
1

bültenİLKDER

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLKE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE CULTURE AND SOLIDARITY

Üyelere Mahsustur  
Para ile satılmaz

29. Sayı / Aralık 2020

Allah’a en sevgili ev,  
içinde ikram gören yetim  
bulunan evdir.



2

Merhaba ..................................................................................................................... 3 
 Özden zehra SÖnMez

Şİddetle Mücadelede Sİvİl topluM SoruMlulukları ........................................ 4 
 Özden zehra SÖnMez

“Şİddetİ ÖnleMede Zİhnİyet dÖnüŞüMü” ............................................................ 10 
 hadİYe KILIÇ

Sağlıkta Şİddet ....................................................................................................... 11 
 aYLa ÖztürK

pandeMİnİn gÖrünMeyen yüZü: aİle/evİçİ Şİddet ............................................ 13 
 nazİK erdaL aKYüz

kadın ve Şİddet ....................................................................................................... 15 
dünya kadınlar günü “aİle olMak” konulu prograM .................................... 17

koruyucu aİlelerİMİZden... .................................................................................. 18

geçMİŞten günüMüZe aİle yapıSı ......................................................................... 20 
 eMİne ÖzÇeLİK

kur’an ve Sünnet çerçeveSİnde aİle olMak ...................................................... 22 
 ŞULe tanrIVerdİ

aİle bağları çÖZülüyor Mu? ................................................................................ 24 
 FatMa zehra Serdar

ahlak eŞİttİr eManet ............................................................................................ 25 
 ŞULe tanrIVerdİ

FotoğraFlarla FaalİyetlerİMİZ .......................................................................... 26

pandeMİ İle yaŞaMak ............................................................................................. 42 
 hadİYe KILIÇ

araMıZda.................................................................................................................. 43

tohuM ....................................................................................................................... 44 
 hüSne aKaY

katıldığıMıZ prograMlar ..................................................................................... 45

kadına yÖnelİk Şİddetİ İZleMe koMİteSİ toplantı notları ............................. 48 
 hadİYe KILIÇ

üye ve gÖnüllülerİMİZİn katkılarıyla yaptırdığıMıZ Su kuyuları .............. 49

evlenenler, araMıZa katılanlar ve araMıZdan ayrılanlar ........................ 53

çad’da İnŞaatı devaM eden MedreSeMİZ ............................................................ 54

içindekiler

İLKDER ADINA SAHİBİ
ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ
	 ≥

YAYINA HAZIRLAYANLAR
İLKDER YÖNETİM KURULU
	 ≥

GRAFİK TASARIM
HAKAY
	 ≥

Sayı: 29
BASIM TARİHİ
OCAK 2020

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: 
 Demetevler Mah. 371.  
 Cad. Birlik Apt.12/E  
 Yenimahalle/ANKARA
Tel:  0312 336 31 79 
   0530 310 04 20
E-posta: ilkder111@yahoo.com
 ilkderdernek@gmail.com 
Web:  www.ilkekadin.org

Derneğe üye olma şartları:
1 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Üye kayıt formu doldurulacak 

Derneğimize üye olabilir, yakınlarınızı 
da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

bültenİLKDER

1

bültenİLKDER

İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İLKE ASSOCIATION OF KNOWLEDGE CULTURE AND SOLIDARITY

Üyelere Mahsustur  
Para ile satılmaz

29. Sayı / Aralık 2020

Allah’a en sevgili ev,  
içinde ikram gören yetim  
bulunan evdir.

...GÜLEN YÜZÜN İÇİN, ÇOCUK...



Allah’ın selamı, rahmeti bereketi izzeti ikramı ve ihsan’ı cümlemizin 
üzerine olsun. 

Muhterem Üye ve gönüllümüz uzun bir süredir ara vermek zorunda 
kaldığımız Bülten’imizin 28 inci sayısıyla yine sizlerle birlikteyiz elham-
dülillah. Aylık bültenimizi sizlere ulaştıramadık ama İLKDER olarak ça-
lışmalarımız, faaliyetlerimiz, yardımlarımız ilk başladığımız günlerdeki 
gibi aynı hızla aşkla ve sürekli olarak devam etti çok şükür. Bu arada 
İLKDER ailesinden ayrılanlar, ebedi âleme gidenler de oldu. Üyeler ve 
gönüllerimizden evlenenler çocukları olanlar hatta torunları olanlar 
bile oldu. Yani henüz daha gençken tanıştıkları İLKDER de evlendiler 
çoluk çocuğa karıştılar ve torunları bile oldu çok şükür. İnşallah hep 
birlikte nice nice yıllarımızı olur. 

Bizler bu geçen zaman içerisinde birçok güzel, iyi, faydalı işlere öncü-
lük ettik ve ediyoruz da. Ömrümüz olduğu sürece de sözümüzde du-
racağız, hak bildiğimiz bu yolda yürümeye ve yol kat etmeye, doğum 
yaşam, ölüm ve ebedi âleme doğru yürüyüşümüzü dosdoğru olarak 
devam ettireceğiz inşallah. 28’i sayımızla da sizlerle birlikte bu geçen 
süre içerisinde İLKDER’in yaptığı faaliyetleri, panel, etkinlik, program, 
gezi, ziyaret ve yardımlardan kısa kısa da olsa sizlerle paylaşacağız 
inşallah. Muhterem üye ve gönüllülerimiz bizi bir araya getiren, bu-
günlere kadar birlikteliğimizin devamına vesile olan KORUYUCU AİLE 
PLATFORMU çalışmalarımız da aynı hızla devam ediyor Elhamdülillah. 
Bu yıl koruyucu ailelik çalışmalarımıza daha fazla önem ve özen gös-
terelim. Her birimiz en az bir yetimi daha koruyucu ailesine kavuştu-
ralım. 

Kim bilir: Belki bu sayede rahmete ereceğiz. Belki bu sayede cennetin 
kapıları açılacak. Belki bu sayede Allah’ın “Ey huzura ermiş nefis, Razı 
etmiş ve Razı edilmiş olarak iyi kullarımın arasına gir, Cennetime gir 
”dediği kullarından oluruz inşallah. 

Selam ve dua ile…

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...

“Ey huzura eren nefis! Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön!  
İyi kullarımın arasına gir! Cennetime gir!” 

Beled Suresi ayet 27-28-29-30
Ö z d e n  z e h r a 

S Ö n M e z
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Sivil Toplum Kuruluşları, resmi kurumların dışında kalan ve bun-
lardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve 

çevresel amaçları doğrultusunda lobi faaliyetleri, ikna ve eylemlerle 
çalışan üyelerini ve çalışanlarını gönüllük usulüyle alan, kar amacı güt-
meyen ve gelirlerini bağışlar ve üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluş-
lardır. STK ‘ı gönüllüğü esas alırlar, toplum yararına yaptıkları çalışma-
larda maddi çıkar ve karşılık gözetmezler.

Şiddet insanın insana, insanın (doğaya, hayvana, bitkiye) canlılara 
uyguladığı fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar ver-
mek ya da acı çektirmekle sonuçlanan muhtemel hareketlerdir.

Şiddetin belli bir yeri, zamanı, yöntemi, kalıplaşmış kişiliği yoktur. 
Aile içinde, yaşanan toplumda; çalışma hayatında, eğitimde, sağlıkta, 
kentte kırsal, kesimde her yerde farklı şekillerde karşımıza çıkabilir.

Sivil toplumu oluşturan bireyler o toplumun içinden çıktıkları için 
toplumda yaşanan sorunları, yetersizlikleri, sosyal kültürel ekonomik 
alanlarda iyileştirme ya da değiştirilmesi gerekenleri gündeme getirir 
farkındalık oluştururlar. 

Hukukun yeterli olmadığı vicdanları rahatsız eden durumlarda 
bireylerin düştüğü çıkmazları ve yaşadıkları ve bir türlü çözüme ulaş-
tıramadıkları konularda yasal düzenlemelerin oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar yaparlar hak arama mücadelelerinde mağdurlara idari ve 
yargısal destek sağlama, yayın hazırlama, kamuoyu oluşturma, savu-
nuculuk, lobicilik yapma, anket düzenleme, kampanyalar yapma, iz-
leme, veri toplama, rapor hazırlama gibi çalışmalarla yönetim erkini 
harekete geçirirler

ŞİDDETİN TANIMI 
Şiddetin çeşitli tanımlarında karşılaşılan ortak öğeler şunlardır: Ki-

şinin canını acıtmak, yaralamak, öldürmek, mala zarar vermek amacıy-
la güç kullanmak; yasaya aykırı fiziki güç kullanmak; yasaya aykırı bir 
hedefe varmak için şiddet kullanmak ya da şiddet kullanma tehdidin-
de bulunmak; genelde kabul gören yasa ve ahlak ilkelerine aykırı bi-
çimde fiziksel yok etme, gereksiz yere kırma, yok etme eylemleri; top-
lumsal ilişkilerde kabul edilebilirlik sınırlarını aşan zorlama eylemidir.

Bu tanımlar arasında, üzerinde durulması yararlı sayılabilecek dü-
şünceleri şöyle sıralayabiliriz: Toplumbilimci Galtung’a göre, «çeşitli 
şiddet yöntemleri vardır: fiziksel, psikolojik ve yapısal şiddetten 
söz edilebilir. Fiziksel şiddette, kişiyi öldürmeye kadar uzanabilen 
şiddet kullanımı öğesi bulunmaktadır; psikolojik şiddet kişinin ruhsal 
bütünlüğüne yönelik beyin yıkama, yalan söyleme, endoktrinasyon, 
tehdit yöntemleriyle uygulanan şiddettir; yapısal şiddette ise insan-
ların eylemlerinde akli ve psikolojik yeteneklerinin altında kalmaları 
olgusuyla karşılaşılmaktadır; bu durumda şiddet, insanın olası yete-

Ö z d e n  z e h r a  S Ö n M e z
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nekleriyle, halihazır yetenekleri arasındaki farkın 
nedeni olmaktadır (Galtug, 1991:13). 

Filozof Hannah Arendt ise “şiddetin bir nedeni 
olabileceğini; ancak şiddetin hiçbir zaman yasal sa-
yılamayacağını; meşru savunma durumunda şiddet 
kullanılmasını tartışmaya açmadığını; siyasal açıdan 
bakıldığında, kuvvet kullanımı ve şiddetin aynı şey 
olmadığının söylenmesinin yeterli olmayacağının; 
şiddet istismarı ile kuvvet kullanımının karşıt kav-
ramlar olduğunu; bunlardan birinin tam anlamıy-
la egemen olduğu yerde, diğerinin yok olduğunu; 
kuvvet zayıfladığı zaman şiddetin meydana çıktığı-
nı, şiddetin kuvveti yok edebildiğini, ama yaratama-
dığını” belirtiyor (Arendt, 1970:46,52,56). 

T. R. Gurr, “şiddet sözcüğünden, bilinçli ola-
rak sakatlamak, yaralamak ve yok etmek amacıyla 
kuvvet kullanımını” anlamakta; ona göre, “şiddet 
kullanımında kızgınlığı teskin etmek, intikam al-
mak Toplumsal düzenin bozulmasına yol açan tüm 
anti-sosyal davranışlar “sosyal şiddet” kavramının 
içerisinde kabul edilir. Türkdoğan’a göre; sosyal şid-
det olgusunun içinde, terör, intihar, adam öldürme, 
suikastlar, adam kaçırma, fidye isteme, rehine alı-
koyma, yakma -yıkma, tahrip, sözlü ve yazılı protes-
tolar, top yekûn çatışma, ayaklanmalar, ırk- mezhep 
kavgaları ve ayrıcalıklı eylem biçimleri sayılabilir 
(Türkdoğan, 1996:341). Türkdoğan’ın aktardığı bir 
araştırmaya göre dünya çapında 49 toplum üze-
rinde yürütülen bir araştırmada sosyal şiddet ve 
anti-sosyal davranışın ortak bir tablosu oluşturul-
maya çalışılmıştır. Araştırmacılar, sosyal şiddeti ya-

ratan yedi unsur belirlemişlerdir. Bunlar: 1- Ferdi 
gelir eşitsizliği 2- Siyasi şiddet 3- Bolluk 4- Sosyal 
hareketlilik 5- Sosyo-kültürel heterojenlik 6- Sosyal 
değişme oranı 7- Nüfus büyüklüğü Yine aynı araş-
tırmada bu yedi unsur ile ilişkili olarak toplumlarda 
sosyal şiddet normu için bir standart bakış ortaya 
koymaya çalışmışlardır. Buna göre toplumlarda sos-
yal şiddetin ortaya çıkması belli aşamalardan sonra 
görülmektedir. Bunlar: 

1- Ferdi gelirlerin milli dağılımındaki eşitsizlik 
ne kadar büyükse, siyasi şiddetin seviyesi de o ka-
dar büyüktür.

2- Gelir eşitsizliğinin orta noktasından itibaren 
her iki istikamette milli sapma ne kadar büyükse, si-
yasi şiddetin seviyesi de o kadar büyüktür.

3- Buna bağlı olarak siyasi sistemde yeni fırsatlar 
ve açılmalar, siyasal hareketlilik ve sosyal katılmayı 
artırır. Siyasallaşmış, iktisadi çıkarlar ve anlaşmazlık-
lar; gerginlik, çatışma ve şiddetle neticelenen grup-
lar arası anti-sosyal davranışlar, etnikler arası, diller 
arası, kastlar arası, cemaatler arası, kültür ve sınıflar 
arası gerginliklere biçim verirler. Sosyal şiddet, tüm 
toplumlar için, her zaman karşılaşılabilecek türden 
bir tehlikedir. Özellikle geçiş dönemlerinde, insan-
ların yaşam standartları arasındaki uçurum arttı-
ğında daha sık görülür. Ülke-
mizde de genel af sonrası 
yaşanan kapkaççı şid-
detleri de buna ör-
nek verilebilir. (Gurr, 
1973:359-392).

Ö z d e n  z e h r a  S Ö n M e z

 

Şiddet 
Bulaşıcıdır!



