kadının 
ise bir çok işi vardır. işte bu işlerle birlikte kendisini 
yetiştirmek, topluma faydalı olmak yararlı işler yapmak 
için daha fazla gayret sarf etmesi gerekiyor. Bu gayreti 
de STK'na üye olmakla gerçekleştirebileceğine 
inanıyorum. Bu tür yerler de bilgi edinme, olaylardan 
haberdar   olma   daha   kolay   ve   etkili  oluyor. 

EBRU KARABIYIK: Bize zaman ayırdığınız için 

teşekkür ediyorum. 

Ö.Z. SÖNMEZ: Ben de size teşekkür ediyorum. 
Derneğimizin nice nice onuncu yıllarında birlikte 
oluruz inşallah. Siz şimdi derneğin bir üyesi olarak 
benimle röportaj yaptığınız gibi sizinle de aynı amaçla 
nice yıllar sonra röportaj yapsın diye dua ediyorum. 

EBRU KARABIYIK: Duanız benim için, dernek 
üyeleri ve gönüllüleri için daim olur inşallah. Tekra r 
teşekkür ediyorum." 
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iKiNCi KONUGUMUZ 

Bu ay ki konuklanmdan biri de Zeynep Güzel 
Hammefendi . 

Zeynep Hammefendi'yi ilk gördüğümda bir ramazan 
iftanydt. Yeni ameliyat olmuştu ve çok rahatstzdt. Buna 
rağmen oradaydt ve bizimleydi. Bu gün onu daha iyi 
gördüm ama yine düzenlediğimiz kermesteydi üstelikle 
görevliydi. Kendisini aramtzda daha uzuuuunnn ytlfar 
görmek istediğimizi söyleyerek röportajtmlza başladik .... 

SORU:   iLKDER'le  tanışmanız   nasıl  oldu? 

CEVAP: Özden Hanımla önceden tanışıyorduk. 
Kendimize göre bir çok çalışmalarımız vardı. Özden 
hanım arkadaşlara dernek kurma teklifini getirdi. Bizde 
Sismillah deyip kolları sıvadık. 

SORU Yani Fatma Zehra'yı birlikte kurdunuz . 

CEVAP: Evet. Kurulma aşamam ız çok zor oldu. 
Çocuklarım da derneğe gelip gidiyorlardı. En küçük 
kızımı 12 yaşında " nasıl Hanne Hz. Meryemi adamışsa 
ben de seni oraya adadım" dedim. Orada 4 yıl eğitim 
aldı. Bizimde Özden Hanımla Şehirdışı seyahatlerimiz 
oluyordu.10 yıldır da demekte çalışmalarım devam 
ediyor. Bu aralar sağlığım nedeniyle biraz aksattım. 

SO RU: Bu arada eşinizle ya da çevrenizle sorunlar 
yaşadınız mı? 

CEVAP: ilk çıkışımız radikaldi o biraz yadırgandı. 
Fakat eşim sorun çıkarmadı. 7-8 senelik bir tasavvuf 
geçmişim vardı. Fakat bir gün eve geç gelmiştim, eşim 
o zaman çok kızdı. Ben hiç konuşmadım 6-7 sayfalık
bir mektup yazdım ve derneğe gittim. 

SORU: Neler yazmıştın ız? 

CEVAP:'Sen dünyevisin benim oradaki çalışmalarım 
uhrevi' diye yazmıştım. Eşim çok duygulanmı ş. 
Arkamda n hemen bir telefon geldi. Çocuklar ' babam 
eve gelsin nereye gidecekse haber verip gitsin diyor' 
dediler. O günden sonra hiç zorluk yaşamadım. Eşim 
tır şoförüydü çok sık dışarı gittiği için biraz daha 
serbestti m. 

SORU: Peki çevrenizle bir sorun yaşadın ız mı? 

CEVAP:  Demekte  öğrendiklerimizi   mahallede 
toplantılarda anlatıyordum. Yaşantımızın Kur'an'a 
dayalı olduğunu görünce onlarda bize katıldılar. Evim 
medrese gibiydi. 30'dan fazla çocuk geliyordu. O 
çoc ukları eğittik. Şimdi karşılaşıyorum delikanlı 
olmuşlar, genç kız olmuşlar.Çok saygınlığımız olmuştu. 
Fakat şimdi o faaliyetleri yapam ıyoruz. 

SORU: Sizce kadınların en büyük sorunu nedir? 

CEVAP: Kadının erkeğe köle olması. 

SORU: Nasıl? Açar mısınız? 

CEVAP: Erkek ne derse onu yapıyorlar. 
Peygamberimizin zamanın da öylemiydi? Kadınların 
hiç özgür lükleri yok. Bu toplum erkek egemen. 

SORU: Peki o erkekleri kadınlar yetiştirmiyar mu? 

CEVAP: Bu aslında  kadınların suçu. Ben öyle 

yetiştirmedim ama şimdi benim çocuklarımda öyle. 
Keşke gelinlerim ve kızlarım benim gösterdiğim direnci 

gösterebilselerdi. 

SORU: Eski günlerinizin çok hareketli olduğunu 
söylüyorsunuz   o  günleri  özlüyor   musunuz? 

CEVAP: Evet. Keşke sağlığım yerinde olsaydı da 
koştursaydım. 20 senedir iki kez kermeslerde görev 
alamadım (en son kermesimizin açıldığı günden son 
gününe kadar eve bile gitmemişti.) 

SORU:   Gençlere   tavsiyeniz    neler   olacak? 

CEVAP: Allah rızası için canla başla çalışsınlar. 
Birinin emriyle değil de kendileri isteyerek,  içten, 
samirniyetle yapsınlar. Bu günlerinin kıymetini bilsinler 
en iyi şekilde değerlendirsinler. Program ve kermes 
zaman ları ben eve hiç gitmezdim. Sorumluluğum 
ağırdı. Onu yer ine getirebilmek için de elimden gelen 
her fedakarlığı yapardım. Uyumak için yatsam bile 
heyecandan  uyuyamazdım. 

SORU: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var 

mı? 

CEVAP: Derneğimizin de onuncu yılını kutluyor, 
nice onuncu yıllara diyorum. Biz burada şunu öğrendik 
"kişi tek başına olunca hiçbir şey yapamıyor. Boşuna 
dememişler bir elin nesi var iki elin sesi var diye." Birlik 
beraberlik olunca ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Allah 
rızası için olunca rahatsızlıklar bile unutuluyor, bunu 
yakinen gördüm. Bu dernek Özden Hanım'ın da dediği 
gibi samimi arkadaşların bir araya gelip kurdukları ve 
bu güne kadar acı, tatlı onca yılı geride bıraktık şimdiki 
arkadaşlar biraz daha kültürlü bundan sonra daha 
güzel işler yapacaklarına eminim. Allah (cc) yar ve 
yardımcınız olsun diyorum. 

EBRU KARABIYIK: Zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyorum. 

CEVAP: Ben teşekkür ederim, beni şereflendirdiniz ... 

Birlik beraberlik olunca ortaya çok güzel şeyler 

çtktyor. Allah nzast için olunca rahatstzflklar bile 

unutuluyor, bunu yakinen gördüm. 



GEÇMiŞTEN   GELECEGE  VE 

BiREYDEN   TOPLUMA  KADlN 

Dünün kadınını ancak tarih bilgileriyle tanıyoruz. 

Tarih de erkek egemen bir topluluk tarafından 
yazıldığı için eksiklikler, hatalar, çarpıtmalar olabileceği 
gibi, taraflı da olabilir. 

Kadın genelde bütün toplumlarda ikinci sınıf 
sayıldığından tarihte de etkin bir rol alamamıştır.Yine 
de bazı uygarlıklarda ve imparatorluklarda kadının 
tarihin akışını değiştirdiği de bilinmekt dir. (Roma, 
Yunan,    Rus    Çarlığı,    Osmanlı    lmp .   gibi) 

Dünkü kadına kısaca göz atacak olursak, her 
dönemde  çok  sıkıntılar  çektiğini  görürüz. 

işte örnekler: 

1- Hint hukukunda kadın, çocukluğunda babasına, 
gençliğinde kocasına, kocasının ölümünde ise oğluna 
bağlıdır. 

2- Romalılarda, kadının mülk edinme hakkı yoktur. 
Doğan çocuk babasının ayakları altına konur, baba 
alırsa aileye  katılır. Almazsa  bir meydana  atılırdı. 

3- Yunanlılarda, kadınlar hor ve hakir görülürdü. 
Evlenme ancak DRAHOMA yani yüklü bir malın 
erkeğe verilmesiyle olurdu. 

4- israil Hukukunda -ki Yakup Peygamber Soyu- 
kız çocuğu erkeğe hizmet için yaratılmıştı. Adetli 
olan kadının odası ayrılırdı. Tevrat'ta " Kadın ölümden 
acıdır. Allah katında iyi erkek, kadından kurtulan 
erkektir." denir. 

5- Hıristiyanlıkta, kadından sakınılması lazımdır. 
Zira o "fitne ve gurur için iblisin silahıdır" denir. 

6- ingiltere'de, mundar bir mahluk sayıldığı için 
incil'e el süremez. 

7- Çin hukukunda, kadının adı bile  yoktur, 
numaralama sistemi geçerlidir. 

8- Cahiliye devri Araplarda ise, kız çocukları diri 
diri toprağa gömü lürdü. Uğursuz sayılırdı. At, silah 
ve avrat uğurlu olursa iyi, başlarına kötü bir şey 
gelirse attan, silahtan, avrattan bilirlerdi. Erkekler de 
sınırsız evlenme hakkına sahipti. 

9- islamda, Kur'an-ı Kerim'de de kadınlardan 
bahsedilmektedir . {Tahrim Suresi'nde) Yine iki surenin 
ismi de kadını ifade ediyor (Nisa ve Mümtehine 
Sureleri) 

Mücadele suresi de bir kadının şikayetini müthiş 
bir şekilde dile getiriyor ve onun istediği şekilde soruna 
çözüm öneriyor. 

Musa'nın Annesi , imran Ailesi, Meryem, Sebe 
Melikesi Belkıs'ta Kur'an-ı Kerim'de öncü ve örnek 
kadınlar olarak anılırlar. 

Fransa'da ilk Hıristiyanlık dönemlerinde yapılar 
araştırmalarda "Kadın insan mıdır, değil midi,. 
sorusuna cevap aranır. Neticede "Kadın insandır 
fakat erkeğe hizmet için yaratılmışt ır" kararı alınır. 