Şiddetin Önlenmesinde Çözüm 
Önerileri

1-  Dogmatik düşüncenin yerine esnek ve hoşgö-
rü yönü ağır basan bir ilk ve orta öğretim an-
layışına yönelmesi ve orta öğretimde felsefe 
derslerinin artırılarak, tartışma kültürünün ka-
zandırılması, 

2-  Farklı fikirlere ya da karşıt görüşlere düşmanca 
bakmak yerine, yeni bir çözüm önerisi olarak 
görmek,

3-  Demokratik anayasal rejimin iktidarlarca yoz-
laştırılmasının önüne geçilmesi. Muhalefetin 
bozucu, saptırıcı eleştirisi yerine; yapıcı, yol 
gösterici eleştirilerin geliştirilmesi,

4-  Devlet kurumlarının uyumlu çalışmasının sağ-
lanması, güven bunalımlarının yaratılmaması. 
Bu konuda siyasal partilerin, anayasal kuruluş-
ların duyarlı olması, 

5-  Kültür ve değer kaymalarını önleyerek insanla-
rın; özellikle gençlerin doğru yönlendirilmesi-
nin sağlanması, sosyal kontrolün cezayla değil, 
uyarılmalarla sağlanması,

6-  Siyaset kurumunun polemik üretme yeri değil, 
sorun çözme yeri olduğu ve siyasilerin herkes-
ten daha çok yasalara uygun davranmaları, 

7-  Milli eğitim politikalarının tek tip insan yetiş-
tirme yerine dünya ve ülke sorunlarını sorgu-
layan; ilgi, beceri ve yeteneklerine göre öğren-
cilerin donatılması; gereksiz bilgi yığını içinde 
bocalamaların engellenmesi,

8-  Gençlere sahip çıkarak dış mihrakların güdümü-
ne girmelerinin önlenmesi ve dış ülkelerin iç so-
runlara müdahale etmelerine göz yummadan 
gereken diplomatik girişimlerde bulunmak, 

9-  Devlet, yerel yönetimler ve iş çevreleri elbirliği 
ile ülkemizdeki istihdam sorununu çözmek, 

10- Öncelikle ana-baba eğitiminin sağlanması ve 
sonra çocuklara iyi örnek olunarak yaygın eği-
timin verilmesi gerekir. Çünkü çocuk söyleneni 
değil yapılanı öğrenir ve taklit eder, 

11- Medya basın gibi kamuoyunu oluşturan ku-
rumların etik değerlere göre yayın yapmaları, 
kamuoyunu yanıltmamaları gerekir, 

12- Din-vicdan ve fikir özgürlüğünün sağlanması; 
örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelle-
rin kaldırılması gerekir. Çünkü bu iki özgürlük 
serbest girişimin diğer ayaklarıdır, 

13- Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ama ay-
rışmayı, ayrılıkçılığı güçlendirecek politikalar-
dan vazgeçilmesi gerekir, 

14- Zamana uygun bir göç-kentleşme politikası 
ve buna uygun bir nüfus politikasının hayata 
geçirilmesi gerekir. Çünkü artık çağımızda çok 
insan değil, yetişmiş insan önemlidir,

15-  Gelir dağılımının düzeltilmesi, her yurttaşa in-
sanca yaşayacağı bir gelirin sağlanması, 

16- Kız çocuklarının mutlaka okutulması; kendi 
ayakları üzerinde duracak bir gelir ve meslek 
sahibi kılınması, 

17- Aile içinde kız-erkek çocuk ayrımının gideril-
mesi, demokratik bir aile yapısının geliştirilme-
si gerekir. Çünkü aile içinde yaşanmayan de-
mokrasi sokakta, okulda, partide, sendikada, iş 
yerinde hiç yaşanamaz, 

18- Siyasetçi, bürokrat, iş adamı (şeytan üçgeni) or-
taklığı ile devlet - toplum imkânlarının çarçur 
edilmesinin önüne geçilmesi; genel bir deyim-
le yolsuzlukların önünün kesilmesi, “yapanın 
yanma kalıyor” anlayışının ortadan kaldırılması, 

19- Emniyet güçlerinin yurttaş ayrımı (fakir-zengin, 
zayıf-güçlü) gözetmeksizin aynı davranışta bu-
lunması; suçluyu yakalaması ve adalete teslim 
etmesi gerekir, (SBArD Mart 2010, Sayı 15, sh. 
23 – 37 36 )

20- Bütün dokunulmazlıkların herhangi bir suç ya 
da suç isnadı karşısında kaldırılması; adaletin 
gerçekleştirilmesi yolsuzluğun önlenmesinde 
en önemli tutum olur,

21- Adam kayırma, hemşericilik, bölgecilik; ideo-
lojik ve inanç birliği gibi gerekçelerle kamuda 
haksız uygulamaların, yolsuzlukların önünün 
alınması ve liyakatin esas alınması gerekir, 

22- Kanun devleti değil, hukuk devletinin hayata 
geçirilmesi; anayasalı devlet değil, anayasal 
devlet çağdaş toplumların özelliğidir, 

23- Şiddet nerede ve nasıl olursa olsun, kimden ge-
lirse gelsin, kınanmalı ve caydırıcı yaptırımlarla 
engellenmelidir,

24- Devletin görevi şiddeti şiddetle önlemek değil, 
suçluyu yakalamak ve mahkûm etmektir. Aile 
içi şiddet şikâyetleri (kadına, çocuğa yönelik 
şiddet, istismar ve ensest ilişki) ilgili makamlar-
ca dikkate alınmalıdır ve mutlaka kovuşturul-
malıdır.

“Toplumsal bir olgu olarak şiddet Necmettin 
Özerkmen* Haydar Gölbaşı-2010”

Sivil Toplum Tanımı ve Kurulma 
Amaçları
Kapitalizm sürecinin önemli argümanları olan 

liberal politikalar, modernleşme, serbest piyasa, öz-
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gürleşme gibi eğilimler insanların ihtiyaçlarını çok 
karmaşık bir hale getirmiş ve devletin kaynaklarının 
sınırlı olması, özel sektörün de kar amaçlı olması ne-
deniyle insanların kim i klasik, kim i sadece grupları 
ilgilendiren ihtiyaçları karşılanamaz hale gelmiştir.

Devletten ve özel sektörden bu sorunun çözü-
mü konusunda yeterli katkıyı göremeyen toplum 
ve gruplar, bu sorunların çözümünü beklemek ye-
rine, kendileri çözüm üretme eğilimine girmişlerdir 
ki, bu da”Sivil Toplum”u, buna bağlı olarak da “Sivil 
Toplum Kuruluşları”nı gündeme getirmiştir. Dolayı-
sıyla insan ihtiyaçlarını giderme konusunda üçüncü 
bir sektör ortaya çıkmıştır. 

Sivil Toplum Kuruluşları, dar ve geniş anlamları 
çerçevesinde ikili bir ayrıma tabi tutulabilmektedir. 
Geniş anlamda STK’lar, toplum içerisinde idarenin 
bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkin-
lik gösteren her türlü örgütlerdir. Buna göre, siyasi 
gruplar, sendikalar, dini kuruluşlar, spor kulüpleri, 
kültür ve sanat dernekleri, ticari birlikler ve sanayi 
odaları da bu kapsama girmektedir. Dar anlamda 
STK’lar ise yalnızca sosyo ekonomik kalkınmaya kat-
kıda bulunan örgütlerdir. 

Kriz dönemlerinde yaşanan krizi hafifletmeye, 
halkın acil ihtiyaçlarını gidermeye, politik kararla-
rı değiştirmek üzere resmi organlara doğrudan ya 
da dolaylı yollardan baskı yapmak, çatışan taraflar 
arasında arabuluculuk yapmak ve krize müdahale 
etmek üzere uluslararası organları harekete geçir-
meye çalışmak gibi politik konularda etkinliklerde 
bulunabilirler. 

Küresel nitelikte ve ancak küresel ortak eylemle 
baş edebilecek bazı sorunlar belirginleşmiştir. Bun-
lar arasında çevre sorunları, nükleer tehlike, yerel/
bölgesel çatışmalar, uyuşturucu trafiği, göç ve insan 
kaçakçılığı, salgın hastalıklar (AİDS) ve terör sayıla-
bilir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için yal-
nız uluslararası kuruluşların, ulus-devletlerin çabası 
yeterli olmamaktadır. STKlar sık sık devreye girerek, 
sorun ve tehlikelerin algılanması, çözüm aranma-
sı, bunların politika ve eylemlere yansıtılmasında 
önemli rol oynamaktadır. 

Bireylerin ve toplumların beklentilerinin doruk 
noktaya ulaştığı günümüzde, ulus-devletin bazı 
alanlarda yetersizlikleri belirginleşmiştir. Özellikle 
kır/kent yoksulluğuyla mücadele, sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırması, özürlüler, eğitimsiz kadınlar, sokak 
çocukları gibi özel bazı hedef gruplara hizmetler su-
nulmasında devlet STK işbirliği daha olumlu sonuç-
lar verebilmektedir. 

Üzerinde yaşadığımız dünyada küresel savaş 

riski azalmış olmasına rağmen, çok sayıda sınırlı ve 
bölgesel savaş ve çatışma birçok bölgede devam 
etmekte ve görülebilmektedir. STK’lar ise bu alanda 
üç farklı rol oynayabilmektedir.

Bunlardan bir tanesi, STK’ların çatışmacı grup-
lar arasında arabuluculuk görevi üstlenmesidir. Bu-
nun mümkün olmadığı ve çatışmaların başladığı 
veya davam ettiği durumlarda, söz konusu çatışma-
dan etkilenen nüfusa insancıl ve tıbbi yardım sağ-
lamakta, çatışmalarda yaralananlara geçici barınma 
imkanları sağlamaktadır. Çatışmalar sona erdikten 
sonra son olarak oynadığı rol ise çatışma sonrası 
düzenin kurulmasına yardımcı olmasıdır. 

Yine çatışma sonrasında yaşanan travmalarda 
olduğu gibi sosyal travmalarda da müdahale sü-
reçlerinde işbirliği ve eşgüdüm önem arz eder. Bu 
açıdan sivil ve kamu kuruluşlarının ortak proje ve 
programlarda birbirlerine paydaş olması travma-
ların süresini ve sürecini doğrudan etkilemektedir. 
Aynı alanda veya faklı alanlarda görev yapan STK’la-
rın gerek kendi içlerinde gerekse kendisi dışındaki 
faaliyet alanlarında paydaşları ile işbirliği içinde yü-
rütecekleri faaliyetler müdahale süreçlerini ve bu 
süreçlerin etkinliğini doğrudan etkiler. Göç örneği 
üzerinden gidilecek olursa “yoğun dış göçe maruz 
kalan toplum ve devletlerde dışarıdan akan kitlele-
rin devlet sistemine adaptasyonu ve toplumsal ya-
pıya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmesi pek 
çok uygar toplumda kurdurulup desteklenen sivil 
örgütlü yapılanmalar marifetiyle sağlanmaktadır” 
(Talas, 201: 394

Travma sonrası kişiler ve toplumlar çok ciddi 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu travmaların 
atlatılması için devlet ve mekanizması bazen yeterli 
olamamakta, farklı kurumlara ihtiyaç duyulmakta-
dır. İşte burada devreye STK’lar girmektedir. Eğitim, 
sağlık, barınma, ekonomik, kültürel ve toplumsal 
uyum alanında değerli projeleri hayata geçirmekte-
dir. Bu anlamda toplumlar kendi ülkelerinde STK’la-
ra önem vermeli ve bu kurumların güçlenmesi ve 
sayılarının artması için çalışmalıdırlar. Çünkü küre-
sel Dünya sistemi bu kurumların önemini ve değe-
rini her geçen gün meydana gelen olaylar ile ortaya 
koymaktadır.

Gönüllülük, bağımsızlık, kar amacı gütmemek 
ve bir ideale sahip olmak gibi unsurlar çerçevesin-
de temele oturtulan STK’lar toplumsal sorunların 
çözümünde gayret göstermekte ve istihdamdan 
güvenliğe, eğitimden sağlığa ve bu sektörlerin dı-
şındaki konulara kadar uzanan bir yelpazede sorun-
ların çözümünde aktörlerden en önemlilerinden 
biri haline gelmektedir. 
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STK’ların Özellikleri 
• STK’lar alanı siyasi otoritenin yönlendirmesin-

den uzak, devlet karşısında özerk olarak, yaptıkları 
faaliyetlerle piyasanın alanına girmeyen, kamusal 
alanda etkisi olabilen bir kolektif girişimler alanı ola-
rak tanımlanmaktadır

- Sivil toplum kuruluşları yurttaşların özgür giri-
şimleridir. Bireysel özgürlüğün ortadan kalkmadığı 
grupları sivil toplum örgütleri olarak algılayabiliriz. 

- Sivil toplum kuruluşları açık ve belli bir konu-
da uzmanlaşmıştırlar. Örneğin çevre, kadın, eğitim, 
gençlik STK’lar ı gibi. Bu özellik, sivil toplum kuruluşla-
rının iktidar oluşturmaya dönük olmadıkları anlamına 
gelmektedir. 

- STK’lar doğrudan kendisinin yararlanmayacağı 
bir alanda, kapsamı belli ve sınırları belli olan konular-
da hizmet üretmektedirler. 

- STK’lar aynı zamanda, toplumda yerleşmiş bazı 
değer yargılarını, ya da hükümetler tarafından izlenen 
bazı politikaları, iktidar talebi olmadan, değiştirmeyi 
amaçlayan kampanyaları da yürüten kuruluşlardır. 

- STK’lar toplumda ezilen grupları savunmayı üst-
lenebilir. Kadın kuruluşları, sokakta yaşayan çocuklar, 
göç dernekleri vb. STK’ların temel işlevi mutlaka üye-
lerinin kendi yararlar ı için çalışmak değildir. STK’lar 
daha çok, doğrudan kendisinin yararlanmayacağı bir 
alanda, kapsamı belli ve sınırları belli olan konularda 
hizmet üretmektedirler. 

• Kendi temsil ettikleri gruplarının savunuculu-
ğunu yaparak kendilerine sağlanan yararları artırmak 
için çalışan demokratik kitle örgütleri, meslek örgüt-
leri, sendikalar gibi örgütler sivil toplumun en önemli 
ögeleri olmakla beraber sivil toplum kuruluşu olarak 
anılmaktan çok meslek örgütleri olarak anılmaktadır-
lar. Ancak birçok ülkede, Türkiye’de de demokratik kit-
le örgütleri, meslek örgütleri, Sendikalar, örneğin TM-
MOB, Tabibler Birliği, Barolar toplumsal yarara yönelik 
çalışmalar da yapmaktadırlar. 

Özetle Sivil Toplum  
Kuruluşlarının İşlevleri 

v Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla 
yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

v	Toplum içinde çalışmalarıyla ön plana çıkmış kişi-
lere ve kurumlara maddi ve bilimsel destek yarat-
mak. 

v	Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yap-
mak, akademik çevreyle birlikte aydınlatıcı kong-
re, konferans, seminer, toplantı gibi aktiviteler 
gerçekleştirmek. 

v  Ülkenin öncelikli hedeflerine ulaşmasında ka-
muoyu desteği sağlamak için medya vb. iletişim 

araçlarıyla gündem oluşturmak. Yayın ve yayım-
lar yapmak.

v  Uluslararası gönüllü kuruluşlarla belirli bir konu-
da ittifak yaparak insanlık ve tabiat yararına çalış-
mak. Olağanüstü durumlara hazır olmak, bu du-
rumun aşılmasında gerekli kaynakların seferber 
olmasını mümkün kılmak. 

v  Dünya Bankası, UNESCO, Birleşmiş Milletler gibi 
kuruluşların mali kaynaklarından milli platform-
da yaralanmak için bu kuruluşlarla düzenli iliş-
kiler yürütmek. Gerektiğinde yapısal reform ve 
mevzuat uyum çalışmalarını gerçekleştirmek. 

v  Yurt içi ve yurt dışı fon ve desteklerden yararlan-
mak için araştırma ve geliştirme merkezi kurarak 
sürekliliğini sağlamak. Sivil toplum örgütlerinin 
amaçları birçok yönden sosyal politikanın amaç-
larıyla benzerlikler gösterir. Birçok ülkede sivil 
topum örgütlerinin gelişmesi sosyal politikaya 
önemli katkılar sağlamıştır. Sivil toplum örgütle-
ri sosyal politika açısından o kadar önemli hale 
gelmiştir ki, geleneksel sosyal politikada devletin 
sosyal hayata müdahale araçları olarak yasalar ve 
kamu kuruluşları yanında yer alacak pozisyona 
ulaşmştır.

v  Sivil toplum örgütü hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan ülkelerde sosyal hayata ve sosyal 
değişime önemli katkılar sağlamaktadırlar. Sos-
yal refah, sosyal bütünleşme, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi gibi 
sosyal politikaların temel bazı amaçları doğrultu-
sunda faaliyet gösterirler.

v	Dolayısıyla günümüzde birçok ülkede sivil top-
lum örgütlerinin sosyal politikanın sosyal yapıya 
müdahale araçlarından biri haline geldiklerini 
söylemek mümkündür.

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde 
Sivil Toplum Kuruluşları 
Bütün dünya da olduğu gibi ülkemizde de ka-

dına yönelik şiddetin nedenlerini anlamak ve müca-
dele etmekte kadın hareketinin deneyim ve birikimi 
sonucu oluşan kadın odaklı çalışan Sivil Toplum Kuru-
luşlarının yeri çok önemlidir. Kadına yönelik şiddetin 
kaynağını kadınlarla erkekler arasındaki fiili eşitsizlik 
ve kadınların maruz kaldığı her türlü ayrımcılık olarak 
ortaya koyan Sivil Toplum Kuruluşlarına göre, içinde 
yaşanılan erkek egemen sistem bu eşitsizliği hem do-
ğurmakta hem de normalleştirmektedir.

Kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kurulan 
ve çalışan STK’ların ortak amacı; kadınların sosyo-kül-
türel, ekonomik ve siyasal hayata aktif katılımlarını 
sağlayarak, kadınların demokratik haklarının bilincin-
de olmalarını desteklemek, mesleki gelişimlerine yö-
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nelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirmek, araştırma, 
inceleme ve yayın çalışmalarını teşvik etmek, yürüt-
mek ve yaymak, cinsiyetçi sistemin kadın ve çocuklara 
zarar veren yerel uygulamalarını tespit etmek, alterna-
tiflerini geliştirip uygulanabilir olmalarını sağlamak ve 
toplumunda kadının statüsünü ve önemini vurgula-
mak, kadına karşı her türlü ayrımcılığı ve her türlü psi-
kolojik ve fiziksel şiddeti önlemeye çalışmaktır.

Kadına yönelik şiddeti önleme konusunda çalışan 
Sivil Toplum Kuruluşlarının yapmış oldukları belli başlı 
çalışmalardan bazıları şunlardır: Şiddete maruz kalan 
kadınların haklarını savunmak için çalışan bir baroya 
kadınlar ulaşıp yardım talep edebilmekte, hakları ko-
nusunda danışmanlık alabilmekte, Adli Tıp Raporu ve 
psikolojik yönden yardım almalarında destek hizmet-
leri verilmektedir. Baronun avukatları tarafından üc-
retsiz destek verilerek belirlenen fon ile zor durumda 
olan kadınlara maddi destek sağlamak gibi hizmetleri 
bulunmaktadır. Pek çok Sivil Toplum Kuruluşu tarafın-
dan; kadına yönelik şiddeti önlemek amacı ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde bilinç-
lendirme faaliyetleri yapılmakta, çeşitli eğitimler veril-
mektedir. Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
yasal prosedürler hakkında ayrıntılı bilgi verilmekte 
ve 6284 sayılı kanunun uygulanmasında şiddet mağ-
duru kadınların yönlendirilmesi çalışmaları yapılmak-
tadır. 357 Şiddet ve kadın cinayetleri davalarında ka-
bul edilmesi durumunda müdahil olma ve davaların 
takibi yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli komisyonlar oluştu-
rularak kadına yönelik şiddet hakkında yayın, anket, 
sosyolojik inceleme, bilimsel araştırma, istatistiki ça-
lışmalar, atölye çalışmaları, kurultaylar, radyo spotları 
ve videolar yaparak şiddeti önlemeye yönelik çeşitli 
çalışmalar yürütmektedir. Dış ülkelerdeki aynı amaca 
yönelik gönüllü kuruluşlarla, üye derneklerin aracı-
lığıyla veya doğrudan işbirliği ile sosyal sorumluluk 
projeleri yapmaktadır. Mağdurların şiddet sonrasında 
korunması ve rehabilitasyonuna ilişkin uygun tesisler 
kurmak veya kurulmuş tesislere yardımcı olmak ile 
söz konusu tesislerde uzman kişilerin gönüllülük esası 
ile çalışmasını sağlamaktadır. Kadına yönelik şiddet ve 
aile içi şiddetin önlenmesinde ve erken yaşta evlilikle-
rin önüne geçebilmek için çeşitli sloganlar kullanarak 
farkındalık kampanyaları yapılmaktadır.

SONUÇ
Şiddetin önlenmesinde öncelikle istatistiki bilgi-

ler önemlidir geçmiş yıllardan bugüne Bir şiddet hari-
tası hazırlanmalıdır bu haritada

A -Şiddet uygulayanların yaş, cinsiyet, statü, eği-
tim vb. profillerinin oluşturulması,

B-Şiddet mağdurlarının yine yaş, cinsiyet, eğitim 
vb. profillerinin oluşturulması,

C-Şiddetin yeri yani en çok mağduriyetlerin ya-
şandığı yerler ya da potansiyeli olan yerlerin(Okul aile 
gibi) belirlenmesi,

D-Şiddetin sebepleri

Bu haritalar çıkarıldıktan sonra şiddetin oluşma-
sından önce ne gibi önlemler alınmalıdır ve şiddet 
oluştuktan sonra yapılması gerekenler nelerdir belir-
lenir.

Şiddetin önlenmesinde ekonomik, psikolojik, 
sosyal nedenler ortadan kaldırılmalı şiddeti teşvik 
eden olumlayan sıradan önemsiz hale getiren(Med-
ya, sosyal medya, gelenekler, yanlış din algısı, atasöz-
leri, deyimler, şarkılar vb.)olguların yeniden gözden 
süzgeçten geçirilmesi şiddet kavramının ve toplumu 
oluşturan bireylerde şiddet algısının yeniden tanım-
lanması gerekir.

Şiddeti önleme de uluslararası sözleşmeler her 
toplumun sosyo-kültürel ve inanç yapısı ayrıca müş-
terek normları göz önüne alınarak revize edilmelidir 
ancak bu yapılırken de şiddet mağdurunun hak ve ta-
leplerinin asla göz ardı edilmemesi önemlidir.

Sivil toplum örgütleri şiddetin önlenmesinde ve 
şiddet sonrası yapılması gerekenlerde önemli roller 
üstlenirler. Toplum hayatını düzenleyen sözlü ve yazı-
lı kanunlar kurallar vardır Anayasa Türk ceza kanunu, 
Medeni kanun vb. yazılı hukuk kuralları düzeni sağla-
mak içindir. Bu kanunlar toplumun genelini kapsama-
yı hiçbir şeyi eksik bırakmamayı amaç edinirler ancak 
uygulama sırasında yetersizlikler uyum sorunları or-
taya çıkabilir kanun yasa yönetmelik her neyse vardır 
ancak bunlar uygulanırken toplum ve bireylerin bağ-
lı olduğu bir takım yazılı olmayan kurallarda olduğu 
akıldan çıkarılmamalıdır. Örneğin,” Aile reisi erkektir 
“tanımı kanunlardan çıkarılmışken, kadın erkek söz 
hakkı eşittir, denmişken hala dini örfi bir takım gerek-
çelerle ailenin reisi erkek olmaya devam ediyor.

STÖ Yasalar Uygulanırken bireyleri bağlayan bu 
normları da yani dinsel geleneksel kuralları da göz 
önüne alarak adeta kanun yapıcı ve toplum arasında 
köprü görevi görürler.



Şiddet, insanın insana, insanın (doğaya hayvana 
bitkiye) canlılara uyguladığı fiziksel, cinsel, psiko-

lojik veya ekonomik yönden zarar vermek ya da acı 
çektirmek ile sonuçlanan muhtemel hareketlerdir.

Dünyada şiddet uygulamaları yeni değildir. İn-
sanın yaratılışında bu eğilim olduğu sürece de yer-
yüzünde var olacaktır.

İlk insanın yaratıldığı günden bu yana çağlar bo-
yunca insanlar sosyal ve toplumsal alanda evrim ge-
çirdi. Kapalı toplumlar sınırlar aşıldıkça (ticaret, göç, 
savaş vb.) daha çok sayıda insanla karışıp kaynaşınca 
bireysel toplumsal dinsel ahlaki normlar vb. alanlar-
da çoğu kez iyiye güzele doğru değişime dönüşüme 
uğradılar. Ne yazık ki şiddet yön değiştirdi, tarz de-
ğiştirdi ve her dönem ve çağda yer aldı.

Çoğu kez popüler deyimle dönemin dezavan-
tajlı grupları şiddetten nasibini aldı. Köleler, esirler, 
engelliler, çocuklar, kadınlar azınlıklar... Hâkim olan 
kişilerin siyasi ya da dini otoritenin doğuştan geldi-
ğine inanılan kast sistemi gibi toplumsal normların 
üstün ırk sevdalılarının kısaca kendisinde her türlü 
dini ve dünyevi gücü kudreti görenlerin şiddetine 
uğradılar.

Dünyada ve ülkemizde şiddetin önüne geçe-
bilmek için gerek hükümetler gerekse sivil toplum 
kuruluşları nezdinde çalışmalar yapılıyor. Şiddetin 
nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyarken önleme-
ye yönelik çalışmalar da yapılıyor. Şiddetin önlen-
mesinde pek çok yol ve yöntem olmakla birlikte en 
önemlilerinden birisinin zihniyet değişimi olduğunu 
düşünüyorum.

Bu değişim tabii ki kolay olmayacak belki birkaç 
nesil geçmesi gerekecektir ancak sonuçları itibari ile 
hayırlı olacaktır.

Bu dönüşümle yanlış din algısında, toplumu 
yönlendiren gelenek töre ne varsa normlar da, ata-
sözlerinde, geleneksel toplumsal yaşamda, kültürde 
kısaca bireyi toplumu inşa eden yönlendiren yaşam 
tarzı belirleyen her şeyde kadın olgusunun, imajının, 
yerinin, tanımının her ne varsa hepsinin İnsan tanımı 
üzerinden yeniden formatlanması gerekiyor.

Allah(cc) yaratılışından, ( “Ey insanlar! Şüphesiz 

sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye 
sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en de-
ğerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınız-
dır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden 
haberdardır.” Hucurat 13) yaşayışına, sorumluluk ve 
kulluk bilincine, ölümünden, yeniden dirilişine kadar 
kadın ve erkeği eşit yarattığını açıkça bildiriyor. An-
cak takva ile üstünlük sağlanabilir vurgusu yapıyor 
sosyal hayatta ise çerçeveyi çizmesine rağmen insan-
ları yaşantılarında ne seçimlerinde hür bırakıyor.

Rahman ve rahim olan Allah yarattığı hiçbir can-
lının birbirine şiddet uygulamasını eza çektirmesini 
zalim olmasını dilemez. Hatta kendisine isyan eden 
şirk koşan küfürün de ileri gidenlerin bile cezasını he-
men vermez de bir tövbe imkânıyla ona ömür verir 
mühlet verir.

Biz ise bazen dini bazen örfü geleneği çoğu za-
man da nefsimizi referans alarak şiddet uyguluyoruz.

Toplumda da bu referanslar ne yazık ki kabul 
görüyor kadını ikinci sınıf hatta hizmetkâr/köle gör-
meyi sözde namus anlayışını kadın üzerinden algıla-
mayı toplumun kadına biçtiği konumun değişmez 
kader olduğu fikrini ve daha nice bahaneleri bu refe-
ranslardan alarak şiddet meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

Oysaki dini referanslar, Kuran-ı Kerim ve onun 
yaşayan pratiği olan peygamberimizdir.

Müslümanım diyen ve kendisine peygamberini 
örnek aldığını söyleyen kişi onun yaşantısında şidde-
tin gölgesini dahi göremez, rahmet peygamberi ve 
Kuran’a iftira atmadan bu eylemi gerçekleştiremez.

Geçmişten gelen kültür birikimi değişmez ka-
nunlar, kader ve alın yazısı değildir. Toplumlar her 
çağda gelişir ve gelişim iyiye güzele insanın saf fıtra-
tına uygun olmalıdır.

Peygamberimizin yaşantısıyla taban tabana zıt 
uydurulmuş hadisler, atasözleri, deyimler, türküler, 
şarkılardan kadını aşağılayan hor gören her şey ayık-
lanmalı temizlenmeli.

Bu dünyada erkek te kadın da yalnız yaşayamaz 
birbirlerine ihtiyaçları vardır. Öyleyse şiddet ve kötü-
lükte yarışmak yerine iyi bir kul, faydalı insan olma 
yolunda yarışmak en güzelidir vesselam.

h a d İ Y e  K I L I Ç

“ iddeti Önlemede  
Zihniyet Dönü ümü”
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h a d İ Y e  K I L I Ç

ŞİDDET; güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan 
zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Bu 

tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil aşağılamak, tehdit etmek, 
şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güve-
nini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranış da girer.

Toplumların en önde gelen sorunlarından biri olan şiddet, sağlık alanında 
da istenmeyen seviyelere yükselmiş ve sağlık kurumları şiddetin en fazla görül-
düğü iş alanlarından biri olmuştur. Ülkemizde sağlık çalışanlarına sözel saldırı 
ile başlayan süreç, zamanla darp ve cinayet aşamasına kadar gelmiştir. Hemen 
her gün medyada doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri yer 
almaktadır. Son yıllarda 4 hekim hastaları ya da hasta yakınları tarafından cina-
yete kurban gitmiştir.

Şiddet sadece ülkemize özgü bir sorun değildir. Bütün dünyada şiddet 
olayları her alanda artmaktadır. İnsanlar maddi ve manevi tatminsizlikler ne-
deniyle, insani değerlerden hızla uzaklaşarak ben merkezci, haz odaklı yaşamı 

gaye edinmekte ve bu uğurda her türlü kötülüğü yapabilmektedir. Şiddet içerikli dizi-
ler, filmler, hatta çizgi filmler, şiddet haberlerinin tekrar tekrar görsel olarak verilmesiyle 
toplumun her yaş ve kesimi için şiddet olayları artık sıradanlaşmış ve normal bir olay-
mış gibi algı oluşturulmuştur.

ŞİDDET İSTATİSTİKLERİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nün Workplace Violence in the Health Sector’ rapo-

runa göre sağlık çalışanlarının % 50’den fazlası, son bir yılda psikolojik veya fiziksel 
şiddete uğradığını belirtmiştir. Bu oran, Bulgaristan’da % 75.8, Güney Afrika’da %60, 
Avustralya’da % 67.2 ve Brezilya’da ise % 46.7’dir. Amerika Birleşik Devletlerinde 65 acil 
servisi kapsayan anket çalışmasında (3518 katılımcı) katılımcılardan sadece % 25’i acil 
serviste çalışırken kendini güvende hissettiğini belirtmiştir.

Türkiye özelinde sağlıkta şiddet istatistiklerini incelediğimizde; %62-90 oranıyla 
pratisyen hekimler ve hemşireler sağlık çalışanları arasında en fazla şiddete uğrayan 
grubu oluşturmaktadır. 3522 pratisyen hekimin katılımıyla yapılan çalışmada; hekimle-
rin % 83’ü şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 yıl-
da, 31 bin 767 sağlık çalışanı, sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. Bu rakam tutanakla tes-
pit edilen sayıdır. Bildirilmeyen şiddet vakaları bundan çok daha fazladır. Sözlü saldırılar 
genellikle bildirilmemektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, şiddete uğrayan 
pratisyen hekimlerden % 15-25’i hiçbir bildirimde bulunmamaktadır. Bunun en önemli 
nedeni olarak; adli sürecin uzun ve yıpratıcı olması, belgelendirmesinin mümkün olma-
ması, şiddetin artık bu meslekte sıradanlaşması gibi nedenler gösterilmektedir.

ŞİDDET NEDENLERİ
Sağlık personeli ile hasta ve hasta yakınlarının karşı karşıya geldiği durumların in-

celendiği bir çalışmada, başlıca nedenler şöyle sıralanmıştır;
1.  Uzun bekleme süreleri, sırada öncelikli hasta kargaşası
2.  Uygulanan tedaviden memnuniyetsizlik,
3.  Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenmediği, vakit ayırmadığı
4.  Hastaların tıbben ve yasal olarak uygun olmayan isteklerde bulunması

aY L a  Ö z T Ü r K

Sa lıkta iddet
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Acil Servis, ASM ler, Psikiyatri Servisleri, Yoğun Bakım 
Üniteleri, Yaşlı Bakım Üniteleri ve Cerrahi Birimlerde çalı-
şan sağlık çalışanlarının daha çok şiddete maruz kaldıkları 
saptanmıştır.