*Geleneksel islam anlayışında ve uygulamasında
da yukarıda saydığımız ve sayamadığımız , özellikle 
kadınla    ilgili   bütün    yanlışl ıkları   görüyoruz . 

-Gündemimizi Kadın ve Sorunları oluşturuyor. 

Konumuz dün de kadındı, bugün de kadın, belki 
yarınlarda da kadın olacak. Ben diyorum ki, olmaz 
inşallah. Kadının sorunu yarınlara kalmaz, en kısa 
zamanda çözülür. Fakat herşey ve her sorunun 
çözümü de bizi yine kadına götürüyor. 

Kadınsız bir aile, 

Kadınsız bir toplum, 

Kadınsız bir dünya düşünmek imkansız . 

Kadın toplumun yarısı(nı oluşturuyor çünkü ) 

Kadın toplumun  mimarı (aynı zamanda ) 

Kadın Dişi Kuş misali... Yuvayı hep onun yapması , 
onun ayakta tutması bekleniyor. Herşey ondan 
bekleniyor. 

Ya erkek ne yapar ne işe yarar acaba? işte 
cevapsız sorulardan biri. 

Ama şöyle diyebiliriz. Savaş, yolsuzluk, hırsı lık , 
hortumlama ... Dünün tarihi hep savaş sahnelerıy le 
dolu. 

Ya bugünün tarihi? Kısaca  bir göz atalım ... 

Kore, Hiroşima, Eritre,Halepçe, Filistin, Afganistan , 
Bosna , Çeçenistan, Irak ... Bunlar hemen 
yanıbaşımızdaki ler, sayabildik lerimiz. 
Sayamadıklarımız ne kadar acaba? 

Korku dolu gözlerle çocuklarını ve kendilerini 
korumaya çalışan kadınları daha ne kadar izleyeceğiz 
ekranlarda... 

Daha çağdaş bir dünya için sözüm o a yeni i.r 
dünya düzeni için bu kadar savunmasız, sılahsız sıvıl 
insanın ölmesi, yerlerinden yurtlarından olması mı 
gerekiyor? 

Satsın masum insanların, kadın ve çocukların 
kanları    üzerine    kurulan    bütün    düzenler. 

Görüyoruz ki, çağdaş ve modern düzenlerde de 
insanlar çok şey kaybetti. 

Mutluluk, Aile kavramı, Çocuk, Sevgi, Saygı, 
Merhamet.. 

Fakat bu kaybedilen değerlerin farkında bile 
değiller. Şimdi dünyanın her yerifırsatlar ülkesi old.u. 
Herkes kendi çıkarını ön planda tutuyor. Kardeş bıle 
kardeşin elinden tutmuyor. 

Savaş ve terör, savunmasız halkı -ki çoğunluğu 
kadın ve çocuk- çok yıprattı. 

Kadın, ayakta durabilmek ve çocuklarına daha iyi 
bir gelecek hazırlamak için çalışmak zorunda kaldı. 
Bu sefer de çeşitli nedenler ve engeller birçok kadını 
çalışa maz,  hatta  dışarı  ç ıkamaz  hale  getirdi. 

12 
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Türban ve kamusal alan tartışmaları bir türlü 
bitmek bilmiyor. 

Türbanlılar bu ülkenin insanları değil mi? Onların 
kimliklerinde T.C. vatandaşı yazmıyor mu? Bazen 
yazmasaydı daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. 
Halbuki örtünmenin, inancın duygusallığı, çıkarcılığı 
olmaz . Inançlarını yerine getirerneyen insanlar 
(kadınlar) mutsuz oluyorlar. 

Oysa herşey insan için vardır. Hatta Allah (c.c.) 
bütün peygamberlerini, insana mutluluğun, insanca 
yaşamanın yollarını göstersin diye göndermiştir. 

-Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlara tanınan 
bazı hakların olduğu malumdur ancak bu haklardan 
kaç kadın ve hangi kadınlar yararlanabilmiştir diye 
baktığımızda, pek de iyimser bir tabioyla 
karşılaşamıyoruz maalesef. Cumhuriyet elitlerinin 
topluma bir şekilde dayattığı modernleşme projesi, 
toplum tarafından bir "yabancılaşma" projesi olarak 
algılanmıştır. Asrilik deyimi -yönetici elitler tarafından 
olumlu bir şekilde kullanılmasına rağmen- halk 
arasında pek de tasvip edilmeyen, köksüz ve taklitçi 
bir tutumu dile getirmek amacıyla kullanılıyordu. O 
güne kadar toplumun en temel referansları olan dini 
referansların birden bire geçersiz kılınması, halkın 
yönetime olan güvenini sarsmış ve arasındaki 
mesafeyi açmış bulunuyordu. Bu yüzden özellikle 
kadınlar planında muhafazakar tutumların -bir tür içe 
kapanma ile- sürdürüldüğünü görüyoruz . Dolayısıyla 
kadınlara ihsan edilen haklardan uzunca bir süre çok 
az sayıda kentli ve kısmen yönetici zümreye yakın 
kadınların      yararlanabildiğini        görü yoru z. 

Demek ki sadece hakların verilmesi yetmiyor, bu 
hakların geniş kitlelere barışçıl yöntemlerle 
benimsetilmesi ve bu hakların kullanımı konusunda 
bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekiyordu. 
Aynı ihtiyaç bugün de önemini hissettirmektedir. 

-Kadınların sosyal hayata katılımını etkileyen bir 
başka unsur ise geleneksel din anlayışının kadını 
"eş" ve "anne" olarak anlamlı kabul eden ve dolayısıyla 
ona yer olarak "ev"ini gösteren söylemidir. Türkiye'de 
erkeklerin modernleşmesi ve devletle aralarına 
koydukları mesafenin kaldırılması daha kısa bir sürede 
gerçekleşmiştir ancak kadınların evlerinden çıkmaları, 
okula gidebilmeleri için çok daha uzun bir sürenin 
geçmesi ve bazı düzeniemelerin yapılması gerekmiştir. 

Bu düzenlemeler, kız çocuklarının_erkeklerden 
ayrı ve tesettürlü olarak okuduğu lr_nam Hati 
Liselerinin açılmasıdır. Muhafazakar aıleler, kendı 
ahlaki standartları ve hassasiyetlerinin dikkate 
alındığını düşünerek, daha önce çeşitli korkularla 
okumaktan alıkoydukları kızlarını bu okullara kolaylıkla 
göndermiş lerdiL Bu okullar kızların okuilaşma 
oranlarında önemli ölçüde artışa yol açmıştır. 
Müfredatın normal dersler yanında dini eğitimi de 
içermesi, geleneksel ataerkil bir anlayışın din adına 
empoze edilmesini kolaylaştırmışsa da,bu okullardan 
mezun olan kızların pek çoğu üniversiteye yönlenmiş 
ve meslek sahibi kadınlar olarak hayata avantajlı bir 
konumda atılma şansını elde etmişlerdir. Bu durum 
kadınlar için revaçta olan "iyi an e/iyi eş" ideali i 
etkisiz kılmasa da kadınların karıyer ve ekonomık 
güce kavuşmaları, evlilikle işbölü..mü anlayışını 
nispeten olumlu yönde etkilemiştir . Ustelik, sadece 
kentler değil, varaşlar ve kırsal kesimden de pek çok 
kız öğrenci bu olumlu gelişmeden payını almıştır. 

- Başörtüsü yasaklarıyla birlikte, başörtülü kadınlar 

siyasi bir tanımlama ile "türqanlı kadınlar" sınıf!na 
dahil edilmişler ve "Siyasal Islam'ın karşı devrım" 
niyetinin araçları ve sembollerinin taşıyıcısı olarak 
yaftalanmışlardır. Bu ayrım son derece keyfi olmakla 
birlikte özensiz ve saçların bir bölümünü gösterecek 
bir şekilde başlarınıörten kadınlar "başörtülü kadınl r 
(annemiz, ninemiz v.s.)", başların ı saçl mnı hıç 
göstermeyecek şekilde örten kadınlar "Islamcı", 
"tarikatçı" v.s. gibi tanımlarla tanımlanmış ve adeta 
potansiyel suçlu ilan edilmişlerdir. 28 şubattan sonra 
ise başörtülü/türbanlı kadınlar üzerindeki baskılar 
artmış, eşleri asker, hakim, kaymakam vs. gibi kamu 
görevlisi olan kadınlar başlarını açma y a 
zorlanmışlardır. Bunun yanı sıra başörtülü olarak 
görev yapan kadınlar hakkında önce kılık kıyafet 
yönetmeliğine aykır ı davranmaktan soruşturma 
açılmış, bu soruşturmalar daha sonra iş yerinin huzur 
ve sükununu bozma maddesinden "meslekten men" 
cezası ile sonuçlandırılm ıştır. 

Açılan soruşturma sırasında görevlerinden istifa 
edenler ya da emekli olanlar dahi meslekten men 
cezası almaktan kurtulamam ışlard ır. Sadece devlet 
kurumları değil , özel sektör de baskılardan nasibini 
almış başörtülü personel ya başlarını açmaya 
zorlanm ış ya geri hizmetlere çekilmiş ya da işine son 
verilmiştir. 

Başörtülü olarak çalışmak -son zamanlardak i 
kadar olmasa da - Türkiye'de her zaman sorun 
olduğundan , başörtülü hanımlar, özel sektörün her 
zaman yarı yarıya ucuz işgücü ihtiyacını karşıladığı 
bir kesim olmuştur. Sigortasız, asgari ücretle vs. gibi 
son derece kötü koşullarda, sırf başörtülü 
çalışabildikleri için çalışmaya razı olan kadınların 
emeği ve inançları bu kesimin erkekleri tarafından 
rahatlıkla sömürülmüştür. 