Acil Servislerdeki uyuşmazlıkların birçoğu, ‘Acil Has-
ta’ kavramının yanlış anlatılmış ve anlaşılmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Herkes kendi kriterlerine göre hasta-
sının ‘Acil Hasta’ olduğunu düşünmekte, beklentisine uy-
gun öncelik, hizmet ve ilgi görmediğini düşünmektedir. 
Bu düşünce de, sağlık personeline sözel veya fiziksel sal-
dırı olarak ortaya çıkmaktadır. Acil sağlık bakımı; öngörü-
lemeyen durum veya yakınmaya bağlı sağlık durumunda 
ciddi kötüleşmenin önlenmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Maalesef halkımız tarafından boğaz ağrısı, kronik diz ağ-
rısı dahi acil telakki edilebilmekte ve öncelik talep edile-
bilmektedir. Bu anlayış, birçok kez acil olmayan hastalar 
ile özellikle acil hekimleri arasında tartışmalara neden 
olmaktadır. Acil servislerdeki her acil dışı hastanın, gerçek 
acil hastaların, tanı ve tedavisine engel olduğu, unutul-
mamalıdır. 

KİMLER ŞİDDET UYGULAR?
Şiddet uygulayanlar genellikle (% 64;1) erkeklerdir. 

Hasta yakınlarının kendi hastalarının daha acil olduğu, 
düşüncesiyle bir an önce kendileri ile ilgilenilmesini iste-
mesi, beklentilerinin yüksek olması, işlerin düzenli yürü-
mediği, öncelik sıralamasında adil davranılmadığı yönün-
deki şüpheleri, şiddet uygulayan kişinin alkol alması veya 
ilaç/ madde etkisi altında olması, bazı hastalık tanıları 
(deliryum, demans, psikoz vb.) ve stresli aile üyelerinin 
varlığı şiddet uygulayanlarla ilgili diğer faktörlerdir. Ayrı-
ca uzun süreli yoksulluk, sosyal dışlanma yaşayan şiddet 
alt kültürüne sahip kişilerin, madde bağımlısı ve ruh sağlı-
ğı bozuk olanların, kendilerine ve başkalarına zarar veren, 
sorun çözmede şiddet kullanmayı tercih edenlerin de 
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulama riskinin daha 
fazla olduğu belirtilmektedir.

MEDYANIN ETKİSİ
Sağlık çalışanları hakkında medyada çıkan olumsuz 

haberlerin, basının sağlık alanındaki aksaklıkları yansıtır-
ken objektif ve bilimsel kıstaslara uymaması, bilerek ya 
da bilmeyerek hekim ve diğer sağlık çalışanlarını hedef 
göstermesi, basının yanlış yönlendirmeleri, hekim hatası 
ile komplikasyon arasındaki farkların insanlar tarafından 
bilinmemesi, sağlık problemleri konusunda yapılan ha-
berlerde hedef olarak hekimi ve sağlık çalışanlarını gös-
termesi, olumsuz hekimlik örneklerinin sürekli gündeme 
gelmesi ve sağlık hizmetlerindeki bütün sorunlar için he-
kimlerin günah keçisi haline getirilmesidir.

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, 
kamu spotlarında gösterilen hasta ve doktor ilişkileri, Alo 
184 doktor şikâyet hattı, evde bakım hizmeti vs toplumda 
sağlık hizmetlerinde büyük beklentiler oluşturmaktadır. 
Hasta ve yakınlarında oluşan beklentilerin gerçek sağlık 
hizmet sunumuyla örtüşmemesi, sorumlu olarak sağlık 

personelinin suçlanmasını beraberinde getirmektedir. Bir 
diğer yanlış yönlendirme de, sağlık kurumuna getirilen 
her hastanın iyileştirilebileceği ve herhangi bir olumsuz-
luk durumunda, hekim veya sağlık personelinin sorumlu 
olduğu anlayışıdır. Bu durum, toplumca her ölüm ve/veya 
sakatlığın tıbbi hata, kötü uygulama olduğu şeklinde dü-
şünülmesine yol açmaktadır.

Sağlık Çalışanlara Yönelik Şiddetin Olumsuz Etkileri
Sağlık personeli, şüphesiz ki en çok özveri gerekti-

ren hizmet sektörü çalışanlarından bir tanesidir. Bayram, 
resmi tatil demeden, 7/24 hizmet veren sağlık personeli, 
maalesef mesleki değersizleştirmenin kurbanı olmuş-
tur. Şiddet olayları sağlık çalışanları üzerinde uzun süreli 
olumsuz etkilere sahiptir. Bunlar moral düşüklüğü, iş kay-
bı, memnuniyetsizlik, iş doyumunda azalma, anksiyete, 
yaşamını tehdit edecek şekilde yaralanma, huzursuzluk, 
öfke, stres bozukluğu, kabus, uyku sorunları, bitkinlik, sü-
rekli baş ağrıları, kronik ağrı, spazm, kendine güvensizlik, 
hayal kırıklığı, korku, depresyon, alkol, sigara kullanımı, 
intihar, fiziksel yaralanma, özgüvende azalma, mesleğe 
saygı inancında azalma, kendini suçlama, çaresizlik duy-
gusu, cinsel sorunlar, tükenmişlik duygusu, kişiler arası 
ilişkilerde bozulma ve işlerini bırakma düşünceleri şeklin-
de geniş bir aralıkta ortaya çıkabilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sağlıkta şiddetin tamamen önlenmesi mümkün ol-

masa da gerekli eğitim ve tedbirlerle azaltılabilir. Bunun 
için en önemli husus Sağlık Bakanlığı ve sağlıkla ilgili yet-
kililerin halkı doğru bilgilendirerek, insanları mevcut şart-
larda gerçekleşmesi çok da mümkün olmayan gereksiz 
beklentilere sokmaması, özellikle Acil servislere acil hasta 
dışında hasta kabulünün yapılmaması, yeterli personel, 
ekipman ve tıbbi donanım yapılarak, hasta yığılmaları-
nın önlenmesi, böylece hekimlerin hastalarına daha faz-
la zaman ayırması ve ilgilenmesi sağlanmış olur. Hasta 
memnuniyeti için öncelikle sağlık çalışanları ve sağlık ku-
rumlarının şartları iyileştirilmeli ki verimli iş yapılabilsin. 
Hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik hastaya 
ilgi, güleryüz ve merhametle yaklaşması, hastaların anla-
yacağı şekilde gerekli bilgi ve açıklamaları yapması konu-
larında hizmet içi eğitimler verilmelidir. Hastaların yoğun 
olduğu servis ve polikliniklere kamera sistemi ve güvenlik 
görevlisi konulmalıdır. 

Sağlıkta şiddetin önlenememesinde en önemli so-
runlardan birisi de hukuk sistemimizdeki eksik nokta-
lardır. Sağlık çalışanına şiddet uygulayanlara, caydırıcı 
olmayan cezalar verilmesi, en önemli husustur. Sözel 
saldırıların birçoğu için halen yasal ve idari bir işlem ya-
pılmamaktadır. Hasta Hakları ile birlikte doktor ve sağlık 
çalışanlarının hakları da herkesin görebileceği yerlere 
asılmalı ve kimseyi mağdur etmeyecek, ihlal edenlere de 
gerekli caydırıcı cezalar verilecek şekilde uygulanmalıdır.

Şiddetsiz ve sağlıklı günler dileğimle Allah’a emanet 
olunuz.
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Şiddet, bireyin fiziksel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar gör-
mesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muh-

temel her türlü tutum ve davranışları kapsamaktadır. Şiddet bazen 
bir tehdit, küfür, ayrımcılık, hakaret, bazen bir baskı ya da özgürlüğün 
keyfi engellenmesi olarak toplumsal ve bireysel ilişkilerde kendini 
göstermektedir. Dolayısıyla şiddet, evde, aile bireyleri arasında, sokak-
ta, iş yerinde kısacası hayatın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. 
Savaş, terör ve işgaller ise şiddetin etkisini çok daha fazla arttıran ve 
yaygınlaştıran diğer örnekleridir.

Şiddet, ülkeler arasında sıklığı ve görünümü değişmekle birlikte, 
insana insan olduğunu unutturan, insan ve toplum sağlığını bozan, 
insan onuruna yakışmayan insan hakları ihlalidir. Şiddet, sadece in-
san için değil yaratılmış her bir canlı türü için kabul edilemez bir du-
rumdur. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, erkek, tabiat ya da hayvan hiç fark 
etmeksizin Allah’ın yarattığı her canlı türü için şiddet kabul edilemez 
bir durumdur. Nitekim tarih boyunca din, ahlak, gelenek, görenek gibi 
toplumsal düzeni oluşturan tüm yapılarda şiddet tasvip edilmemiş, 
yasaklanmıştır. Buna rağmen şiddet hayatın her alanında ve her dö-
nem var olmuş, özellikle güçsüz/zayıf görülen insanlar kimi zamanda 
hayvanlar ve tabiat şiddete maruz kalmıştır. Dolayısıyla şiddetin her 
türlüsü bir hak ihlalidir.

Özellikle şiddetin en çok karşılaşılan türü olan aile/ev içi şiddet ol-
duğu görülmektedir. Toplumuzun en önemli yapı taşı en değerli kut-
salı kabul edilen ailenin şiddetin kaynağı konumuna gelmesi üzerinde 
durulması gereken çok önemli bir konudur.

Aile içi şiddet, şiddetin en yaygın ancak en gizli kalan türüdür. Bu 
şiddet türünde mağdurlar çoğunlukla kadın ve çocuklardır. Şiddete 
uğrayan özellikle kadının fail erkek ile aynı hanede yaşayıp yaşamadı-
ğına bakılmaksızın; eski veya şimdiki eş, partner veya aile mensubu sa-
yılan kişiler tarafından uygulanan her türlü şiddet “aile içi/ev içi şiddet” 
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte ev içi şiddet olaylarında, 
çok ciddi yaralanmalar olmadıkça, mağdurların sağlık kuruluşlarına 
gelmekte tereddüt ettiği görülmektedir

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün 2014 yılında yürüttüğü bir 
araştırmada Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmasında ülke gene-
linde hayatının herhangi bir döneminde kadınların %36’ının fiziksel 
şiddete, %44’ünün ise psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirtmek-
tedir. Yine aynı araştırma verilerine göre kadınların %48,5’i yaşadıkları 
şiddeti kimseye anlatamazken, 10 kadından biri gebeliğinde fiziksel 
şiddete maruz kalmış ve kadınların %25’i fiziksel şiddet sonucu tıbbi 
tedavi almak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Bu istatistiklerinde gös-

n a z İ K  e r d a L  a K Y Ü z

Pandeminin Görünmeyen 
Yüzü: Aile/Eviçi iddet
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terdiği gibi şiddetin boyutları çok korkunç noktala-
ra ulaşmıştır.

Öte yandan günümüzde Çin’in Wuhan kentin-
de başlayıp tüm dünyaya yayılan, ülkemizi de Mart 
2020 tarihinden bu yana etkisi altına alan pandemi 
süreciyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu pandemi 
sürecinde aile bireylerinin evde kalma süresinin 
uzaması, işsizlik, ekonomik sorunlar, stres, aile ve 
arkadaşlarla iletişimin azalması, yardım hatlarına 
sınırlı erişim, adli yardım ve koruma hizmetlerine 
ulaşımın kısıtlanması gibi nedenlerle aile içi şiddet 
olayları artırmaktadır. Bu durumu göz önünde bu-
lunduran Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 ve Kadı-
na Yönelik Şiddet başlıklı bir yayınında, salgın dö-
nemlerinde kadına yönelik şiddet riskinin artışına 
dikkat çekmiştir. Böylesi kriz dönemlerinde riskler 
özellikle yaşlı, özürlü, göçmen ve mülteci kadınlar 
gibi savunmasız gruplar için daha fazla artmaktadır. 
Benzer şekilde Avrupa Konseyi de kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik ev içi şiddetin kriz zamanların-
da artma eğiliminde olduğunu ve ortaya çıkan veri-
lerin dünya genelinde ve çok sayıda Avrupa Konse-
yine üye ülkede şiddet vakalarının endişe verici bir 
artış gösterdiğini belirtmiştir. Bu durumun önlem 
alabilmek adına İstanbul Sözleşmesi’ne taraf dev-
letlere şiddeti önleme, bireyleri şiddetten koruma 
ve soruşturma evrelerinde yapılacaklarla ilgili öne-
rilerde bulunmuştur.

Pandemi tedbirleri gereği uygulanan evde izo-
lasyon ve karantina süreçlerinde kadınların yükü-
nün arttığı görülmektedir. Bu süreçte okulların ve 
kreşlerin kapatılması ve çevrimiçi eğitime geçilme-
si, uyulması gereken hijyen önlemlerinin artırılması, 
hane içinde hastalanan veya bakıma ihtiyacı olan 
birinin bulunma riskinin artması, ev işleri için dışar-
dan hizmet alımının kesinti-
ye uğraması gibi nedenlerle 
temizlik, yemek gibi ev işle-
ri, çocukların bakımı ve eği-
timi, hasta/yaşlı bakımı gibi 
artan ev işi yükü kadınların 
omzuna yüklenmiştir. Çalı-
şan kadınların bir kısmı ise 
evde internet ortamı üzerin-
den iş yaşamına devam et-
miştir. Bu durumda kadınlar 
ev içinde hem mesleki so-
rumlulukları hem de çocuk 
bakımı ve ev işlerini bir ara-
da yürütmek durumunda 
kalmıştır. 

Tüm bu koşullar altında 
her doğal afet veya kriz gibi 

olağanüstü zorlukların yaşandığı dönemlerde ol-
duğu gibi, COVID-19/pandemi sürecinde de aile içi 
şiddet olaylarının sayısı yükselme göstermiştir. Bir-
leşmiş Milletler medyada çıkan haberlere dayana-
rak Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Krallık, Fransa, 
Kanada, Kıbrıs ve Singapur’da ev içi şiddete yönelik 
bildirimlerin arttığını bildirmiştir. Salgının ilk başla-
dığı Çin’in Wuhan kentinde karantina uygulaması-
nın başlamasıyla ev içi şiddet olgularının bildirimi 
önceki yıla oranla üç kat artmıştır. Bu artış Fransa’da 
%30-36, Brezilya’da %40-50, Arjantin’de %25, Singa-
pur’da %33, Birleşik Devletler’in farklı eyaletlerinde 
%10-35 oranlarındadır. Ev içi şiddet destek hatla-
rına yapılan başvuruların İspanya’da %20, Kıbrıs’ta 
%30 ve İngiltere’de %25 arttığı belirtilmiştir. Google 
arama motorunda yapılan aramalarda ev içi şiddet 
ifadesinin %75 oranında arttığı bildirilmiştir. Tüm 
bunlar, pandemi sürecinin insanların özüne dön-
mesi için bilinçli, duyarlı insanlar için bir fırsat olabi-
lecekken, vahşi düşüncesi olan, potansiyeli, insana 
saygısı, merhameti olmayan, özünde insanı kutsal 
görmeyen erkekler/bireyler için de bir fırsat oldu-
ğunu göstermektedir.

Gerek ülkemizde gerekse dünyada aile içi şid-
dete maruz kalan kadın veya çocuk çok ciddi sağlık 
sorunları yaşamakta yaralanmakta veya öldürül-
mektedir. Fiziksel şiddetin yanında sıklıkla psikolo-
jik, ekonomik ve cinsel şiddete de maruz bırakılan 
kadınların sağlıkları yaşamları boyunca risk altında 
kalmakta, yaşam kaliteleri düşmektedir. İnsan eş-
refi mahlûkattır yani yaratılmışların en şereflisidir. 
Toplum kadın ve erkekten oluşan bir bütündür. Do-
layısıyla her türlü hak ve özgürlük erkeğe olduğu 
kadar kadın içinde geçerlidir. Yaşamın içinde kadın 
ve erkek adaletli, güvenli bir paylaşım ve iletişim 

içinde olması gerekir. Kadın 
ve erkek bunu başardığı öl-
çüde ve sürece karşılaştık-
ları sorunları çözüme ulaş-
tırabilecek mutlu, huzurlu, 
kaliteli bir hayatı birlikte 
sürdürebileceklerdir. Güç-
lü, gelişmiş, adaletli, mutlu, 
sağlıklı bir toplum istiyorsak 
her durumda ve her sosyal 
tabakadan insanı güçlen-
dirmek ve onun bedensel, 
ruhsal sağlığını korumak ve 
desteklemek zorundayız. İn-
san onuruna yakışır bir top-
lumsal iletişim şekli benim-
semek ve uygulamak bizim 
görevimiz olmalıdır.
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Dünyada ve ülkemizde şiddet ve kadın cinayetlerinin arttığı ve artarak da 
devam ettiği günlerdeyiz. Şiddetin pek çok sebepleri olduğunu yapılan ça-

lışmalar toplantılar hatta çalıştaylar ortaya koydu. Şiddetin durdurulması için in-
sanlık olarak bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Biz inananlar olarak, kadın 
ve erkeğin eşit yaratıldığını, Allah katında erdemliliğin, kullukta ve takvada yarış-
mak olduğunu biliyoruz. Erdemli yaşamak ve Allah’ın rızasını kazanmak için bize 
yol gösterici olarak Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin yaşantısı örnek olacaktır. 
İslamiyetin kadına bakış açısını ise Peygamberimizin ve Ashabın hanımlarına ve 
kızlarına karşı takındıkları hal hareket ve tavırlarıyla öğreniyoruz. 

Bu hanımlardan biri de İnsanlığa örnek teşkil eden Hz. Fatımadır.
  Bir kız çocuğu, bir eş, bir anne olarak Fatıma’ya baktığımızda İslam ın kadına 

verdiği değeri daha iyi anlamış oluruz.
O dönemlerde herkesin yüz karası olarak gördügu kız çocuklarını diri diri 

toprağa gömüyorlardı. 
İşte böyle bir dönemde İslam’ın ilk yıllarıda yine aynı adet devam etmekte… 

Kız çocukları babaları tarafından kazilan çukurlara gömülmektedir.
Erkek çocukları ise el üstünde tutulmakta, babalar için övünç ve şeref kayna-

ğı olmaktadir...
Hz. Muhammed’in ise soyunu devam ettirecek bir erkek evladı yoktur. Olan-

lar da daha çocukken vefat etmiştir.
Mekke’nin ileri gelenleri bundan yararlanarak onunla, soyu kesik diye alay 

etmektedir.
İşte böyle bir dönemde, Hz.Muhammed ve Hatice bir çocuk daha beklemek-

tedir. ve… Fatıma dünyaya gelir. Alaylar daha da artar. 
Tamda bu dönemde Kevser Suresi’nin inmesiyle Hz. Muhammed ve ailesi ra-

hatlat. 
“Ey Resulüm: Biz sana Kevser’i verdik, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes, 

asıl soyu kesik olanlar onlardır.”

Görüldüğü üzere bir çok batıl gelenek gibi bu gelenek de kökünden yıkılır. 
Bu güne kadar oğulun sürdürdüğü soyu bundan böyle kız çocuğu da sürdürebi-
lecektir.

Çünkü “herkesin soyu oğlundan, benim ise kızım Fatıma’dan” diyordu Hz Mu-
hammed.

Acaba hangi kadın hakları savunucuları, hangi insan hakları savunucuları bu 
güne kadar böyle ulvi bir anlayışa varabilmişlerdir? Yani kadını da babanın so-
yunu devam ettirici olarak görebilmişlerdir? (yani erkek adamın erkek oğlu olur 
zihniyetini yıkabilmişlerdir?)

Tarihi dikkatlice incelediğimizde Fatıma’yı babası ile birlikte, çoğu zaman 
Mekke sokaklarında dolaşırken görüyoruz. 

Daha küçücükken cihadın içerisindedir. Babası ile ilim meclislerine bile git-
mektedir ve “en yüce baba tarafından; Ümmü ebihi diye övülecek kadar yüce bir 
kadındır.”

Fatıma’yla Hz. Muhammed arasındaki bağlılık, sevgi, saygı bugün bile insan-
lığın gözlerini yaşartmaktadır…

Fatıma Peygamberin odasına girdiğinde ayağa kalkar ve yer gösterirdi…
Hatta elinden ve alnından öptüğünü tarih kaydetmiştir. 

Kadın ve iddet
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Bugün belki böylesi bir hareket normal sayılabilir. 
Fakat o zaman, yani kız çocuğunun yüz karası sayıldığı 
bir dönemde, bu hareket gerçekten de hayretler verici 
bir hadisedir.

İşte İslam’ın kız çocuğuna verdiği değer-
İşte İslamın kadına verdiği değer. 
Hz. Peygamber eşlerine karşı da çok müşfik idi. 
Onlarla olan hayatında en ufak bir anlaşmazlık söz 

konusu olmamıştır. Sahabeler de bu konuda peygam-
beri örnek alıyorlardı.

Bir eş olarak ta, Fatıma örnektir, tüm insanlara… 
İnsanlığa…

O yoksulluğa göğüs gerebilen, direnmesini, sab-
retmesini, kanaati çok iyi bilendi. 

Hz. Ali’nin şu sözü çok önemlidir:
“Ey Fatıma Ben ne kadar yorgun olsam, ne kadar 

gamlı, kederli, sıkıntılı olsam da eve gelsem ve senin 
yüzüne baksam bütün sıkıntılarımı, gam ve kederimi 
unutuyorum…

“İşte Müslüman kadın da böyle olmalıdır.”
İslam’da örnek Müslüman kadın ve örnek Müslü-

man erkek budur. 
Görüldüğü gibi bir eş olarak ta örnektir, Fatıma 

tüm insanlığa…
Ya anne olarak… Olağan üstü bir şey karşısında 

duygu ve düşüncelerimizi ve o şeyi beğendiğimizi ifa-
de etmek için çoğu kez bir iki cümle kullanırız. (Mü-
kemmel, harika, olağanüstü gibi)

“İşte Fatıma da ancak böyle ifade edilebilir.”
Fatıma: çok genç yaşta anne olmasına rağmen, ta-

rihin akışını değiştirecek evlatlar yetiştirmiştir…
Bu evlatlar Medrese-i Zehra’da, Fatıma-i Zehra’nın 

okulunda yetişmişlerdir…
Yani imanlı kadın, bilgiden, görgüden, temizlikten 

öte, alimdir, evinin ve çocuklarının ilk öğretmenidir…
İşte böylesi kadınların evinde tarihin akışını değiş-

tirecek olan Hasanlar, Hüseyinler, Zeynepler yetiştiler, 
yetişiyorlar ve yetişecekler de inşallah…

Görüldüğü gibi Fatıma bir anne olarak ta örnektir, 
tüm insanlara ve onun şahsında Müslüman kadınlara...

Diyebiliriz ki; İslam’ın erkeğe bakış açısı ne ise, ka-
dına da bakış açısı odur…

Hatta daha da fazla, çünkü kadının hakları ayet-
lerle koruma altına alınmıştır. (Kuran’ın 30/1’i kadınlar-
la ilgili ayetlerdir, surelerdir)

(bir de sure vardır ki; Türkçesi kadınlar suresidir)
Fakat bugünün kadını: toplumun yarısını teşkil 

eden kadınlar bunu bilmemektedirler; çoğu insanlar 
bunu bilmemektedir ne yazık ki;

Bütün bu güzellikleri görmezlikten gelip başka 

diyarlarda veya sözde yazarların kitaplarında kadın 
hakları insan hakları aramaktalar.

…Nafile… Hiçbir beşeri sistemde Asiyeleri, Mer-
yemleri, Hacerleri, Haticeleri, Aişeleri, Sümeyyeleri, 
Nesibeleri, Fatımaları, Hafsaları, Esmaları, Zeynepleri 
ve Rabiaları, Merziyeleri, Bintül Hüdaları, Zeynep Ga-
zalileri, Karafatmaları, Nene hatunları… Nadideleri, 
Senaları ve… Daha nicelerini görmek mümkün değil-
dir.

Diyebiliriz ki; tarih boyunca kadın söylediler, ka-
dın söylendi ve kadın söyledik…

Kadın yazdılar, kadın yazıldı, kadın yazdık.
Daha da ileri kadını ezdiler, kadın ezildi, kadını 

ezdik. Acıdır ki; hiçbir zaman hiçbir yerde hiçbir du-
rumda ve her konuda olduğu gibi vahye bakmadılar, 
vahye bakmadık…

Oysa Rabbimiz kadın ve erkeği yani her ikisini de 
aynı şeyden yarattı, aynı şeyler için dünyaya gönderdi, 
aynı şeylerden sorumlu tuttu. 

İşte kısaca toplumun kadına bakış açısı ile İslam’ın 
kadına bakış açısı budur diyebiliriz. 

Sözlerimizi toparlayacak olursak; “mümin kadın-
lar ve mümin erkekler birbirlerinin velisidirler. İyiliği 
emreder kötülükten alıkoyarlar, Namazı kılar, zekatı 
verirler, Allah’a ve peygamberine itaat ederler. İşte Al-
lah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlüdür, 
hüküm ve hikmet sahibidir.”(Tevbe 71)

“Sonunda rableri onlara cevap verdi. Sizden erkek 
olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ecrini zayi etmeye-
ceğim. Hep birbirinizdensiniz...”(Ali İmran 195)

Bütün beşeri sistem ve nizamlara ve geleneksel 
İslam’a karşı işte ilahi mesaj budur ve bu mesajı tüm 
insanlık duymalıdır ve teslim olmalıdır.

İlahi mesajı insanlığa ulaştıran o eşsiz insan Hz. 
Muhammed de “Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en 
hayırlı olanınızdır” buyuruyor.

“İlim öğrenmek kadın, erkek her Müslüman a farz-
dır” buyuruyor.

İmam Caferi Sadık ise ki; kendisi aynı zamanda 
imam Ebu Hanife’nin de hocasıdır.

“Saliha bir kadın Salih olmayan bin erkekten daha 
hayırlıdır” buyurmaktadır…

Örnekleri çoğaltmak mümkün.
İşte vahyin, peygamberin ve ilim ehillerinin kadı-

na bakış açısı…
Biz diyoruz ki; artık Müslüman kadın toplumdaki 

boş olan yerini mutlaka doldurmak zorunda…

Çünkü İslam insanlık içinde başka bir değer ölçü-
sünü kabul etmez. Bu mümkün değil vesselam…

İLKDER den...



İLKDER, Dünya kadınlar Günü dolayısıyla 
07.03.2019 günü Ulucanlar Cezaevi Müzesi si-

nema salonunda “Aile Olmak” konulu bir program 
düzenledi. 

Kur’an-ı Kerim ve mealiyle başlayan program 
aile olmak konulu söyleşi ile devam etti.

Konuşmacılardan  

Şule TANRIVERDİ; ”Kuran ve Sünnet Çerçevesinde 
Aile Olmak”,  
Fatma Zehra SERDAR; “Aile Bağları Çözülüyor mu?”,  
Zeynep Göknil ŞANAL; ” Yasalarımızda ve Uluslara-
rası Sözleşmelerde Kadın ve Aile”,  
Emine ÖZÇELİK; “Geçmişten Günümüze Aile Yapısı” 
konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  
“AiLE OLMAK” KONULU PROGRAM
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9 sene önce arkadaşımın tavsiyesiyle derneğimizle 
tanıştım. Cennet kokan çalışmalarınıza şahit oldum. Ya-
kınlarıma ve arkadaşlarıma öncelikle birlikte koruyucu 
aile olalım teklifinde bulunuyorum. Sonrasında bireysel 
koruyucu aile olmaları için teşvik ediyorum. Kabul olmuş 
duam hayra vesile olmak çok şükür. İçinizde olduğum için 
mutlu ve huzurluyum. Allah hepinizden razı olsun. Daha 
çok güç kuvvet ve şevk versin.

 a Esra Gül AKALIN

Derneğimizde koruyucu aile çalışmaları başladığın-
da islam coğrafyalarındaki yueetimlere sahip çıkılması 
düşüncesi bile insanın içine bir sıcaklık ve huzur veriyor-
du. Rahmetli babama söyledim ve babam koruyucu aile 
oldu. Ben kendi adıma ise yanımızda yakınımızda olan ye-
timlere sahip çıkmayı bir insan yetiştirmeye sadece katkı 
sağlamak değil bizatihi emek harcayarak onunla birlikte 
gülmeyi tercih ettim. İster derneğimizin yaptığı çalışma-
ya dahil olup bir yetimin yetişmesine büyümesine parasal 
katkı sağlayın ister onun bizatihi başını okşayarak sahip 

çıkın hangisi olursa olsun bir tek gerçek var. yetimlerle 
birlikte olmak bu dünyadayken insanın işlerinin yolunda 
gitmesine, rızkının genişlemesine hanenin huzuruna se-
bep oluyor. Rahmetli babam derdi ki; “nasip olmadan da-
yak bile yenmez.” dayağın bile nasibe bağlı olan bir dün-
yada bir yetime sahip çıkabilme hayrına ulaşmak elbette 
her kula nasip olmaz. koruyucu aile olmak gibi bir hayrı 
nasip eden Rabbime binlerce kez şükürler olsun. Rabbim 
layığıyla yapabilmeyi ve sürdürebilmeyi, başka kullarada 
nasip olması için sebep olabilmeyi nasip etsin. bu işin yü-
künü çeken sizlerden Allah razı olsun. iyi ki varsınız.

  a Nesrin SEMİZ

Özden hocam, koruyucu aile olmakla ilgili neler 
yazacağıma bir türlü karar veremedim çünkü evimden 
bir banka hesabına gönderdiğim para ile asla vicdanımı 
susturamadım. Yapabileceğimiz daha fazla şeyler olmalı 
veya bir şeyleri yanlış yapıyor olmalıyız ki, Rabbimiz ba-
şımızdan musibeti eksik etmiyor. Dünyanın bir tarafı as-
gari yaşam ihtiyaçlarına ulaşamazken, bizim çöplerimiz-

Koruyucu Ailelerimizden...



de tonlarca yiyecek olması uykularımızı kaçıracak kadar 
vicdanımızı titretmesi gereken bir durum. Sadece dama-
ğımıza tat bırakan bi anlık zevkler için, kilolarca yiyeceği 
satın almamız ve buna sağlık için alıyoruz diye bahane 
bulmamız bir yerden sonra inandırıcılığını kaybediyor.

Bizim önce bu konuda müslümanlar olarak kendi-
mize gelmemiz lazım; insana, çevreye ve alemde ulaşa-
bildiğimiz her şeyde bu bilinçle hareket etmemiz lazım, 
umarım dünya günümüz bitmeden bunu başarırız. 

Derneğin koruyucu aile çalışmasını başlattığı dö-
nemlerde, bir grup arkadaşla iki yetim çocuğa aile olmaya 
karar verdik, bir yetim çocuğu da bir arkadaşımız üstlen-
di, ömrümüz oldukça devam edeceğiz inşaallah; sizlere 
her zaman vesile olduğunuz için dua ediyoruz. 

Koruyucu aile olmak hiç tanımasam da bir emanetin 
elini tutmanın huzurunu veriyor, yetememenin sızısının 
yanında az da olsa huzur veriyor.