Sonuç olarak , 

Türkiye'de  din ve  buna  bağlı  olarak  "dindar 
kadınların mevcudiyeti" bir gerçektir. Bu ülkenin bütün 
kadınları benzer bir yazgıyı paylaşmaktadırlar. Onlar 
da şiddete maruz kalmakta, yoksulluk çekmekte, 
sağlık vb. sorunlarla boğuşmaktadırlar. Dini inançları 
gereği takmak zorunda olduklarını _düşündük_l r 
başörtüleri,   onların.."kadın"   oldugu   gers;egını 
değiştirmemektedir. Ustelik onlar orduevlerınden, 
kamuya  ait  dinlenme  mekanlarından,  öğrenim 
gördükleri okullardan, çalıştıkları işyerlerinden hatta 
kimi Sivil Toplum  Kuruluşlarının  mekanlarından 
toplantılarından ve yakın zamanlarda hepinizin bildiği 
resepsiyon krizi ertes inde mahkeme sa lonundan 
kovulmaktadırlar.   Bütün  kadın  örgütlerinin   ve 
demokrasiye inanan herkesin bu zulmün karşısına 
dikilmesi ve tavır koyması gerekmektedir . Başörtülü 
kadınları  evlerine  ya  da  "cemaat  gettolarına" 
göndermek hiçbir şe.y için çözüm deği dir. Ç.öz 
kadınların aralarındakı tüm farklılıklara ragmen ışbırlıgı 
yaparak erkek egemen tüm  sistemlerin kadınlara 
dayattığı , empoze ettiği rol ve kalıpları sorgulamaktan 
ve kendi varoluş biçimimizi özgürce belirleyebilme 
iradesine kavuşmaktan geçmektedir.  Bu iradeye 
ancak    birlikte    mücadele   ederek   erişebiliriz. 

insan onuru için yaşar. .. 

Hakaret, işkence ve küçük görme ise onur kırıcı 
bir uygulamad ır. Hiç kimsenin insan onuruyla 
oynamaya hakkı yoktur. 

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını kadınlar 
oluşturuyor. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur. (Beş 
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kız bir erkek, 4 kız iki erkek, 2 kız bir erkek) Buradan 
çıkaracağımız sonuç "toplumsal değişirnde kadının 
aktif katılımına ihtiyaç olduğudur. Kadının ihraç fazlası 
mal gibi sağda solda ucuza , yok pahasına 
tüketilmesinefırsatverilmemelidir. 

Burada büyük bir kadın dayanışmasına ihtiyaç 
vardır. 

Kadın kadının elinden tutmaz, üstüne üstlük bir 
de iterse, halimiz nice olur acaba? 

Modernleşme ile birlikte toplumda da her şey 
köklü bir değişime uğradı. işte bu süreçte kadının 
sosyal konumunda da önemli değişiklikler oldu. Bugün 
ise kadın modernizm ile gelenekler arasında sıkışıp 
kalmıştır. Peki ne yapılabilir: 

Bırakalım kadın kendi tanımını kendisi yapsın. 
Yeni ve yaşanılır bir gelecek için buna fırsat verilmeli. 
(Kadınlar birbirlerine doğru samimi adımlar atmalıdır.) 

Ve en önemlisi , başkalarının farklılıklarına 
tahammül etmekten öte sahip çıkılmalıdır. Bir 
düşünürün dediği gibi, "Gerçi senin gibi 
düşünmüyorum, fakat senin hakkını koruyabilmek 
için gerekirse canımı bile veririm." 

Böyle düşündüğümüz zaman her şey yoluna girer. 
Kadını eve kapatan, şu şu şu şu kesimler evlerinizde 
oturun diyen kadının özgürlüğünü kısıtlayıcı bir anlayış 
nasıl demokratik olabilir. 

Kadını rencide edici, yok sayıcı tavırları anlamak 
mümkün değil. 

Barış hemen şimdi , ama herkes için olmalı. 

Eğitim hemen şimdi, ama herkes için olmalı, 

Yaşama hakkı hemen şimdi, ama herkes için 
olmalı. 

Hiç kimsenin hiçbir şeye şaşırmadığı, tepkisiz 
duyarsız , Robatiaşmış bir dünya düşünmek bile zor. 

Her şeyden önce kişisel özgürlük için kadınlara 
özgürce yaşama hakkı, başörtüsü takma izni verilmeli. 

insanların özgürlüğü ne adına olursa olsun asla 
elinden alınmamalı. 

Din ve devlet işi birbirlerinden ayrılsa bile giyim 
kuşam bir yerde kişinin şahsi bir kararıdır. Buna 
müdahale edilmemelidir. Artık herkes biliyor ki, giyim 
kuşamdan öte önemli olan kişinin düşünceleridir. 

Kadına yönelik şiddet, tüm kadın örgütlerini 
bağlayan bir gündemdir. Bu konuda herkes düşünmeli, 
tartışmalı ve kadını mutlu edecek çözümler üretmelidir. 

Din ve vicdan özgürlüğü dahil, kadınların kesinlikle 
güçlendirilmesi ve ilerlemesi sağlanmalı. Toplumda 
her kesimle birlikte maddi, manevi, ahlaki, ruhsal ve 
zihinsel ihtiyaçlarına cevap verilmeli. 

Kendilerinde olan değerlerin farkına varabilmeleri 
için onlara  samirniyetle  fırsatlar  verilmeli. 

Ev kadınlarının mutlaka sigortalı yapılması 
) 

sağlanmal ı 

Ev içi emek ücretlendirilemiyorsa hiç olmazsa 
senenin bir günü iş yerlerinde özel olarak hazırlanan 
bir dairede , işinin bir bölümüymüş gibi o günkü ev işi 
ne ise erkeklere o  işler  mutlaka  yaptırılmalıdır. 

Bu vesile ile erkeğin kadını daha iyi anlaması 
sağlanmalıdır. (Kendisinidünyaya getiren kadını daha 
iyi tanıma fırsatı.) 

Doğum yapan kadına en az 3 yıl doğum, emzirme 
ve bebeğini büyütme izni verilmeli. 

(Pekin Eylem Planı Madde 24) "Din, maneviyat 
ve inanç, milyonlarca kadın ve erkeğin yaşam tarzında 
ve gelecek için besledikleri umutlarda belirleyici bir 
rol oynarlar. 

Düşünce , vicdan ve din özgürlüğü  hakkı 
devredilemez ve evrense l olarak kullanılmalıdır. 

Bireysel olarak ya da toplumda diğerleriyle birlikte, 
toplumsal ya da özel olarak seçilen bir din ve inanışa 
sahip olma veya benimseme ve bu din ya da inancın 
gereklerini uygulama ve öğretme yoluyla açıkça 
gösterme     özgürlüğüne      sahip     olunmalıdır. 

Kalkınma ve barışı gerçekleştirebiirnek için 
tamamıyla empati kurarak karşındakine saygı duymak 
gerekir. 

Din, düşünce, vicdan ve inanç kadın ve erkekleri 
manevi, ahlaki ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap vermeye 
ve toplumdaki tüm potansiyellerin farkına varmalarına 
katkıda bulunabilir. 

ABD insanı medenileştirmek için, esaretten 
kurtarmak için sürekli değuyu işgal ediyorlar. üstelik 
işe kadınlardan başlıyor. Sözüm ona az gelişmiş 
ülkeleri hizaya getiriyorlar. 

Ünlü düşünür ibni Haldun, "Her medeniyet doğar, 
gelişir, olgunlaşır , yaşlanır ve sonunda ölür" diyor. 

Çıkarları uğruna masum insanların kanını 
dökmekten, canını almaktan, tecavüzden asla 
çekinmeyen bir beyinsizler robotlar güruhu var. 

Bu sayd ıklarımız bizi direkt emperyalizme 
götürüyor. Sonradan doğan insanın kanı ve canı 
üzerine gelişen , olgunlaşan ve nihayet yaşianan 
Emperyalist güçlerin, akımların tümü de yıkılmaya, 
yok olmaya mahkumdur... 

Özden SÖNMEZ 
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MINI  ANKET 
ilkder'in onuncu yılı münasebetiyle düzenlemiş 

olduğumuz etkinlikler çerçevesinde genç lerle 
yapacağımız söyleşiye hazırlık olarak küçük bir anket 
düzenledik. Anket sonuçlarım ızı sizlerle de paylaşmak 
istiyoruz. 

5.1: Ailenizin size karşı tutumunu bağeniyor 
musunuz? Siz olsaydınız nasıl davranırdınız? 

Genelde gençler ve bir önceki kuşak olan anne 
baba arasında kuşak çatışmasından söz edilir. Fakat 
bu anket sonucunda görüyoruz ki bu çatışma 
azalmış,gençlerin küçük bir kısmı hariç anne ve 
babasını anlamaya çalışıyorlar ve onların 
davranışlarından memnun olduklarını söylüyorlar. 

Çoğunlukla cevaplar hep beğeniyorumla başlıyor 
fakat kendi çocuklarına tavırları biraz daha farklı 
oluyor. 

- Beğeniyorum, fakat benim ideal aile anlayışım 
farklı. 

- 'Sana güveniyoruz ama etrafa güvenmiyoruz ' 
diyorlar. Bir kez şans verseler. Ben olsaydım en 
azından bir kez denerdim . 

-Beğeniyorum , ama ben çocuklarıma daha az 
sorumluluk yüklerdim. 

Bir kısmı da ailesini beğendiğini ve onlar gibi 
olmak istediğini söylüyor. 

-Pek çok aileden iyi olduklarını düşünüyorum 

-Evet beğeniyorum. Yumuşak ,anlayışlı, hatalarımı 
gösteren, zaman zaman serbest bırakan, teselli eden, 
en iyi arkadaş ve sırdaşlarım. 

-Evet, benim kararlarıma saygı duyuyorlar ve 
istediğim yönde kendimi geliştirmemi destekliyorlar. 
Bana güvendiklerini biliyorum. Bunları bana 
hissettirmeleri güzel. Ben bundan daha iyisini 
yapamazdı m. 

-Evet, bana güvendiklerini her fırsatta belli 
ediyorlar, benim için en iyi olanı istiyor ama bunun 
için baskıda bulunmuyorlar. 

Bir kısmı da beğenmiyorlar: 

-Hayır,  ben  daha  iyimser  davranırdım. 

-Bana  çok  karışmalarını  sev miyorum. 

-Beğenmiyorum, ben çocuğumu tenkit etmeden 
önce kendime bakardım. 

Bir kısmı da ailesini pasif buluyor: 

-Beğeniyorum , ama açıkças ı ben daha disiplinli 
ve ciddi olurdum . Ailemin bana gösterdiği toleransı 
ben çocuk larıma göstermezdim. 

S .2:Toplumdan beklentileriniz nelerdir? 
Yaşadığınız toplumda neleri değiştirmek 
isterdiniz? 

Gençlerimiz özetle sevgi ve saygıya dayalı,eğitimin 
önemsendiği, insanların birbirine tebessüm ettikleri, 
dedikodu ve kıskançlıklardan uzak, geniş tahammül 
ve hoşgörüsü olan bir toplum istiyorlar. Her bireyin 
toplumda muhakkak değiştirmek istediği bir yön var. 