Rabbimden, sürekli şikayet etme huyundan kurtul-
mamız ve gerçek anlamda çaba göstermemiz için hepi-
mize basiretle ferasetle düşünebilmeyi nasip etmesini 
diliyorum, saygı, sevgi ve dualarımla....

 a Perihan Betül AYAZ

Selamınaleykum Allaha hamdu senalar olsun 25 
sene evvel radyo denge de özden hocamızın dernek 
çalışmalarını anlatıp adres vermişti o hafta derneğe git-
tim 10sene evvelde Aile koruyucusu oldum başta özden 
hocamdan sonra da orada hizmet eden lerden Allah razı 
olsun.

 a Sevim KILIÇASLAN

Yetim olan, yetimlerin halinden daha iyi anlıyor sa-
nırım. Ne zamandır aklınızın bir yerinde koruyucu aile 
olma fikri vardır ama adım atmak için bir vesile beklersi-
niz. Acaba her ay ödeyebilir miyim? Ödemeyemezsem ne 
yaparım gibi düşünceler biraz takıntılı iseniz içinizi kemi-
rir durur. Derneğin bu çalışmasına da annem aracılığıyla 
dahil oldum. Çok şükür ki ödemede sıkıntı yaşamadım. 
Siz birşeye niyet edince Allah da kolaylığını veriyor. İna-
nın ne zaman koruyucu aile oldum düşünüyorum ama 
hatırlamıyorum. Sanki hep öyleydim. Uzakta bir yerlerde 
bir çocuğumun daha olduğunu bilmek inanılmaz güzel 
bir duygu. Onu tanımasam da, onunla konuşamasam 
da ben onun manevi annesiyim. Keşke koruyucu ailesi 
olduğumuz çocuklarımız ile bir araya gelebilsek. Onlara 
dokunsak, sımsıkı sarılsak çok daha güzel olur. Koruyucu 
aile olma konusunu çevremle paylaştığımda onların ya-
kınlarında olan yetimleri tercih ettiklerini duyuyorum. Bu 
her ne kadar nasip işi olsa da dernek olarak farkındalığı 
artırmak için başka şeyler yapmalıyız.

a Serap Doğan ÖZGÜN

Bir arkadaşın tavsiyesi ile koruyucu aileye dahil ol-
dum. Televizyonda sürekli müslüman ülkelerdeki insanla-
rın mazlum hallerine şahit oluyordum içim kan ağlıyordu 
ama elimden bişey gelmiyordu sizin sayenizde az dahi 
olsa bir insana yardım elimizi uzatabildik.

Duygularımı paylaşarak başkalarının da koruyucu 
aile olmasını tabiki isterim. Ama insanların derneklere 
güveni çok yıkılmış kimse böyle şeylere yanaşmıyor. Gü-
venilir bir yolu herkes bulamıyor.

a Nezaket DURAK
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Aile tarihin her döneminde görülen bir kurumdur ve en basit deyi-
miyle soyun devamının sağlandığı insan ihtiyaçlarının giderilme-

sinde gerekli olan işlevleri barındıran toplumun en küçük birimidir. Her 
toplumun kendine özgü bir aile yapısı vardır. 

Eski Türk toplumunda aile kurumuna verilen öneme binaen aile 
yapısı ve devlet yapısı birbirine benzerlikler içerir. Eski Türklerde evlen-
me, Aile kurumunun oluşmasında ilk basamaktır ve çoğunlukla görü-
cü usulü evlilikler gerçekleşmektedir. Evliliğin oluşması için evlenme 
anlaşması yapan kişilere aracı adı verilirdi. Evlilik tanıklar huzurunda 
yapılarak meşruiyet kazanmaktaydı. Evlilik aşamasında erkek tarafının 
kadın tarafına ödediği ve kadın açısından bir güvence olarak nitelendi-
rebileceğimiz ekonomik bir değer olarak kalın uygulaması vardı. Bunu 
bugünkü anlamda başlıktan farklı bir uygulama olarak görebiliriz. Dü-
ğünün duyurusu da okuntu olarak adlandırılan bugün adına davetiye 
dediğimiz duyuru şekliyle yapılmaktaydı. Yine Anadoluda hala devam 
eden bayrak dikme töreniyle düğün başlamış oluyordu. Orta Asyada 
islam öncesinde Türk aile yapısı çekirdek aile şeklindeydi ve kadın er-
kek ile eşit haklara sahipti. Büyük bir çoğunlukla tek eşlilik hakimdi. 
Çok nadir olarak görülen çok eşlilik bazı gerekli durumlarda ortaya 
çıkabiliyordu.

Çocuk eğitimine büyük önem verilmiş çocukların eğitimlerini ebe-
veynler üstlenmiştir. Ayrıca çocukların eğitiminde kardeşlerin önemi de 
büyüktür. Çünkü çocuklar ancak kendi dünyalarında yaşadıklarından 
birbirlerini de yine kendileri daha iyi anlarlar. Türk aile yapısını etkileyen 
önemli olaylardan biri de İslamiyetin kabuludür. İslam dininin de tek eş-
liliğe vurgu yapması önemlidir. Peygamberin evliliğin kolaylaştırılması, 
bekarların evlendirilmesi, düğünün ilan edilmesi, ziyafet verilmesi ile 
ilgili tavsiyeleri ailenin şekillenmesinde önemli etkenlerdir.

İslam ailesi karı-koca, çocuklar ve ana babadan oluşur. Değişen 
şartlara göre kimi zaman bir çatı altında kimi zaman ayrı çatı altın-
da yaşamışlardır. Yine evlilik akdi nikahın kıyılması ile sağlanmış olur 
ve burada da kalın uygulamasına benzer olarak kadına verilen mehir 
uygulamasını görmekteyiz.Burada şunu da belirtmeliyiz ki cahili arap 
toplumunun kadını ve kız çocuğunu değersiz görme anlayışı, çoğul ev-
lilikler gibi adetler maalesef toplumların kültürel etkileşimlerinin birbir-
lerine sirayet etmesi neticesinde oluşan yanlış anlaşılmaları, İslama mal 
edenler olagelmiştir.

Burada Osmanlı aile yapısına da kısaca değinecek olursak İlber Or-
taylı’nın tanımı önemlidir. Şöyle tanımlar Osmanlı ailesini

“Anadolunun Sünni Şehirli, Alevi Köylü Türkleri, Türkmen Obası, 
Kürt Aşiretlerindeki aile, Adalı ve Egeli Rumlar, üç dine mensup Arnavut 
dağlılar, Bosna’nın müslümanları ve Yahudi ailelerinin hepsi Osmanlı ai-
lesidir” diye belirtmiştir. Osmanlı aile yapısındaki farklılık Ortaylı’ya göre 

e M İ n e  Ö z Ç e L İ K

Geçmi ten Günümüze 
Aile Yapısı
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e M İ n e  Ö z Ç e L İ K

dini olmaktan çok coğrafidir. Bosnalı müslüman bir ai-
lede kadının konumu ile Musulda yaşayan bir kadının 
konumu arasında farklar vardır.İmparatorluk döne-
minde aile çekirdek ve geniş aile şeklinde olup liman 
kentlerde yaşayanlar çoğunlukla çekirdek aile tipi, 
daha iç ve kırsal kesimlerde yaşayanlar çoğunlukla 
geniş aile yapısındadır.

Osmanlı ailesinde ailenin dini aidiyeti millet sis-
temi olarak belirlenmiştir.Aile mensubu olduğu mille-
tin yaşadığı mahallede yaşar. Her birey kendi dininin 
temel ilkelerine uygun olarak evlenir ona uygun evli-
lik akdi gerçekleşir. Bu mensubiyetleri cemaat olarak 
adlandırırsak cematlerarası evlilik pek görülmez. Bü-
tün bunlara rağmen içinde bulundukları çevre aynı 
olduğu için müşterek anane ve kültürel çerçeve çok 
eskilere dayanır. Ayrıca müslüman ailesinin içerisinde 
çok eşlilik sık görülür bir durum değildir ve pek hoş da 
karşılanmaz.”

Osmanlının son dönemlerinde tanzimatla birlikte 
aile yapısında da değişmeler başlamıştır.Fransız devri-
minin ardından ortaya çıkan milliyetçilik akımının da 
etkisiyle imparatorlığun dağılmasıyla bağımsızlığını 
kazanan devletler kendi aile yapılarını da oluştur-
muşlardır.Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan 
sonra da önce devlet yapısı şekillendirilmiş daha son-
ra aile yapısı üzerinde çalışmalar yapılmıştır.Yapılan 
çalışmalar neticesinde Türkiyedeki aile yapısı, eski 
Türk aile yapısının özelliklerine göre yeniden yapılan-
dırılmıştır. Eskiden yazısız olan töre olarak adlandır-

dığımız hukuk kuralları yerini yazılı hukuk kurallarına 
bırakmıştır. Sanayileşmenin etkisiyle köyden kentlere 
göç başlamış,kent nüfusları çoğalmış, burada etkile-
şimler daha fazla olmuş. Göçten bahsederken yurtdı-
şına göçü de gözardı edemeyiz. Burada da gurbetçi 
aile tipi ortaya çıkmıştır.

Kadının çalışma hayatına atılması, çocukların ba-
kımının ailenin büyüklerince veya bakıcı eliyle veya 
kreş dediğimiz kurumlarca üstlenilmiştir.Teknolojik 
gelişmeler, tv. Internet kullanımının yaygınlaşması 
çocukların sosyalleşmesinde aile ve okul çevresinden 
sonra önemli bir etkendir. Ailede yaşanan tüm deği-
şiklikler toplumsal olarak da bir karşılık bulmuştur. 

Geçmişten günümüze aile kurumundaki tüm bu 
değişikliklere ragmen aile, bir toplumun sağlıklı geli-
şimi için vazgeçemeyeceği bir unsurdur ve tarihin hiç 
bir döneminde önemini yitirmemiştir.
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Onlar ki,  
malları üzerinde 
belirli (kimselerin) 
hakkı olduğunu 
(bilirler)
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Toplumun en temel kurumu aile eşler arasındaki münasebetle-
rin rahmetle örgütlendiği İyilik ve İhsanın, lütuf kârlığın hâkîm 

olduğu sıcak bir yuvadır. Rahmet kelimesi İki unsuru İhtiva eder. İlki 
İncelik, nezaket, şefkat anlamına gelen RİKKAT, İkincisi İse gönülden 
gelen sevgiyle İncitmeden İyilik yapmaktır. Kur’an da İse aile müna-
sebetlerinin merkezine yerleştirdiği MEVEDDET İse muhabbet, ünsi-
yet, sevgi ve saygı demektir.

Aileye hâkim olan meveddet ve rahmet buyurgan tavrı, gücü 
ve bencilliği ortadan kaldırır. Fedakârlığı pekiştirir. Aileyi kuran baş 
aktörler kadın ve erkektir. Kuranda kullanılan zevcen ve zevcen iki eş 
anlamına gelir. 

“Sizi tek bir nefisten yaratan, onunla sükûnet bulsun diye eşini 
yaratan Allah’tır.(Araf 189)

Kadın ve erkek biri diğerinin varlık sebebi olacak şekilde birbir-
lerine mahkûmdurlar. Kadın ve erkek arasındaki mutlak üstünlüğü 
manasız kılan budur. 

“Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini vücuda 
getiren ve o ikisinden birçok kadınlar ve erkekler üreten Rabbinize 
karşı gelmekten sakının.

Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah’tan korkun 
saygısızlıktan da sakının. Şu bir gerçek ki Allah Rakib’tir, sizin üzeri-
nizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir.”(Nisa 4)

Yani kadın ve erkek birbirlerine üstün değil denktir.

İslam’da aile olmanın ilk şartı nikâhtır. İslam erkek ve kadın cinsi 
arasındaki tabii meylin hukukunu ve sınırlarını nikâh bağı ile belir-
lemiştir. Rabbimiz kadın ve erkeği birbirlerine meyilli yaratmıştır. Bu 
yakınlığa nikâh şartı koymuştur. Nikâh ile aile birliğini sağlarken aynı 
zamanda temiz bir nesil için zemin hazırlamıştır.

“Onlar sizin elbiseleriniz, sizde onların elbiselerisiniz.” (Bakara 
187)

Nikâh iki insanın evlilik karalarını topluma duyurmaları ile olur. 
Nikâh akdi ile eşler karşılıklı haklara sahip olmaktadır. Aynı zaman-
da da hayatın güzelliklerini paylaşmakta, sıkıntılarına da göğüs ger-
mektedir.

“O’nun ayetlerinden biri de size kendi nefislerinizden kendile-
riyle sükûn bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merha-
met koymasıdır.(Rum 21)

Kur’an’ın evlilikle ilgili hükümleri hem erkeği hem kadını ayırım 
yapmaksızın kapsamaktadır. Hak ve sorumluluklar her ikisine de 
orantılı ve hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmıştır. Bu ayetinde anlattığı 
gibi “Maruf ölçüler içerisinde kadınların erkekler üzerinde ki hakkı, 

Ş U L e  Ta n r I V e r d İ

Kur’an ve Sünnet 
Çerçevesinde Aile Olmak
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Ş U L e  Ta n r I V e r d İ

onların bunlara karşı olan hakkına denktir.”( Bakara 
228)

Aslında kadın nikâh akdi ile tüm haklarını ko-
casına devretmemekte aksine koruma altına almak-
tadır. Kurana göre kadının hukuki durumu, evlilik 
hükümleri ve kadının evlilikte taraf olarak hak ve 
sorumlulukları belirlenmiştir.

“Kadınlar siz erkeklerden sağlam bir teminat 
almışlardır” (Nisa 21) ayetinde belirtildiği gibi nikâh 
akdinin erkekler için sorumluluğu olan bir sözleşme 
olduğu anlatılır. Kuranda yer alan evlilik ve kadınla 
ilgili hükümler, modern hukuk normlarından bile 
daha ideal bir sistem inşa etmiştir. Kadın bilinenin 
tersine özgür irade sahibidir, evlilikte taraftır ve 
hem şahsi hem mali hakları da çok önemli kurallarla 
tamamen güvence altına alınmıştır. Kadının rızası 
olmadan nikâh olmaz. Örneğin Halid’in rızasını al-
madan evlendirdiği kızı Hansa istemediği bu evliliği 
Hz Muhammed’e anlatır Peygamber efendimiz bu 
evliliği iptal eder.

Evlilikte eşler arasında denklikte önemlidir. 
Eşlerin hayata bakış açıları arasındaki uçurum ge-
nellikle büyük problemlere sebep olmaktadır. Söz 
konusu farklılıklar ortak paydaları azaltmakta evlilik 

hayatını çekilmez kılmaktadır.

“Temiz kadınlar temiz erkeklere layıktır. Terte-
miz erkeklerde temiz kadınlara” (Nur 24/26)

Peygamber efendimizin “ sizin hayırlınız eşleri-
ne karşı hayırlı olandır”,

“Size hanımlarınıza iyi davranmanızı tavsiye 
ediyorum”

“Kadınlar erkeklerin dengi, benzeri ve tam eşi-
dir.” Sözlerini dikkate aldığımızda aile içi geçimsizli-
ği en alta indiririz. Çünkü peygamber efendimizin 
aile hayatının örnekliği onun ne kadar hoşgörülü 
sevgi dolu bir eş ve baba olduğunu bize çok iyi 
göstermektedir. Eşlerine ev işlerinde yardım etmiş 
onlara her konuda destek olmuştur. Toplumun ve 
neslin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile ku-
rumu önem arz etmektedir. Aile vasıtasıyla inanç ve 
değerler nesillere öğretilir ve aktarılır.

SON olarak vahyin ve sünnetin çerçevesinde 
Aile olmak ancak bu değerlere sahip olmakla müm-
kündür; Sadakat, Merhamet, Nezaket, Hoşgörü, Sa-
delik, Vefa, Mahremiyetin korunması, İş bölümü, So-
rumluluk, Tatlı dil, Paylaşma, Yardımlaşma, Anlayış, 
Sabır ve Ülfete sahip olmayı gerektirir. 
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 EĞER PAYLAŞMAYI BİLİRSENİZ, EKMEĞİ PAYLAŞMAK, 
EKMEKTEN DAHA LEZZETLİDİR.

NECİP FAZIL KISAKÜREK



Bizleri yoktan yaratan, bize bizden huzur bulaca-
ğımız eşler var eden, dünyayı biz insana emanet 

edip imar etmemizi emreden Rabbimize hamdolsun. 
Aile insanlık için, toplum için, gelecek nesiller 

için çok önemli. Ancak bunu kelimelere dökmek o ka-
darda kolay değil. Bu konuda görüşlerine değer ver-
diğimiz bazı büyüklerimizin söylediklerine bakalım.

Abdurrahman Aslan (sosyolog): İnsan dünyaya 
aile olarak geldi. Hz. Âdem’e Havva için direkt eşin 
deniyor. Bakara s. 35: Ey Âdem eşin ve sen cennette 
kalın...

Mehmet Görmez (Prof. ilahiyatçı): Allah kulunu 
misak ile yaratmıştır. Galu Belada bir sözleşme yapıl-
mıştır. İşte eşlerin nikâhında da Rabbim misak kullan-
mıştır.