-Saygı, sevgi, güven içerisinde arkadaşlıkların ve 
dostluk ların olduğu, hakların gözetildiği bir toplum 
istiyorum. 

-Toplumdan önyargıyı kaldırmak  isterdim. 

-Okuldaki eğitim sisteminin daha demokratik 
olmasını isterdim. 

-Bireysel yaşantı ve çıkarlar yerine daha sosyal 
bir birliktelik,para ve güç her şeyin ölçütü olmamalı. 

-Kişisel hak ve özgürlüklere değer verilmesi lazım. 
Şu parti, şu cemaat diye ayrım yapılmadan haksızlık 
noktasında tepki verme li. 

-Daha yeşil daha temiz bir çevre istiyorum. 

-Kadınlara olan bakış açısını değiştirmek isterdim. 

-Toplumdan  alkol, sigara, uyuşturucu gibi 
kötülükleri  kaldırırdım. 

-Başörtüsü  mağduriyetini  ortadan  kaldırırdım. 

-Toplumun din anlayışın ı değiştirirdim. 

S.3:Hayattaki amacınız nedir? 

ençlerimizin hayattaki amaçları çok farklı 
idi.Oncelikle bir meslek sahibi olmak,daha sonra 
vatana,millete hayırlı birer insan olmak istiyorlar. 

-Kendi işimi kurmak,vatana  hayırlı olmak. 

-iyi bir kariyer. 

-iyi bir üniversite, meslek, doktora ve yurt dışı. 

-Bu ülkeyi ileriye götürmek. 

-Yaradanıma layık bir kul, iyi bir anne ve öğretmen, 
vatana ve aileme hayırlı bir evlat. 

S.4:Aşağıdaki kelimeler size neyi çağrıştırıyor? 

DiN: Ankette sanıyorum en ilgi çekici soru buydu. 
Şaşırtıcı cevaplarla karşılaştım. Gençlerimizin %99'u 
dinin farkında %2'1ik bir sapma gözlemledim. 
Üniversite öğrencileri de hiç boş değil,ama %2'1ik 
oran onların arasından çıktı. En umulmayan cevaplar 
umulmayan liselerden geldi. Dine verilen tanımların 
bir kısmını aktarmak istiyorum. 

-Çoğunluk hep maneviyat, ahlak, arkadaşlık, 
huzur, mutluluk, bağlılık, cennet-cehennem, cami, 
boşluğu   doldurmak    gibi   tanımlar    yapmışlar . 

-Kuralları Allah tarafından konmuş,inanış şekli 
diyenler çoğunluktaydı. 

-Baz ıları insa nın özünü bulması,yaşam 
tarzı,hayata mana katan olgu, her şeyim derken 

15 
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-Bir kısmı insanların yalnızca başının sıkıştığında 
düşündüğü şey. insanın kainattaki olaylara 
tahammülünü  sağlayan dayanak  demiş. 

-Bir kısmı da mücadele,kavga,itici ve afyon tanımı 
yapmışlar. 

PARA: Para konusunda  gençlerimiz  pek hırslı 
görünmüyorlar. Ama parayı da geri plana atmıyorlar. 
Her şeyi parayla ölçmüyorlar. Cevapların bir kısmını 

ı' beraber inceleyelim: 

-Çoğunluk , herşey demekle birlikte insana 
mutluluk getirmediği kanısındalar. 

-ihtiyaç , kıyafet, alışveriş, köşk, elimizin kiri, 
mutsuzluk, güvenceyi sağlamak için gerekli, araç, 
değersiz bir cisim, çıkar ilişkisi. 

-Benim gözümde sıfır ama toplumda ihtiras ve 
hırs aracı. 

-Günümüz insanlarının birbirlerini değerlendirdiği 
kriterlerden biri. 

ARKADAŞLlK: Hepimizin tahmin edebileceğimiz 
gibi gençlik yıllarında arkadaşlık gerçekten önemli. 
Cevaplara  bakıyoruz. 

-Paylaşmak,  yaln ızlığı unutturan şey, sıkıntıların 
sevinçlerin payiaşıidığı ilişkiler,güven, dostluk, sadakat 

Bazı arkadaşlarımız temkinli davranıyorlar. 

-Doğrusunu bulmak önemli, sonu ihanet, bende 
çok az olan bir şey çünkü arkadaşlık güvendir, 
özveri,eğer gerçek bir arkadaşlıksadünyanın en 
değerli hediyesi, karşılıklı güven, çıkar üzerine 
kurulmuş hayatın adı. Diyorlar. 

DEMOKRASi: En ilginç cevapların verildiği bölüm. 
Ya gençlerimiz demokrasiyi bilmiyorlar ya da 
demokrasi adına hiçbir şey yaşamamış olacaklar ki 
böylesi ilginç cevaplar verebiliyorlar. 

-insanların işlerine geldiği gibi uyguladığı yönetim 
biçimi. 

-iki ucu keskin kılıç,  ülkemizde olmayan tek şey, 
yalan,  ne yaşadım ne gördüm,  kaos çoğunluk 
aptaldır,  sadece lafta olan uygulaması olmayan , 
Türkiye'de  ki çelişki. 

Bazıları bu kadar insafsız davranmamışlar olması 
gereken tanımları  yapmışlar. 

-Yönet im biçimi,  çoğunluk, hak ve özgürlükler , 
yaşam tarzı,  eşitlik. 

-Yaşamın temeli,  demokrasi. 

YARDlMLAŞMA : 

Anketierin bütününde hep yardımlaşmanın önemi 
anlatılmış ve vurgulanmış .Ama bir burukluk,Bir acı 
sezinleniyor. Bu da gerçekten toplumda 
yardımlaşmanın azalıyor olması mı acaba? 

-iyilik sever lik, dostluk,  insanlık, güzellik, 
kaynaşma, mutluluk, en gerekli olan, Allah rızasını 
gözeterek her şeyden feragat etmek, kendini iyi 
hissetmek. 

ilgi çekici cevap lar: 

-Tarih yazıl ıları, sır lar dolu dünya, Asr-ı şaadet, 
birbirimize erişemediğimiz noktalardan biri, Islam 
kardeşliği, toplumun istinat duvarı, görev. 

HIRS:  Hırs konusunda bütün arkadaşlar 
hemfikirler. Bir kısmı hırsın olması gerektiğiniçoğunun 
zararlı,azının ise başanya ulaşmak için şart olduğunu 
söylüyor. Bir kısmı da hırsı şeytan olarak nitelemişler. 

-Dozunda olmalı , azim , fazlası zarar, gayret, 
başanya gitmen in yolu. 

ilginç cevaplar: Kadın (çünkü kadınlar hırslıdırlar) 
aşağılanma duygusu, her kötülüğün başı çünkü hırslı 
insan tarafsız düşünemez,   genetik mühendisliği. 

 : Elinizde imkan olsaydı dünyada neleri 
değiştirmek  isterdiniz? 

Deneklerimizin %80'i dünyada yaşanan olayların 
farkındalar ve kafalarında bir çözüm yolu bulmaya 
çalışıyorlar.Hemen hemen hepsi dünyada bir 
dengesizliğin olduğunun farkındalar ve ellerine imkan 
geçse bunu değiştirmek istiyorlar.Cevaplara 
bakıyoruz. 

-Herkesin eşit olmasın ı ve kimsenin özellikle 
çocukların aç kalmamalarını  isterdim. 

-Ü lkeler arasında ki ekonomik ve sosyal 
dengesizlikleri değiştirirdim. 

-Herkesin dil,din,ırk,cinsiyet ayırımı yapmadan 
daha özgürce yaşamaları için çalışırdım. 

-insanların kalplerine sevgi yerleştirirdim . 

-Daha temiz bir dünya,şiddetten uzak,insancıl,daha 
eşit ,haksızlık olmayan,alkol ve uyuşturucunun 
olmadığ ı bir dünya yapmak isterdim. 

-insanların müslümanlara bakış açısını değiştirmek 
isterdim. 

 : Türkiye'nin dünyadaki önemi 
hakkındaki bilgilerniz nelerdir? 

-Gençlerimiz Türkiye'yi çok seviyorlar fakat ona 
gereken önemin verilmediğini,Türkiye'dekipotansiyelin 
kullanılmadığı  belirtiyorlar. 

-Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar bütün dünyanın 
gözü buradadır. 

-Dünya Türkiye'ye sadece jeopo litik sebeple önem 
veriyor,Türk  insanını ciddiye alan yok. 

-Kukla olmaktan vazgeçtiği zaman en önemli ülke 
olabilir. 

-Genç nesil ve insan gücü açısından önemli,güçlü 
bir ordu,saf ve eğitimsiz insanlar. 

-istanbul için boğaz köprüsünün önemi neyse 
Dünya için Türkiye 'nin de önemi odur. 

S.7: Kadın-erkek eşitliği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Bu eşitlik konusu geçmişte tartışıldı ,günümüzde 
de güncelliğini koruyor,sanıyorum gelecekte de 
tartış ılacak.Ama işin ilginç yanıgençl rin neredeyse 
%98' i eşitliğe inanıyor. 

Eşitlik mutlaka olmalı. 
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-Zeka konusunda eşittirler.Erkeklerin kadınlardan 
kadınların erkeklerden üstün olan yanları vardır. 

-Eşit olunmadığını eşit görülmesine  rağmen 
erkeğin hala üstün tutulduğunu ama gerçekte kadının 
üstün olduğunu düşünüyorum. 

-Fikri eşitlikten bahsedilemez ancak hukuki eşitlik 
vardır. 

5.8: Sivil toplum kuruluşları size neyi 
hatırlatıyor? 

Gençlerimiz maalesef STK ları tanımıyorlar.STK 
onlara sadece depremi ve sokak gösterilerini 
anımsatıyor.%30  kadarı STK lar hakkında olumlu 
düşünürken %70 'i ya tanımıyor ya da yanlış tanıyor. 

-Gruplaşma,ayırım,grup içinde dayanışma,gruplar 
arası çatışma. 

-Çok konuşan fakat konuştuklarının hiç birini 
yapmayan küçük çocukları hatırlatıyorlar. 

-Halkın devlete karşı kendi haklarını korumak için 
ve ihtiyaç olduğunda birbirine destek olmak için 
kurulmuştur. 

-Özgürlüğü daha iyi davranmay ı ve kazanılmış 
hakları ortak bir zeminde uzlaşmayı esas olarak 
savunmayı çağrıştır ıyor. 

-Birlik, güç, kişinin kendini (olumlu)geliştirecek 
imkan ve insanlarla buluşma imkanı. 

ŞiiR SARAYI 

Kalemimden dökülenler aslında günlük satırları, 
Bu gün Cennet emsali, handan bir yerdeyim. 

Bahçesinde kar beyaz güvercinler, 
Bahçesinde mis kokulu çiçekler, 

Burası gök yüzünün duası, yer Y.üzünün rüyası. 
Burası güzellikler aynası, ŞIIR SARAY!. 

Ama .. 
Neden burada az kişi var? 
Yoksa şiiri sevmiyarlar mı? 

Kimse şiir yazmıyor, kimse şiir okumuyor mu? 
Belki buranın sahibi içerdedir. 
Sarayın içini gezmek gerekir. 

Hazin okyanuslar ortasına 
Kim yaptırmış bu sarayı? 

Mutsuzlara burası bedbaht; 
Mutlulara ise bir taht, 

insanların, 
Alınlarındaki ter, gözlerindeki yaş, 

. Bir bengisu. 
Insanlar mutluluğu, 

Çok önceden bulmuştu. 
Gözlerindeki  yıldızlar, 

. Bir hazine gibi, 
Içinde milyonlarca şiir gizli. 

Bu saray ece, yüce, sessizce, 
Hayran kalmıştım buraya, 

Çıktım bir üst kata. 
Kim bilir? 

Belki çıkardı karşıma, 
Yunus Emre veya Mevlana. 

Hiç olmazsa , 
Birkaç beyit ya da bir kıta. 
. Burası bir gül bahçesi. 

Güllerin yapraklarına, 
Adeta yıldızlar dökülmüş. 
Burası sevgiye bürünmüş, 

Sessizliğe gömülmüş. 
Kırmızı, pembe, sarı, eflatun; 
Küçük bir gül tomurcuğunun 

Açma süresi on saniye sanki, 
Burnum bayram ediyor, 
By kat cennet kokuyor. 

Uçüncü kata çıktım. 
Buraya kristaller yağıyor, 

Ka_rlar yumuşak, berrak, sevgi dolu; 
Insanın içini sevinç kaplıyordu. 

Her bir kar tanesini bir melek taşıyor. 
Yer, gök bana gülümsüyor. 

Dördüncü kata çıktım... 
Burası daha güzel, anlatamıyorum. 
Kendimi bir denizin içinde buldum. 
Pembe flamingolar, beyaz kuğular, 

Beyaz güvercinler, pembe tavşanlar ... 
Renkli renkli kelebekler... 

Bir üst katında neler var acaba? 
içimi heyecan, sevinç ve heves kapladı. 
Kim bilir karşıma daha neler çıkacaktı. 

Gözümü kapattım, çıktım. 
Sürpriz olsun diye düşünüyordu aklım. 

Birden gözümü açtım. 
!!!!! 

Burası bomboş, bembeyaz bir yerdi. 
Ayaklarım yerden kesilmişti sanki. 

Bir masa, bir kağıt, bir kalem ve bir sandalye. 
Birden bir ses duydum;"haydi yaz" diye... 

"Şiir yaz, yardım et parlak güneşe" 
"Onun gibi ay da muhtaç şiirine." 

Çok korktum, oturdum, yazmaya koyuldum. 
Yıllar ne çabuk geçip gitmiş, 

1,3,5,1O derken ... 
bu sayı sonsuza ulaşmış. 

Balkana çıktım, dışarı baktım. 
Kimse kalmamış , 

Her yer boş. 
1,2,3,4 katlar... 

bahçe, zemin kat... 
inanamıyorum... 

Geleceğimiz böyle mi? 
Kimse şiir yazmıyor mu? 

Herkes bu saraya gelerneden okyanusta boğuldu 
mu? 

Yoksa kayıp mı oldu? 
Sadece benim hayal dünyam kalmış. 
Benim hazinem, benim rüyalarım... 

Benim duygularım, benim arzularım ... 
Benim şiirlerim, benim isteklerim... 
Benim güneş)rn. benim ümidim ... 

Benim ŞIIR SARAYIM ... 
Bu katı son sayıyordum ... 

Yıllar sonra bir merdiven fark ettim. 
Çıkmaya karar verdim. 

Çıkmaya başladım. 
Bir türlü bitmedi. 

Önüme baktım, daha sonu görülmeyen basamaklar ... 
Kanatlandım, uçmaya başladım. 

Hala bitiremedim, 
Çok yoruldum, bitip tükendim. 

Tam vazgeçecektim, 
Biri belirdi karşıma 

"Yardım edeyim mi?"dedi bana, 
Ben çıkarayım seni, istersen yukarıya. 

Suranın sahibine götüreyim seni, 
Yani Yüce Allah'a, 

Onun emri üzerine son kalan bu insanın, 
Bu gözlerinde n şiir parlayanırı, . 

Canını almaya geldim, ben AZRAIL'IM . 

Betül DOGANGÜZEL 
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Bu iklim gül iklimi, 

Bu mevsim gül mevsimi, 

Yürekte gül sevgisi, havada gül kokusu 

Yüzlerde bir gülümseme ... 

Bizler; teni gül yapraği, teri gül kokusu, gülünce 
yüzünde güller açan bir yar'a sevdafly1z. 

1-7 May1s kutlu doğum hattasmda sevdik/erinize 
bir gül verin, gülü yaratan Mevla 'nm Habibi'nin yüzü 
suyu hürmetine ... 

Tüm islam alemine hayJr/ara vesile olmasi 
temennisiy/e .... 

EN GÜZEL iNSAN 

insanlık tarihinin gördüğü ve göreceği en yüksek 
değerlere sahiptir O.Zaten O da kendisinitanımlarken 
en güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini 
söyler . 

Hz. Peygamber 'in ahlakının ve özel niteliklerinin 
ilk islam toplumunun oluşmasında ve başarısında 
büyük rolü vardır. O'nun ahlakı geniş bir hoşgörü ve 
temizlik üzerine kuruludur. A llah-u Teala'nın O'nu 
Kalem Suresi 4. Ayette "Muhakkak ki Sen büyük bir 
ahlak üzeresin" diyerek anlatma s ı bu konuda 
yeterlidir.AI-i imran 159. Ayette de"Eğer Sen sert ve 
katı kalpli olsaydın muhakkak ki insanlar etrafından 
dağılıp gider lerdi."denilerek insanların etrafında 
toplanmasının sebeplerinden biri açıklanmaktadır. 

Hz. Peygamber, peygamber olmadan önce de 
güzel ahlaka sahipti. Ailesi ve kavmi arasında "Sadıku'l 
Emin" diye tanınırdı.Asla puta tapmamış o dönemin 
gençlerinin alışkanlık haline getirdikleri kötü işlere 
katılmam ıştır. 

Hz. Muhammed , peygamber olarak 
görevlendirilince O'na tabi olanlar olduğu gibi karşı 
çıkanlar da oldu; fakat düşmanları O'nun ahlakı 
hakkında söz edebilecek  bir taraf bulamadılar. 

Mekke müşrikleri hicretine kadar, emanetlerini 

gözleri arkada kalmadan bırakabilecekleri biri olarak 
hep 

O'nu  görmüş lerdir. 

Hz. Muhammed, hem dini hem de siyasi olarak 
büyük bir otoriteye sahip olduğu zamanlarda bile 

sultanlarda ve krallarda görülecek bir tavır takınmad ı. 
O yine elbisesini yamıyor,ayakkabıs ını dik iyordu. 
Kendi işini kendisi yapıyor , hizmetçi ler le beraber 
yemek yiyordu. 

Peygambe r Efendimiz, savaşta ve barışta , dost 
ve düşman, yaşlı ve çocuk genellikle herkeseteveccüh 
eder, değer verir ilgi gösterirdi.Ashabıyla şakalaşır, 
onların çocuk larıyla oynar, çocuk ları kucağına 
oturturdu. 

Herkesin davetine katılır, uza k yakın demeden 
hastaları ziyaret ederdi. O,insanlara karşı son derece 
merhametli, kalbi insan sevgisiyle dolu idi. Bu konuda 
Allah-u Teala    Tevbe  Suresi  128. Ayette  şöy le 
buyuruyor: "içinizden öyle bir peygamber geldi ki,sizin 
hüsranınıza üzülüyor, mutluluğunuzu istiyor, mü'minler 
için   yüreği   şefkat   ve   merhamet le   çarpıyor." 

Peygamber Efendimiz, kendisine zulmeden ler i 
bile affetmiş ve bağışlamışt ır. Bununla ilgili olarak 
"Affı (öne) al, iyilikle emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf 
199) ayetini "Sana gelmeyene gitmen, seni mahrum 
edene vermen, sana zulmedeni affetmen ....." şeklinde 
açıklamışt ır. 

Dünyayı önemsemezd i. ihtiyacı olsa bile 
başkalarını kendine tercih ederdi. Yarın için bir şey 
biriktirmezdi .  Yaşantısı   oldukça  mütev aziydi. 

Parlak bir zekaya ve üstün bir muhakeme gücüne 
sahipti. Bazan büyük problemler içinde kalır, fakat 
acze düşmezdi. Çözüm yolu bulmak için gayret 
gösterirdi. 

Her ıslaha lçı v e her pey gamber g ibi Hz. 
Peygamber'in de düşmanları vardı. Hala da vardır. 
Onların hiçbiri O'nun ahlakına bir şey diyememiş, 
aramalarına  rağmen kötü bir hal bulamamışlardır. 

Allah-u Teala bizleri de O'nun yolundan giden ve 
O'nun ahlakını yaşantısına düstur edinen kullarından 
eylesin.  (Amin) 
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SEVGiLiYE MEKTUP 

Ey alemiere  rahmet  olarak  gönderilen  can 

peygamberim ... 

Ey nebilerin nebisi, ey güzeller güzeli , ey Allah'ın 
sevgilisi ... 

Ey Allah'ın, meleklerin, tüm mahlukatın salat ve 
selam eylediği yüce insan ... 

Ey yeryüzü alemi kendisi için yaratılan ufuk insan... 

Canım peygamberim, senin ümmetin olmaktan 
gurur duyuyorum. 