Kemal Sayar (Prof. psikiyatr): Aile kalpsiz bir dün-
yada son sığınaktır. Çocuk değer aktarımını ailede 
öğrenir. Ve o yüzden aile üzerine titremeliyiz.

Erol Göka (Prof. psikiyatr): Aile olmadan toplum 
olunamıyor, insan olunamıyor. Beşer doğuyor, aileyle 
insan oluyoruz. Çocukların kültürleştiği yerdir aile.

Boşanma oranları artıyor mu, yoksa olduğu yer-
de mi duruyor bu konuda istatistiki rakamlar verile-
bilir. Ancak rakamlardan ziyade, çağımızda boşanma-
lara sebep olan şeyler üzerinde bir şeyler söylemek 
istiyorum.
1)  Çatışmalar yaşamın genel çerçevesi içinde çok 

doğal, büyütülmemeli. Evleneceğiz ve hiçbir so-
run çıkmayacak. Böyle bir şey yok, sorunlar tabi ki 
çıkacak ve biz bu sorunları çözeceğiz.

2 ) Aşk evliliği ya da görücü usulü ikisinin de farklı 
avantaj ve dezavantajları var. Aşk evliliklerinde 
beklenti çoğaldı. Karakter uyumundan ziya-
de, beklentilerin, alışkanlıkların uyuşması daha 
önemli hale geldi. Evlilik öncesi bir saatlik görüş-
menin 24 saate çıkması gibi bir beklenti evlenen 
çiftleri hüsrana götürdü. Ancak evlendikten sonra 
3-5 yıl içerisinde evliliğimizi, olgunlaştırır ve sevgi, 
saygı temeline oturtursak yolculuğumuz huzurla 
devam eder.

3) Geniş aileden çekirdek aileye geçiş toplumuyuz. 
Bu sebeple üçüncü kişiler çok karışıyor. Özellikle 
evlilik aşamasında işlerin zorluğu ve stresi, üçün-

cü kişilerin müdahalesi ya boşanmaya götürüyor 
ya da boşanmanın tohumları atılıyor. 

4)  Çağımızda evlilik yaşı arttı ancak aynı oranda ol-
gunluk artmadı. Eskiden gençlerin hayatla tema-
sı zorunluydu, öğreniyordu, kişilik kazanıyordu. 
Daha 7 yaşındayken bir koyun sürüsü teslim edi-
lebiliyordu. Şimdi ise 50 yaşına gelmiş hala büyü-
memiş insanlar var.

5)  Aile büyükleri sürekli doğru insanı bulmaktan 
bahsediyor, ancak doğru insan olmaları konusun-
da tavsiyeleri yeterince değil. Eşlerin hayat serü-
veninde beraber gelişmeleri konusunda daha 
özenli olmamız gerekiyor.

6)  Ailelerin televizyon başına sabitlenmeleri yete-
rince kötüyken, birde kötü aile örnekleriyle dolu 
filmlerin izlenme rekorları kırması çok üzüntü 
verici. İnsanların yapmaları gerekenlerin yanı sıra 
medyanında yapması gerekenler (sorumlu med-
ya) var. RTÜK ünde yapması gerekenler ( psikolo-
jik ve pedagojik denetim) var.

7)  Evlilik bakım istiyor. Kahvaltıda, akşam yemeğin-
de... Buluşmak göz temasını arttırabilir. Ancak 
android telefonlar buluşulsa da bakışmaya engel 
teşkil ediyor. Hâlbuki göz vicdanın ve ahlakın or-
ganıdır.

8)  Kullandığımız kelimeler çok önemli. Aile içi şid-
det, çocuğa yatırım, bu evlilikten kazancım ne... 
Gibi cümleler aileye inancımızı azaltıyor, samimi-
yetimizi götürüyor.

9) Geçmişte insanlar evlilikten bir dünya kurtuluşu 
beklemiyordu. Modern çağın insanı yalnızlaştığı 
için, eşi her şey olsun istiyor. Evliliğe taşıyamaya-
cağı bir yük yüklüyor.

10)  Aile içinde sürekli haklı çıkmak, diğerini de-
netlemek, yönetmek gibi duyguların varlığı da 
kavga sebebi olabilir. Bilmeliyiz ki; kimse kimse-
nin mülkü değil. Öneride bulunabilir ancak, onun 
adına karar veremeyiz. 

SONUÇ olarak diyebiliriz ki; evlenip boşanılabilir. 
Bunu ahlaki kavramlarla yargılamamalıyız. Devlet yö-
netiminde adalet, aile içinde ihsan esastır. Baba oğu-
lu, eşler birbirini affetmelidir. 

FaT M a  z e h r a  S e r d a r

Aile Ba ları 
Çözülüyor mu?
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FaT M a  z e h r a  S e r d a r

İnsanın diğer varlıklardan üstün ve farklı olması akıl ve iradeye sa-
hip olmasındandır. Akıl ve iradenin insana kazandırdığı en büyük 

katma değer ahlaktır. Ahlak insana bilgelik, erdem, izzet gibi değerler 
katar ve insanın kemale ermesini sağlar. Ahlaka sahip olan insanlar 
güvenilir, huzur veren, emin olunan, emanet verilebilen kimselerdir. 
Bu özelliklere sahip insan topluluklarında adalet de sağlanmış olur. 
Adalet bir topluluğun huzur ve mutlu olmasının en önemli gücüdür. 
Çünkü insanlık tarihi boyunca insan topluluklarının huzur ve mutlu-
luğu iki sebeple kazanılmıştır ve kaybedilmiştir; Adalet ve Emanet…

Ahlakın bozulduğu, emanetin ehline verilmediği, adaletin sağ-
lanmadığı toplumlarda hıyanetler, haksızlıklar, savaşlar çıkar.

Günümüz insanlarının en büyük sorunu güven duygusunu kay-
betmesidir. Güven duygusunun kaybolması ahlakın yozlaşmasıy-
la mümkündür. Ahlak insanı emin ve güvenilir kılar. Nitekim İslam 
peygamberi Hz Muhammed’in emin ismiyle anılması onun ahlaklı 
ve güvenilir bir insan olmasındandır. Emin olmak, güvenilir olmak, 
emanetleri korumak toplumsal barışın, güvenin, hoşgörünün en 
önemli garantisidir.

Biz Müslümanları diğer insanlardan ayıran farklı kılan en önemli 
özelliğimiz elinden dilinden emin olunan insanlar olmamızdır. Hz. 
Peygamber münafıkların üç özelliği vardır buyurmuştur; Konuştu-
ğunda yalan söyler, söz verdiğinde yerine getirmez, kendisine bir 
şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Dolasıyla mümin yalan söy-
lemeyen, söz verdiğinde sözünü tutan, bir şey emanet edildiğinde 
emanete sahip çıkan özelliklere yani güzel ahlaka sahiptir.

Peygamber Efendimiz emin olmayı, emanete sahip çıkmayı 
imanla ilişkilendirmiş” Emanet sahibi olmayan kişinin gerçek imanı 
yoktur” buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde 
vefa etmeyenin de dini yoktur.

Kur’an ise emanet ile ilgili şöyle buyurur; “Biz emaneti göklere, 
yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, onun sorum-
luluğundan korktular; onu insan yüklendi çünkü o çok zalimdir, çok 
cahildir.”(Ahzab 33/72) Çünkü insan akıl ve irade sahibidir ve ema-
net, insanın hür ve iradeye dayalı yükümlülüğüdür. 

Hz. Ali “iyi insanı secdelerden değil, doğru sözünden ve emane-
te ihanet etmemesinden tanırsınız” derken iyi insan olmanın çerçe-
vesini çizmiş, Hz Ebubekir ise “ verilen emaneti yerine getirmek en 
üstün doğruluk sayılır, hıyanet olarak en önde yalan gelir” demiştir. 
Sonuç olarak tek gerçeğin bu dünyada hiçbir şeyin sahibi olmadığı-
mız her şeyin bize emanet olduğunun bilincine varmamızdır.

Ş U L e  Ta n r I V e r d İ

Ahlak E ittir Emanet
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‘’EMANET KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE HİCRET, KERBELA VE ŞİDDET’’ KONULU HİCRİ YILBAŞI PROGRAMI

2019

ANKARA’DAKİ YETİM ÇOCUKLARIMIZI AYLIK ZİYARETLERİMİZ VE YARDIMLARIMIZ

2020

FOTOĞRAFLARLA FAALİYETLERİMİZ
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HACI BAYRAM İFTARIMIZ (2019)
Her yıl geleneksel olarak Hacı Bayram Cami bahçesinde üye ve gönüllülerimizle birlikte İftarımızı yapıyor, ramazan bereketini paylaşıyoruz.

İLKDER GELENEKSEL 2019 İFTARIMIZ

Her yıl olduğu gibi geleneksel İLKDER iftarında üye, gönüllü ve dostlarımızla  

birlikte olmak ve hasret gidermek için bir araya geliyoruz.

 Suriyeli yetim iftarımız
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ANKARADAKİ MÜLTECİ YETİM İFTARLARIMIZ 2019

FOTOĞRAFLARLA FAALİYETLERİMİZ



afgan yetim iftarımız

uygur yetim iftarımız
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ramazan ayında Üniversitede Okuyan ve Öğrenci evlerinde Kalan gençlerimizi de unutmadık

KADİR GECESİNDE GAZZE’DE VERİLEN 1000 KİŞİLİK İFTAR 2019
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Pakistan’daki yetimlerimizin Sofrasına Kurbanlarımız aş Oldu

KADİR GECESİ’NDE SOMALİ’DEKİ YETİMLERİMİZİN İFTARI 2019

2019 YILI YURT DIŞI KURBANLARIMIZ
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Hiç Bilmediğimiz görmediğimiz yerlerde Kurban Sevincimizi Paylaştık gazze’yi Kurbanda da unutmadık

nijeryalı yetimlerin Kurban Sevinci Hepimizi gülümsetti

ÇaD iftar Ve KurBan PrOJelerimiz 202O 
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SOmali iftar Ve KurBan PrOJelerimiz 2020

ANKARA’DAKİ YETİMLERİMİZE İFTAR, KUMANYA VE KURBAN DAĞITIMLARI 2019- 2020
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KitaP DaĞıtımı

Suriye’De KurBan PrOJemiz

Kumanya DaĞıtımı
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GAZZE’DE KURBAN ETİ DAĞITIM PROJESİ 2020
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KADİR GECESİNDE GAZZE’DE VERİLEN 1000 KİŞİLİK İFTAR 2020
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GAZZE’DE GIDA KOLİSİ DAĞITIM PROJESİ 2020

36



SURİYE KAMPLARI KUMANYA VE MAMA DAĞITIMI 2020
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BANGLADEŞ ARAKAN KAMPLARI İFTARI
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KOruyuCu ailelerimizle DerneK merKezinDe 
SOHBet Ve iStiŞare

ilKDer’in geleneKSel mOĞan gÖlÜ PiKniĞi 
2019

PAKİSTAN’DA İFTAR PROGRAMIMIZ

39



ANKARA’DA BULUNAN SUDANLI, AFGAN, ÖZBEK, UYGUR, TÜRKMEN MÜLTECİ ÇOCUKLAR VE TÜRK ÇOÇUKLARIMIZLA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PİKNİK 2019

40



Psk.Beyza nur KılıÇ ”StreS yÖnetimi” av.afra tanrıVerDi “HuKuKta KaDın”

DERNEK MERKEZİNDE UZMANLARDAN SEMİNER ALDIK 

ANKARA’DA BULUNAN SUDANLI, AFGAN, ÖZBEK, UYGUR, TÜRKMEN MÜLTECİ ÇOCUKLAR VE TÜRK ÇOÇUKLARIMIZLA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PİKNİK 2019

uz.Psk.meliKe ÖzÇeliK “Duygu yÖnetimi”
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2020 yılının başlarında Dünya aynı hızlı tem-
posu ile dönerken insanlar bu hızlı tempo-

ya ayak uydurmuş bir koşuşturma ve bitmeyen 
maddi Manevi iştahları ile yaşarken Nemrut’u 
öldüren küçücük sinek misali bir virüs dünya-
ya durun dedi. Çin’de başlayan ve önceleri hiç 
oralı olmadığımız bulaşıcı ve öldürücü bir virüs 
CORONA.

Afrika yıllarca HIV, SARS, EBOLA gibi virüs-
lerle kitle ölümleri ile uğraşırken onlara sade-
ce bakmakla yetinen dünyanın geri 
kalanı bu yeni virüsün de sadece 
Çin’de kalıp kendilerine ulaş-
mayacağını düşündü.

DSÖ Mart ayında Pan-
demi ilan ettiğinde bu söz-
cüğün anlamını daha sonra-
ki aylarda insanlık çok acı bir 
şekilde öğrenecekti.

Bizler dernek merkezini 
taşımış resmi işlerle uğraşıyoruz. 
2019 yılında başlayan kuyu projelerini 
tamamlamaya yeni projeleri değerlendirmeye 
çalışıyoruz.

Her ay Ankara’da bulunan yetim ailelerini 
ziyaret edip gıda paketleri ile birlikte kefalet-
lerini dağıtıyoruz. Sokağa çıkma yasakları gibi 
kısıtlamalar sebebiyle Mart ve Nisan aylarını 
bankalardan göndererek halletmeye çalıştık. 
Yetim ailelerimizin yanı sıra işini kaybetmiş ça-
lışmayan ihtiyaç sahibi aileleri de belirleyip on-
lara da banka aracılığıyla maddi destek verdik.

Mayıs ayına geldiğimizde kısıtlamalar bi-
raz gevşemiş ancak hala dernekte bir araya ge-
lemiyorduk. Ramazan ayındayız, geçen seneki 
iftarlarımızı, hem kendi geleneksel iftarımızı, 
hem de mülteci kardeşlerimize yaptığımız if-
tarları düşünüyoruz. Elimizdekinin kıymetini 

kaybedince anlıyoruz maalesef.

Bu duygularla gıda kolilerini arabamıza 
yükledik bir gün öncesinden sipariş verdiği-
miz iftarlıklarımızı da alarak, yerleşim yerlerine 
göre gruplara ayırdığımız ilk mülteci grubuna 
doğru yola çıkıyoruz.

Yetim aileleri bizleri bekliyor bunu biliyo-
ruz, çünkü kapıda bizi gördüklerinde çocuk-
larımızın yüzü aydınlanıyor ve küçükler koşup 
bize sarılıyorlar, belki de ziyaretlerine giden 

sadece bizleriz.

Ellerimizde eldivenler yüzü-
müzde maskelerimiz dilimizde” 

Rabbiyesir Vela tu asır Rabbi 
temmim bil hayır”

Rabbim kolaylaştır zorlaş-
tırma bütün hayırlı işleri bizler-
de tamamla “diyerek dağıtıma 

başlıyoruz. Çocuklar bizleri daha 
bir coşkuyla karşıladılar annelerin 

gözleri nemli nemli bu kısıtlamalar 
herkesi etkiledi ancak, sokağa çıkmaya kor-

kan ya da sokaktan topladığı plastiklerle eve 
katkı yapmaya çalışan 13-14 yaşlarındaki ço-
cuklar için bu süreç daha da zor geçiyor belli ki.

Bir haftalık sürede iftarlıklarımızı kuman-
yalarımızı ve kefaletlerimizi dağıttık. Biz de 
korkuyorduk virüsten öldürücüydü ya da çok 
sıkıntılı bir tedavi süreci vardı, ancak omuzları-
mızdaki yük ve sorumluluk daha ağır bastı. İna-
nıyoruz ki Allah rızasını kazanmak üzere çıkılan 
yolda Rabbimiz bizimle beraberdir.