"Tasdik ederim ki sen Allah'ın Rasulüsün! Allah 
tarafından gönderilmiş yol gösterici ve hayat 
kurucusun! insan oğlu yaradılış ve hayat gayesini 
senin vasıtanla öğrenecektir. Senin her emrin haktır 
ve Allah'tan alınıp getirilmiştir. Sana, Rasullük sıfatına 
ve her emrinin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Sen 
bu zamana kadar gelmiş Allah Rasüller inin teker 
teker müjdelediği ve son peygamber diye haber 
verdiği zirve noktasını belirtiyorsun. Rasüllerin birbirine 
teslim ederek getirdikleri mukaddes bayrağın asli ve 
asıl sahibi sensin. Kurtuluş ve ebedi oluş , ancak 
eteklerine yapışmanın neticesidir." 

"Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, 

Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. 

Düşünün ben ne büyük rütbeye tutkuluyum , 

Çünkü  onun   kulunun  kölesinin   kuluyum." 

Asrı saadette bulunamadık. Yaşadığın zamanı 
göremedik . içimizde o aşk , o vecd. Ne olurdu seni 
dünya gözüyle görebilseydik. Sahabilik şerefine 
erebilseydik . Seni şu tani gözlerle görebilmek için 
neler vermezdim . Hiç olmazsa rüyalarımda 
görebilsem .Mis kokunu koklasam, nur yüzünü görsem 
diyorum . 

Ya rasulallah! 

Affet bizi, 

Sana layık ümmet olamadık. 

Affet bizi, 

"Bir günü öbürüne eş geçen aldanmıştır " dedin, 
"Hikmet mü'minin yitik malıdır, nerede bulursa alsın" 
demiştin. Biz yerimizde saydık. 

Affet bizi, 

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedin, 

komşularımızı tanımaz olduk. 

Affet bizi, 

Ölüm döşeğinde bir an kendine geldiğinde Hz. 
Aişe validemize "Hepsiyedi altunumuz olacak, sadaka 
edin!" dedin; bizler mal biriktirir olduk. 

Can peygamberim, sana layık ümmet olamadık. 
Senin sünnetlerini unuttuk. Senin yaşayışını etrafa 
yansıtmadık. Senin hoş görü deryana dalamadık. 
Hep kardeşimizin ayıbını araştırdık . "Mü'minler 
kardeştir" düsturunu unuttuk. 

Ya Rasulallah, 

Kurtuluşumuz sensin , ilacımız sen. Tüm insanlık 
top yekün sana muhtacız. Senin hayatını, yaşayışını, 
fikirlerini, harfiyen öğrenip tatbik etmeliyiz. Ancak o 
zaman dünya yaşanır bir hale gelir. O zaman savaşlar 
biter, o zaman kardeşlik, hoş görü, merhamet ortaya 
çıkar. O zaman mutlu oluruz. 

Şairin dediği gibi; "Peşinizde biz, üç ayakla seken 
köpekleriz ." Sonsuzluk aleminin tüm insanianna 
gönderilen sevgili peygamberim, canım, cananım, 
lütfen bizi öbür dünyada ümmetinin içine dahil et. 
Bizlere acı ve ne olur şefaatinden bizleri mahrum 
eyleme. 

Ayşe Doğangüzel 
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Niçin bir derneğe üye oldunuz? Hiç düşündün üz 

mü? Bana öyle geliyor ki evlerde yapılan toplantıların 

yeterligelmeyip, yapılan işlerin insanı tatmin etmemesi 

hatta yapmak istediklerimizin bile çoğunu yapamıyor 

olmak; daha geniş imkan ve daha çok insanla birlikte 

verimli çalışmalar sürdürmek ve iç huzurumuzun 

tatmini. 

Bu söylediklerim  herhangi bir işte çalışmayan 

hanımlarımız için. Halbuki gelişmiş toplumların veya 

gerek ekonomik seviyesi gerekse eğitim seviyesi 

daha yüksek olan topluluklarda   herhangi bir sivil 

toplum kuruluşuna üye olmak, bir demekte gönüllü 

olarak çalışmak boş vakitleri değerlendirmek maksadı 

ile değil toplumun sosyal ve kültürel gelişimine fayda 

sağlamak  amaçlıdır.  Yani  toplumda  giderilmesi 

gereken bir sorun varsa bu sorunun giderilmesi için 

ne yapabilirim sorusunun muhatabı olmanın bilincinde 

olmak. Çalışma hayatlarından geriye kalan kısıtlı 

zamanlarını bu türlü sosyal işlere ayıran insanlar 

yaptıkları işin ne kadar önemli olduğunun da farkında 

oluyor. Çünkü çok fazla özveri ile çalışıyorlar. insan 

bir işe ne kadar çok emek harcarsa, o işin kıymetini 

ve değerini de o kadar iyi anlar. 

Burada sizlerle paylaşmak istediğim dernek 

bünyesinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden biri ile 

ilgili bir hatıram. 2003 yılının yaz aylarında dernek 

üyelerimizin katılımıyla yaptığımız gençlik gezilerinden 

bir tanesini anlatacağı m. Bu gezimiz lise ve orta okul 

çağında ki gençlerimizin seyahat etmesi, farklı yörelere 

ait kültürleri öğrenmesi, büyükşehirden çok fazla 

çıkmamış ve kırsal yörelerde yaşayan insanların 

yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları, içinde 

bulundukları imkanların ve sahip olmadıkları değerlerin 

farkında olmalarını sağlamak amaçlı yapılmıştı. Bir 

hafta süreyle yapılan  bu gezi  Isparta'nın Yalvaç 

ilçesine bağlı Özgüney Kasabasın'a yapıldı. Civar 

kasabalar arasında en büyük kasaba olan Özgüney 

-her ne kadar yolları belediye tarafından taş döşenerek 

çamurdan kurtarılmışsa da- şirin bir Anadolu köyü. 

insanları misafirperver , sıcak kanlı ve güler yüzlü. 

Kızlarımızla bu güzel ve temiz yürekl i insanların 

evlerine konuk, çarbalarına ortak olduk. Yaz mevsimi 

olması nedeniyle gurbette çalışan köylüler in yurda 

dönmeleri kasabayı canlandırmış, verilen davetler 

çoğalmıştı. Yabanc ıdemediler akşam yemeği vaktinde 

verilen bu davetiere bizi de buyur ettiler. Masada ve 

ayrı  ayrı tabaklarda  yemek  yemeye  alışık  olan 

kızlarımız bahçede kilim ve hasırların üzerine kurulan 

tahta yer safralarına oturmakta ve herkesin ortak 

olarak  kaşık  saldığı  bir  tabaktan  yemek  yeme 

işleminden çok fazla memnun kalmadılar. Üstelik 

kalabalık olduğu için -kolay değil davet verildi mi tüm 

köy  halkı ağırlanır-  su  dağıtma  işi de  bardakla 

yetişmediğinden çukur tasların elden ele dolaşması 

ile gerçekleştirildiği için kızlarımız yemek davetinden 

hem aç hem susuz ayrılmak zorunda kaldılar. Köy 

içinde yapılan yemek davetlerinin dışında kasaba 

dışına  geziler  düzenledik.  iki  gün  Eğirdir  Gölü 

kıyılarında eşsiz göl manzarasında ve suyunda bir 

yı lın yorgunluğunu attık. 

Bir gün kaldığımız kasabanın sulama ve içme 

suyunu temin eden göletin kıyısında piknik yaptık. 

Uzun yürüyüşler bedenimizi yordu ama temiz 
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hava ruhumuzu ve beynimizi dinlendirdi. En ..son 
gezimizi Isparta'ya yaptık. Çarşılarını gezdik. Unlü 
halılarını gördük.Birbirinden güzel halılardan alamadık 
ama sevdiklerimize gül kokulu hediyeler almayı ihmal 
etmedik. Ne de olsa gül diyarındaydık. Çarşının 
yorgunluğunu Isparta'yı kuşbakışı gören mesire 
yerinde piknik yaparak, çaylarımızı yudumlayarak 
attık. Yol güzergahı üzerinde olan Barla'yı gezmeden, 

. Çam Dağına çıkmadan geri dönmek asla olmazdı. 
Insan gittiği yerlerde güzel insanların yaşadığı 
mekanları mutlaka ziyaret etmeli ve manevi atmosferi 
solumalı. Çam Dağı Eğirdir Gölünün her iki tarafını 
da gören bir pozisyonda. Çam dağında ki marızarayı 
anlatmaya benim kıt kelime hazinem yetmez. Insana 
verdiği huzuru ise.... Size tavsiyem bir fırsatını bulun 
ve yolunuzu Isparta yöresine mutlaka düşürün, 
geçerken Çam Dağına çıkmayı da ihmal etmeyin. O 
zaman bana hak vereceksiniz. 

"Sayılı gün çabuk geçer" demiş büyüklerimiz. Her 
zaman olduğu gibi doğru sc;>ylemişler. Bizim sayılı 
günlerimizde çabuk geçti. lik günlerde alışmakta 
zorlanan kızlarımız ayrılmamıza bir gün kala 
arkadaşlıklar kurdular. Ama biraz geç kalmışlardı. 

Daha önceden başlanıp bu gezi boyunca 
hızlandırdığımız Kur'an-ı Kerim Hatmimizin duasını , 
bize kucak açıp evine davet eden, pişirdiği ekmeğini, 
bahçesinden topladığı sebzesini bizimle paylaşan 
insanlarla yapmak istedik. Çayımızı demleyip evimize 
davet ettik. Hatmimizden hasıl olan sevabı başta 
Peygamber efendimiz olmak üzere, orada bulunan 
herkesin geçmişler ine, kald ığımız evi bırakıp 
gidenlere , kimi kimsesi bulunmayıp "bize de bir Fatiha 
okuyan yok mu?" diye bekleyen herkese hediye 
eyledik . Bize gösterilen misafir perverliğe hal dilimizce 
teşekkür ettik. 

Ertesi gün Ankara'ya dönüş yolculuğu başladı. 
Hepimizin yüzünde hoş bir tebessüm vardı. Anlaşılan 
bu geziden hepimiz memnun ayrıldık . Kaldığımız köy 
benim köyüm. Evlenmeden önce her yıl giderdim. 
Şimdi de mümkün olduğunca sık gitmeye çalışıyorum . 
Ama hiçbir zaman geçen yıl geçirdiğim bir hafta kadar 
güzelzaman geçir!lledim . Böyle bir organizasY.ona 
vesil oldukları için ILKDER'e teşekkür ederim. Iyi ki 
var. Iyi ki bende içlerindeyim. Daha nice güzel ve 
verimli gezilerde , organizasyonlarda birlikte olmak 
temennisiyle. 

Selam ve dua ile... 

Nesrin Semiz 

SORUMLULUK   ALMA  BILINCI 

Sorumluluk sahibi olma, kişinin kendisine ve 
çevresine karşı yapması gerekenierin farkında olup, 
bunları yerine getirmek için çaba gösterme bilincinde 
olması diye tanımlanabilir. 

insan içinde bulunduğu çevrede hep bir şeylere 
karşı sorumludur. Bu, ister birileri tarafından kendisine 
yüklensin veya bizzat kişi kendisini bunu yapmaya 
zorunlu  hissetsin. 

Her iki durumda da kişi işin ciddiyetinin farkında 
ise ve bunu gerçekleştirmek için gayret gösteriyorsa 
bu bilince ulaşmış demektir. 

insanoğlunun her döneminde farklı farklı ve 
kapasitesine göre sorumlu olabileceği durumlar vardır. 
Ailelere düşen çocuklarına bu şuuru küçükten 
verebilmeleridir. 

içinde bulunduğumuz ortamda ters giden bir şeyler 
muhhakkak ki vardır. Bu ortam ailemiz olabilir yakın 
çevremiz olabilir, okulumuz, işyerim iz, mahallemiz 
olabilir. Sorumlu birey böyle bir olumsuzlukla 
karşılaştığında bu durumdan rahatsız olur, olmalıdır 
da... 

içinde bulunduğumuz sivil toplum örgütü de bir 
şeylere karşı kendini sorumlu hisşeden bir grup 
insanın bir araya gelmesiyle oluştu. Omür denen en 
büyük sermayenin, en iyi biçimde geçirilmesi 
gerektiğine inanan bu insanlar, çevrelerine karşı 
birtakım sorumlulukları olduğunda hemfıkirdirler; fakat 
tıer işte olduğu gibi burada da bir lider gerekiyordu. 
Içlerindeki bu duyguyu harekete geçirecek,bu 
birliktelikten verimli işler çıkaracak bir öncü insan. 
Bu öncü insan etrafında birleşen bu grup, birlikte 
birçok hayırlı çalışmalara imza attılar.f?aşka grupların 
oluşmasında bir örneklik sergilediler. Iki taşı üst üste 
koyup da, etraftan alkış beklemediler. Tek gayeleri 
Allah'ın rızası idi. 

insanlara birnebze de olsun yardım edebilmek , 
çarbalarına hiç olmazsa tuz olabilmek. 

Yapılan çeşitli yardım kampanyaianna da öncülük 
edip, başkalarını da bu hayırlı işe teşvik edebilmek. 

Onların da bu yarışta yer almalarını sağlayabilmek. 

Sadece yard ım kampanyalarıyla d_ğil, birçok 
konuda toplumsal bilinci oluşturabilmek. üzeilikle de 
kadınların ve çocukların bilinçli birey olmaları için 
kültürel    etkinliklerde    de    bir    aradaydılar . 

Haksızlıkların, mağduriyetlerin olduğu yerlerde 
de, işin sorumlularına, yanlış yaptıklarını haykırmak 
için, ellerinden geldiğince sorumluluklarını yerine 
getirmeye çalıştılar. 

Ayn ı bilinç ile daha nice on yıllarda bir ara da 
bulunup  hayırlı  işlerde  yar ışmak  DUASlYLA. 

Emine Özçelik 
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TOPLUM  VE AILE 

Aile, toplumun temeli, onu yansıtan en küçük 
parçasıdır. lik insan olan Hz. Adem (a.s) daha dünyaya 
inmeden Cennet'te eşiyle beraber ilk aileyi kurmuşlar 
ve orada imtihana tabi tutulmuşlardır. O zamandan 
beri de aile müessesesi olgunlaşmış, gelişmiş ve 
günümüze kadar gelmiştir. Hiçbir toplum ve zamanda 
aile mefhumu yok sayılma mıştır. 

Aile hakkında filozoflarca söylenen şu sözler 
ailenin önemini çok güzel belirtmektedir: 

"Aile,kralların bile giremediği bir kaledir" (Emerson) 

"Aile , her türlü iyilik ve kötülüklerin öğretildiği bir 
okuldur" (Willhelm Stekel) 

"Aile yuvası , bir çocuğun hatalarından hayatı 
öğrenebileceği bir yerdir. Onların hataları yüzünden 
ıstırap çekmeye zorlanacağı bir yer değildir." (Samuel 
Johnson) 

Aile , gerek bireyin eğitimi, ruh sağlığı, kapasitesi 
ve başarısı için gerekse toplur:n un huzuru ve sağlığı 
için önemli bir yere sahiptir. Insanın genel yapısı , 
kadın-erkek ilişkilerindeki bazı sınırlar, insanın nesiini 
sürdürme arzusu ve insanın toplum içinde yaşama 
eğilim gibi, devamlı var olan sebepler ailenin evrensel 
bir kurum olarak halen varolmasını gerektirmiştir. 

islami aile yapısının üstlendiği misyon; iyi bir neslin 
çoğalması, insanların maddi zevklerden daha çok 
manevi zevklere yönelmeler , bencillikten kurtulup 
manevi müşterekliğin sağlanması, akrabalık , konu 
komşu ilişkilerinin sürdürülmes i,eşler arasında maddi 
ve manevi tatmini sağlamak şeklinde özet lenebilir. 

Dinimiz ailelerin huzur içinde yaşamas ı için 
gereken kuralları koymuştur. Hem kadın hem de 
erkek birlik ve beraberliği bozacak hareketlere 
yönelmezler. Dayanışmayı, emniyeti, sadakati , 
muhabbeti ve aile saadetini ortadan kaldıracak, 
huzuru baltalayacak, yıkıcı davranışlardan kaçınırlar. 
Kadın ve erkek birbirlerinin dostu ve yardımcısıdırlar. 

Aile kurmaktaki asıl amaç nitelikli bir neslin 
çoğalması olduğuna göre ailedeki eğitim ve öğretimin 
sürekli olması kaçınılmazdır. Çocuklar bizim 
kopyamızdırlar. Bizde ne görürlerse onu aynen taklit 
ederler. Bu yüzden her yapt ığımız harekete, her 
söylediğimiz söze dikkat etmek zorundayız. 

Aile yapısına dışardan gelebilecek en büyük tehlike 
taklitçiliktir. Giyimimiz, kuşamımız, yeme-içme 
şeklimiz, oturmam ız, kalkmamız, eğlence miz, 
oyunumuz, zevklerimiz, ev düzenimiz gittikçe kendi 
bünyerrtizden koparak bize zorla dayatılan şekle 
cör;jş.'"'"'ekted·r. Televizyon ve çeşit li neşriyatlarda 
ce.a.,.., g:Js·e"le gösterile  artık kanıksadığ ımız 
sa-a·ç •  -er iş"!erin hayat tarzları bizlere ve 

çocuklarımıza artık yabancı gelmemektedir.   Tele 
vale kültürü ve yaşay ışı gençliğimizi tehdit etmektedir. 

Televizyonlarda son zamanlarda aile yap ımızı 
temelden sarsacak yarışma ve programlar iyice 
artmıştır. "Biz evleniyoruz" tarzındaki yarışmalarda 
bir sürü kız ve erkek belli bir süre aynı eve tıkılıyor, 
tüm yaşananlar televizyon ekranı arac ılığıyla 
milyonlarca kişi taraf ından izieniyor ve sonunda 
birilerinin evlenmesi sağlanıyor. lsmarlama evlilik ... 
Aynı eve kız kardeşlerin de girebilmesi ise bir sapıklık 
bence ... Tamamen ilkelce, taş devrini andıran tarzda 
yapılan bu evliliklerden ve onlardan sürecek 
nesillerden kim, ne bekliye bilir ki?... 

Yine kolay yoldan köşeyi dönüp paraları kazanmak 
ve şöhret olmak hayalindeki binlerce gencin türkstar, 
popstar, Türkiye'nin Yıldızları gibi yarışmalara katılmak 
için geceden gelip kuyruklar oluşturması çok acıdır. 
Tamamen idealsiz bir gençlik ... Çağdaş, uygarlık 
düzeyine ulaşmak, onu geçmek için ne yapabilirim, 
kendimi nasıl geliştirebilirim, bilgilerimi yeteneklerimi 
nasıl arttırır, iletişim çağına nasılayak uydurabilirim, 
Nobel ödülünü nasıl alabilirim? düşünce ve şuurundan 
fersah fersah uzak olan bu gençlik insanı derinden 
üzmekte ve geleceğimiz için kuşkularımızın artmasına 
neden olmaktadır. 

Aile yapımızı kuvvetlendirme, çocukları eğitime 
ve imanlı nesiller yetiştirmede en büyük görev 
kadınlarımıza düşmekted ir. Oysa günümüzde çalışan 
kadınların çocuklarına ayıracak zamanları neredeyse 
hiç kalmamaktadır. Çalışmayan kadınlar ise evimi 
daha iyi nasıl süslerim, çocuk larıma nasıl daha iyi 
çeyizler hazırlarım telaşına düşmüşlerd ir. 

Geleceğimize yön vermek nesillerimizi iyieğitmekle 
mümkün olacaktır. Aile kurumuna gereken önem 
verilmeli, kadın ve erkek bu konuda üzerlerine düşen 
sorumlulukları eksiksiz yapmalıdır. Şuurlu, imanlı, 
yüzünü geleceğe çevirmiş , çalışkan, başarılı ailelerin 
toplumumuzu oluşturması temenni ve dileklerimle... 

iLKDER 
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1O YILDAN SEÇTiKLERiMiZ 

En önemli varlıklarımız 

gençlerimiz 

 

Dernek üyelerimizin 

çocuklarının  hazırladıkları 

yıl sonu göster ileri 



iLKDER 

• 1

1 

Altınpark hediyelik eşya fuarındaki standımız 

Cedaw Sivil Toplum Formu 

Çalışma Masası 

Kadın buluşması-l  KIZILCAHAMAM 
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ihtiyaç sahiplerine yapılan 

yardımlardan görüntüler 

Deprem bölgesinde yapılan ziyaretlerden 

Bir bölüm 

iLKDER'li hanımlar bu ay kiziyaretlerini Ankara'nın 

Esertepe semtindeki gecekondu bölgesine gerçekleştirdi. 
Hanımlar yardımları dağılırken iLKDER Başkanı Özden Zehra 

SÖNMEZ de hanımlarla sohbet etti, onların sıkıntıların ı dinledi. 

Her zaman ki gibi yardımcı olmaya çalıştı. 

Esertepe ... 
Esertepe'lilerle tanışmamız mahzun bir ortamda oldu.Veren 

el alan elden üstündür diye, biz daha mahzun onlar daha kırgın. 
Rüzgar içimizideldururken her dua bir damla sıcak su gibi 
içimizde akıyordu. 

sağlık taraması 
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Mantı grubumuz iş başında 

 

Her yıl düzenlenen pikniklerimizden 

bir tanesi 

Geleneksel iftarlarımızdan bir tanesi 

Aylık toplantımızdan görüntüler 
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8 Mart kadınlar günü yürüyüşü 

Savaşa hayır mitingilerinden 

bir tanesi 

Barış için sürekli kadın platformu 

üyeri ile birlikte 
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lkder'in diğer kuruluşlarla tanışma çayı 

Akder ziyaretimiz 

istanbul Kadın Bienali 
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10JaTürizm'd<!n uınre ödılJfı 
Mıanaıı    ..,druııar.ık pwgıllfU

.!OOat'ıtfi. 
f'ıııma 7,<.'1,, Killııır Daya 

nıı;ına ll<!rne'drıin aylık <i$ıı 
ıı:ıpl;tıııısmda ıanıtılaıı eserl<:r basın 
ııdıida yııyııılaııacak. 

ilahiyat'ta eğitim durdu 
Anl:.ırd ,ıwersır.esı lk1f ya• Fitk.ült<>si 'lde 1!9ıttm durdu. Kız ögrenc:i•:>r 
yasa          ederııyie okuicı al     rrıazken      kr,l; ögferıoler  de del"iie!'<> gırmryor 
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ı dcdık. 

A=kcmı..a:=.. 

&JUs 

Çecenistan icin 

kermes 
Bir grup Miislüman  hanım gelirini 
Azerbaycan   ve  Erzincan'da felakete 
uğrayan Müslüman kardeşlerine 

ulaştırmak üzere kermes düzenliyor. 
Hanımlar elde etlikleri gelirleri bizzat 

elleriyle götürüp verecekler ve oralarda 
Islamı tebliğ edecekler. 

Bu esnadzı f,.ıamı da or.ılar 
da teblığ cocccklcrim belır 
ten  hanımi.U'  bır  koyu  de 

kendılerıne brdeş seçerek 

urekl  'Y• rdımd.ı  buluımcak 
l:ır. 

Kcrme-.i duzenlemedeki 
amaclarını öyJe dile gctır 
dıler: Dtlny:ımn bet)eıinde 
Müstomanlar k;ın ağlarken. 

BÖlV;\:\fİX 
    KARAARSLA 

Ankara - Zaman 

"Dünyanın her yer in d e  
Müs lümanlar kan  

ağlarken gözyaşlarını kuru 
ekıneğe katık yaparken 
bizler tok yatamazdık   

diyen   bır  grup

Müslüman hanım. gelirini 
Azerbaycan ve Erzincan 

da felakete uğrayan 
Müslüman 

kıırdeşlermc ul tırmak iuc 

rc kı:rmcs dozenliyar 
Bugfin ba'}l :'f•te:ı.k ve Pa 

. esı oğlc)  k.ıd r 'evam 
edc..ck olJn kermc,fe ha 

mmlar lndı :ı .:!ptıkl:ırı elı
lerını o;ergi!ı;yecckk"f 

Rüz arh-Picvne    Sokak 
Ondört nımıarada tcrtiplene 
\:ek kermestcn elde edilen 
gelırler hanımlar ı:mfmd=ın 
bıLT.tl    yerine   ula tm!:.cak 

göı) lanm kuru ekmcge 
kntık y-.ıp;ırken. mallan y:.ıg 
malanırken dah.ı-ı genç L,,z 
ve    gelınl ri ıin    namuslan 
kırlcıil.irken bıılı.:r na ıl rn 

hat  )atabihnz   Eliınrı:uı  cr 
tliğıncc,    dılımt7.ın     döndü 
ğlincc, gilcümUztin }C'ıtiğın 

cc  mnıJıım   w  muhtaç  kar 

de lerimiı.ın birkaç ) .ır.bınt l 
d3 biı. s.,ra!un Kom 

umuz aç ik()n tok yaı:ımaı- 
dık. H.'lk huzwunJa özür be 

., n edehılmck,  enin kulla- 

. ll ' Kelımetull:ıh .için 

DERNEKTEN  DERNEGE BAĞIS 
Fatma Zetıra llim,Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Özden Zehra Sönmez. 
toplanan nakdi ve ayni yardamı 
Başbaglar'daki mağdur ailelere' 
verilmek üzere Başbağala r  Köyü 
Güzelleştirme ve Kalkındırma 
Derneği Yörnıtim Kurulu üyesi Adem 
Parto'ya leslim etti. 

Anlamlı Bağış 
b  runlarını,  lcu 

.S: l. \ Ollf\ l'URi.\IJDJ 
cniWd  

•isTANBUL-Geçtiğimiz yıl Erincan'ın
Kema ıye ilcesıne ba lı Başbaglar 
Köyü'nde PKK tarafından öldürülen 
33 kişinin ve ÇQCUI\lanna venlmek 
Ozere Başbağlar köyü GOzelleştirme 
ve Kalkındırrria Derneği'ne 50 milyon 
lıra  giyim eşyası vsıik:fi• 

•Fatrna Zetıra irim, Kültür ve 08·
yaıuşma Derneöi tamftndan All 
kara'da düzenlenen kermesten 
elde edilen 140 milyOn lira nakit 
ve 50 milyonluk giyim e asmı 
veren Demek Başkana Ozden 

kermes düzenlendi 
•EfiDAL 

•C.e.çenti moc:atit \'8ar- 
dımlan   silrttloAin.  F.ttma 
Zl!hıa limKüllilr Ol · 

"""Oen'wı!li  oçt1
11\ına "- anıecfı.. 

Pım Ceyl\uı> /W 
KaMu Thcatro   ·ndi 

ltlım><ls\e, ... 
,..,ıtarell$1K! ı;eyo,ı IIU· 

YI \'e Adiıııı'\:SM 
1\ilnW o. S4l$l

sınöL Qlılmn 
'iOOUn 1\tn. 
l\ 30 da\l»- 

--tıoiiıı*l. 



l·aıma Zehr.ı 

Ku ltu r '' 
Y:ırd ıınf.ı ,m;ı 

Dernı:Q ı B.. k. ı
Özden Zchr.ı 

!>onmez c: ı ır 

"' Fık. ıııkk:ri 
rı ındı.! solıheı 

tcıpl.ınr"ı 
du z ·nlı:dı 

BASlLI YAYlNLARlMlZ 

PEYGAMBERiMiZ   'in 
a01sına 

ft&.I'ATIIIIA CLA)ı.ı. 

Emperyalizm ve Kadın 

Dünya Müslüman 
Kadınlar Günü Kutlandı 
EROL YÜKSEL 
ANKARA  (CHA)-  fatma Zehra Kültür ve 

Dayanışma Derneği tarafından dUzenknen bir 
programla "Dünya Müslüman Kadınlar Günü" 
k utlandı. 

Dernek Başkanı Ö/den Sönmez. Dünya 
MüsHiman  Kadıntar Güni.ı münasebctiyle  yap 
uğı konuşmada butün dünyada müslüman ka 
dının temel sorunlan olduğunu, bu sorunların 
çözumü için İslam'ın temel ilkelerinden ayni 
madan gerekli çalı maların yapılması gcrektı- 
ğinı savundu. Sönmez,  islam'ın  i• lığa ör- 
nek olarak ı;uııduğu müslü   ·  h iyet 

lerini, özellikle de " ""'   bir eş 
ve anne olar:ıt  · iğini 
soyledi  "    çe- 
k 
nı                                       fl\a\1-

•HO.ioiJKU v.Dnt 

lll.. lA,"A'Nllf 1'01.\ltıOi\ ' 

'"tııC• 9MAII U.OQI 
riZ.  PA'f ii(A'N!H 'I'OI.UIIDA'" 
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   DAVET

"Ben en güzel ahlakı tamamlamak üzere 

gönderildim" Hz Muhammed (SAV)

Önderimiz, rehberimiz Hz Muhammed 

(SAV) in dünyayı şereflendirmesinin 

yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 

PANEL'e sizleride bekliyoruz.



iKDER ADlNA SAHiBi 
Özden SÖNMEZ 

EDiTÖR 
Nesrin SEMiZ 

YAZI iŞLERi MÜDÜRÜ 
Ebru KARABIYlK 

YAYINA HAZlRLAYANLAR 
Hadiye KILIÇ  
Emine OZÇELIK 
Ayşe  DOGANGÜZEL 

iLETiŞiM BiLGiLERi 

Demetevler-ivedik Caddesi 33. Sokak Elif Sitesi 
Blok 4  No: 74 Yenimahalle /ANKARA 

Tel/ fax: 0312 336 31 79 
Web: www .ilkder.org 
e-mail: ozdenzehrasonmez@hotmail.com 

DERNEGE ÜYE OLMA ŞARTLARI 

iki adet fotoğraf 
Nüfus cüzdanı fotokopisi 
Ikametgah 
Dilekçe 

Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınizi da üye olmaya 
teşfik edebilirsiniz. 

"Yaratan Rabb'inin adıyla oku" 

(ikra-1) 

Yaratan Rabb'inin ilk emri olan "oku" dan yola 
çıkarak;nereden geldiğimizi, niçin geldiğimizi, nereye 
gideceğimizi anlamaya çalışmanın ve hergQn bir 
adım daha ileri gitmenin gereklilğine inanıyoruz. 

-Okumada, düşünmede, anlamada, 

-Hayır işlerinde yarışmada, 

-Sosyal ve kültürel faaliyetlerde, 

-Yüce yaratanın rızasını gözeterek, 

-Sevgiyi, aşkı, güzeli, 

-iyi olan her şeyi paylaşmada, 

SiZLERLE BiRLiKTE OLMAK iSTiYORUZ 

Biz BiR AiLEYil 

Bu ailenin bir ferdide siz olmak istermisiniz? 

''Ya bir yol bulacağız yada bir yol 
yapacağız" 

"Yapılırken heyecan duyulmayan işler 
başanlamaz'' 

''Hayatta en büyük eğlence başkalarının 
başaramazsın dediği şeyi başarmaktır'' 

''Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz 
ise insanda acı çekmeden olgunlaşmaz" 

''Siz kendinizi neye laik görürseniz başınıza 
da o  iş gelecektir." 

''Yeteri kadar nedeniniz varsa hayatta her 
şeyi başarabilirsiniz '' 

mailto:ozdenzehrasonmez@hotmail.com