Pandemi süreci hala devam ediyor. Der-
nekte ve aylık toplantılarımızda daha fazla dik-
kat ederek çalışmalarımıza devam ettirmeye 
çalışıyoruz çünkü hayat devam ediyor yetim 
yoksul ihtiyaç sahibi olanların bizlere dünden 
daha çok ihtiyaçları var. 

h a d İ Y e  K I L I Ç

Pandemi ile Ya amak

42



43

[11:56, 26.12.2020] a Rabbinizden mağfiret dileyin, 
sonra O’na tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir 
süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yarar-
landırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşı-
lığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza 
gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. (Hud 
Suresi)

a Selamünaleyküm
Hayırlı günler arkadaşlar. 
Ben dün dernekteydim.
Hem hocamızı hem arkadaşlarımızı çok yorgun 

gördüm. Dünden beri ne yapabiliriz diye düşünüyo-
rum. Bu grupta 101 kişiyiz eğer bizi burada buluş-
turduysa Rabbim bizden bir muradı vardır. Aslında 
bir şeyler de buldum. Ne olur elinizi yüzünüze ko-
yun ve bu yazıyı okuduktan sonra bir dakika gözleri-
nizi kapatın düşünün.

 Özden hocamdan daha çok mu hastasınız ya 
da yaşınız daha mı çok ileri? Saliha abladan eviniz 
daha mı uzak? Şule’den daha çok çocuğunuz mu 
var? Münevver Ağyar gibi eşiniz yeni mi ameliyat 
oldu? Sokağa çıkma yasağınız Emine Kaya’dan daha 
mı kısıtlı? Emine ablanın Hadiye ablanın da torunları 
var. Rahatsızlıklarınız, sorumluluklarınız Münevver 
Gündoğan’dan daha mı çok. Şimdi sıralayın maze-
retlerinizi... 

Mazaretlerimiz ayaklarımızı tutan prangalar-
dır arkadaşlar. Pandemi döneminde, ne kadar alim, 
doktor ne kadar gün görmüş insan varsa “bir nefesi-
nizi boşa harcamayın” diyor.

 Nefsim de dahil şu gruptaki herkes bir gün gel-
se 100 günde bir sıra gelir. 100 gündür derneğe gel-
meyenler/ gelemeyenler bir dakika daha düşünsün.

“Ben neden bu gruptayım” diye..
Ben akşamdan beri düşünüyorum arkadaşlar. 

Hocamız derneğin yaptığı işleri buradan bildirdiği 
kadar bildirmedikleri de var. Mesela dün Şule’nin sa-
bah namazı gelmesi gibi gibi gibi... Zannetmeyin ki 
sadece orada iş yapıyorlar; insan idare ediyorlar, bi-
zim cennete bir adım daha yaklaşmanız için nereye 
hangi adımı atsak diye uğraşıyorlar.

 Biz bir aile isek geçimimizi sağlıyorlar. Alınan-
dan, satılandan, kiradan, faturalardan, bizi bekle-
yenlerden, yolumuzu gözleyenlerden ne kadar ha-
berimiz var?

Onlardan biri olabilseydim tevazudan, amelle-
rimi boşa çıkarmaktan korktuğum için belki bunları 
bu kadar cesur söyleyemezdim. Ben kendimde ki 
eksiklikleri, mazeretlerimin anlamsızlığını gördü-
ğüm için, Rabbimden Af, hocamdan ve arkadaşla-
rımdan helallik istiyorum ve söz veriyorum. Gönlüm 
sizinle, sizin çok güzel işler yaptığınıza şahidim ve 

Dualarınızda yer alabilmek için sizin arkanızdan gel-
mek değil, yalnızca size dua etmek değil, kol kola 
koşturarak gecemi gündüzüme katararak yanınızda 
koşmak istiyorum. Yukarıdaki ayetin içimdeki tefsiri 
ise; Rabbimden mağfiret diliyorum, tövbe ediyo-
rum, iyilik yapmak için Rabbimin bana güç verme-
sini, sağlık sıhhat vermesini, yolumu açmasını dili-
yorum ve biliyorum ki; hocam da peygamberlerimiz 
gibi, hak ve hakikate eren nice alimler büyükler gibi,

 O dehşetli günün azabından bizi korumaya ça-
lışıyor. Selam ve dua ile...

a Rabbim nefsimizi ve neslimizi magfiret dile-
yen tovbe eden kullarindan eylesin. Lutfuyla kere-
miyle nimetlerinden ikram etsin nasip etsin. İyilik 
yapmayi nasip edip ecrini kat kat versin. Kalbimizi 
yönümüzü gözümüzü kaydirmasin. Ayaklarimizi 
gönlümüzü dini uzerinde sabit kılsın. Amin amin 
amin ya muin...

a Bizi bize bırakmayan Rabbimize şükürler ol-
sun.Her daim bizlere hakkı ve sabrı tavsiye eden, 
dua eden Can hocamız ve her daim birbirine dua 
eden güzel gönüllü İlkderli kardeşlerimiz vesilesi ile.
Rabbime Binlerce şükür, ne güzel ne güzel ne güzel 
güne ayetlerle dualarla başlamak. 

a Ayetleri ve duaları görünce dedimki, sanırım 
Rabbim bizi seviyor. Rabbimin sevgisini hissettiren 
sizlerden Allah razı olsun, hepinizden.

a Lale abla bu bu çatının altındaysak bir der-
dimiz var demektir. Bizim derdimiz bir yaraya mer-
hem olabilmek değil mi? Eğer Özden hocamın ve 
arkadaşlarımın derdi de bu olmasaydı; evinde otu-
rup bizden daha çok namaz kılıp, bizden daha çok 
Kur’an okuyup, bizden daha çok dua edip, bizden 
daha çok tesbih çekebilirlerdi. Ben onlarda bu isti-
kakı görebiliyorum. Ama onlar bir yaraya merhem 
olmayı tercih ettiler. Bir çocuğun gülüşünde buldu-
lar kendilerini. Buradaysak bir fikir üretmeli bir sey-
ler yapmaliyiz diye düşünüyorum.

a Ne yapalım işte? 
Soru bu. Cevap da bu.
Dünya almış başını gidiyor. Her gün watsap 

gruplarından artık yüzlerce değil binlerce hatimler 
indiriliyor milyonlarca yasini şerifler, salavatlar.... 
okunuyor.

Ne eksik arkadaşlar?
Dünya neden her gün daha kötüye gidiyor?
Aylık toplantıya gidemiyoruz
Skyp den toplantı yapıyorlar katılamıyoruz. 
Ben gemileri yaktım. Bu gün burada ciddi karar-

lar almamız gerekiyor. 
Dernekten ziyade kendimiz için...

Aramızda



İçinde hayatın özünü saklayan küçük sandık. 
Farklı büyüklüklerde, kuru, sert yapılı, içinde 

cevherini özenle saklayan, hayatın/canlılığın 
konsantre şekilde paketlenmiş hali.

Eğer bir tohumu alır, sıcaklık, toprak ve su 
ile ona güzel bir ortam hazırlarsanız; o sert ka-
buk artık koruma görevini tamamladığını bilir 
ve içinde sakladığı hayat için yumuşayıp onun 
çıkışına izin verir.

İlginç olan; her bir tohum, bilmediğimiz 
harflerle yazılmış kanunlara göre hareket eder.

Tohum, tanenin boyu kadar toprağın altı-
na gömüldüğünde sertliğinden vazgeçip yu-
muşar ve içinden çıkan o tazecik, yumuşacık 
filizin, kabuğunu çatlatmasına izin verir. Tane, 
kendini hayat için, kendinden sonrakiler için 
“hibe” eder. Yaratılışının, varlığının gereğini ye-
rine getirir.

Her türlü yasalar, o görünmeyen yazılı ya-
salar işler. Tohum toprağı bulmuş olsa da kimi 
zaman tohumun içinde hayatı oluşturabilecek 
potansiyel olmayabilir. Dıştan bakıldığında to-
humda bir fark görünmese de ekildiğinde bir 
hareket gerçekleşmez.

Kimi zaman tohumu çatlatıp filiz hareket 
etse de çok derinlere gömülü olduğu için yü-
zeyi bulması mümkün olmaz. O ilk hareketi 
gerçekleştiren filiz her daim kök iplikçiklerini 
derinlere yönlendirirken filizini güneşe doğru 
yönlendirir. Bilir; toprağın içinde bile pusulası 
varmış gibi yukarı ve aşağıyı…

Ben zannederdim ki tohum filiz verdi, ar-
tık her gün sulamak gerek. Evet su gerekli fakat 
bir de göz önünde bulundurulması gereken 
şey tohumun ne cins bir tohum olduğu. Her bir 
tohum ayrı bir yazılım taşır içinde. Bunu gözar-
dı ederek kendinize göre davranırsanız yani ki-
mini çok sularsanız kimini de çok sulamazsanız 
öldürebilirsiniz.

Yaşarken deneyimler üzerinden öğreniyor 

insan. Hiçbir şeyin garantisi olmadığını, eme-
ğin iyi niyetin tek başına yeterli olmadığını. Bil-
gi ve tecrübe ile herbirinin birlikte kullanılması 
gerektiğini…

Herşeyi yerli yerince kullanınca görünme-
yen yasalar işliyor ve mucize gerçekleşiyor; ha-
yat/canlılık başlıyor.

İnsanoğlu aciz olduğunu bir kez daha öğ-
reniyor. “Yere eken göğe bakarmış.” 

Peki göğe bakan kendi içindeki cevhere/
öze de bakar mıymış?

Peki insan kendine verilmiş tohumunu, 
kendi içine konmuş özünü ortaya çıkarabiliyor 
mu? İşte bunun olabilmesi için önce kendini ta-
nıması o özün inkişaf edebilmesi için nelere ih-
tiyaç duyduğunu keşfetmesi gerekmiyor mu? 
Hayatın içinde kültürün/toplumun taleplerini 
yerine getirmekle o öz ortaya çıkıyor mu ya da 
tam tersi törpüleniyor mu?

Varlığın içinde, değer verip yarattığı insan-
ların parmak izleri nasıl birbirine benzemiyorsa 
şimdi artık biliyoruz ki beyin bağlantılarıyla da 
her bir insanın diğeri ile aynı olması imkansız. 
Bu kadar özel yaratılmış olan her birimize Al-
lah’ın verdiği potansiyeli keşfetmek ve ortaya 
çıkarmak insanoğlunun en büyük sorumluluğu 
olsa gerek.

İçinde bulunduğumuz dönem; geçmişte 
bize bahsedilmiş olsaydı asla inanmayacağımız 
şeyleri “yaşadığımız” bir dönem. Pandemiden 
sonra herşey yeniden eskisi gibi olacak bek-
lentisi beyhude bir beklenti. Değiştiremeye-
ceğimiz çapta olayların karşısında ümitsizliğe 
kapılmak da mümine yakışmaz. Ama yapabi-
leceğine odaklanan insan belki de son şansını 
kullanarak potansiyelini ortaya çıkarabilir. 

Bizim örneğimiz olan peygamberimiz; 
Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile bugün 
elinizdeki fidanı dikin, diyerek yolu gösteriyor. 
Bize düşen de o yoldan yürümek… Selam ile

h ü s n e  a K aY

Tohum
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KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR

CumHurBaŞKanlıĞı aile ŞuraSı

marDin “Bir DÜnya KaDın” BuluŞmaSı

aile KOnulu ÇalıŞtayDan

DiyarBaKır annelerine DeSteK mitingi

afriKa eVinDe DOStlarla 
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memurSen KaDın KOm. BŞK. SıDıKa ayDın ziyareti

HaK-iŞ’te filiStin BuluŞmaSı

KuruCuSu OlDuĞumuz KaBiB PlatfOrmu aylıK tOPlantıSınDanDOSt tV “KalBi KuDÜSte Kalanlar” PrOgramınDan

gazzeDe KOruyuCu aile BaŞta OlmaK Üzere KurBan, ramazan, Kumanya Ve Su Kuyuları PrOJelerini BirliKte yÜrÜttÜĞÜmÜz ıSlamıC SOCıety  
(iSlam DerneĞi) BaŞKan Ve yÖn. Kur. Üyeleriyle Bir BuluŞma gerÇeKleŞtirDir.
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CumHurBaŞKanı DanıŞmanı tuĞBanur SÖnmez ziyaretimemurSen KaDın KOm. BŞK. SıDıKa ayDın ziyareti

ZİYARETLERİMİZ

2019’DA FARKLI ÜLKELERDEKİ YETİM ÇOCUKLARIMIZLA KURBANLARIMIZI PAYLAŞTIK
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Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İakanlı-
ğı koordinesinde içişleri Bakanlığı ve 

Adalet Bakanlığının da desteklediği Ka-
dına Yönelik Şiddeti İzleme Komitesi 24. 
toplantısı 24 Aralık 2020 tarihinde Ankara 
Hakim Evinde gerçekleştirildi.

 İLKDER olarak bizim de katıldığımız, 
“2016-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Müca-
dele Ulusal Eylem Planı” uygulamalarının 
anlatıldığı programda İçişleri Bakanı Sn 
Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Sn Abdül-
hamid Gül ve Aile Bakanı Sn Zehra Zümrüt 
Selçuk sunumlarını yaptı.

Özet olarak eylem planı uygulamala-
rı şöyle değerlendirildi. 
• Bu güne kadar ŞÖNİM( şiddet izleme 

merkezi) lerde 613 255 kadın,48 894 
erkek ve 91 109 çocuk barındındırıldı 
ve rehabilitasyonları sağlandı.

• Kadın Konuk Evi sayısı 404346 ya 
şiddetle mücadele noktaları 354 e 
çıkarıldı.

• Covid 19 da barınma için 18 kamu, 21 
otel toplamda 65 tesis eklendi.

• Eylem planının etkin uygulanması için 
koordinasyon kurulları oluşturuldu

• Valiler ve Kaymakamların başkanlığında 
3 ayda bir toplanan izleme ve 
değerlendirme kurulları oluşturuldu

• Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile 
Bakanlığı koordinatörlüğünde kayıt 
formu güncellemesi yapıldı( bu 
form şiddete uğrayan kişi tarafından 
doldurulmaktadır). Olay yerine ait 
tasvirler gibi bazı eksikliklerin tespit 
edilmesi ile Ocak ayından itibaren yeni 
formlar kullanılacaktır.

• Belediyeler tarafından sığınma evi, 
konuk evi ki 245 belediyede 11 ilde 32 
adet konuk evi bulunmaktadır. Bunun 
artırılması için çalışmalar yapılması 
kararlaştırılmıştır.

• Ulusal Eylem Planı’nın uygulama 
süresince eğitimleri tamamlanan 1005 
polis ve 1086 noktada 8200 uzman 
personel çalışmaya başladı.

• KADES(Kadına Şiddete Karşı Destek 
Hattı) uygulaması yaygınlaştırıldı. 

1208000 uygulama indirimi yapıldı ve 
63860 ihbar sayısına ulaşıldı.

• Jandarma Komutanlığı ve Aile Bakanlığı 
çalışma entegrasyonu ve veri paylaşımı 
başladı

• Kolluk görevlilerine kadına yönelik 
şiddet ve çocuk evlilikleri gibi 
konularda eğitim verildi ve bu süreç 
devam ediyor. Bu eğitim muhtarlara, 
jandarma ve sahil güvenlik akademisi 
öğrencilerine erbaş ve erlere de 
verilmektedir.

• Elektronik kelepçe uygulaması 
yaygınlaştırıldı. Ocak 2021 den 
itibaren yerli milli kelepçe uygulaması 
yapılacaktır.

• Tekrarlanan şiddet mağduriyetlerinin 
kontrol edilmesi, eylemle orantılı 
kontrol mekanizması işletildi

• Hayati tehlike anında ihbar şartı 
aranmadı.

• 6284 sayılı kanun tedbirleri 
kapsamında vakaya özgü rapor 
sunulması sağlandı.

• Tedbir kararlarının uzmanlaşmış tedbir 
mahkemeleri tarafından verilmesi 
sağlandı.

• Adli Hizmet Daire Başkanlığı 
oluşturuldu.

• Adli görüşme odaları sayısı 97 
oldu, özel yöntemlerle ifade 
alınmaya başlandı, mağdur ve fail 
karşılaşmasının önüne geçildi.

• Daha önce şiddet uygulamış ve 
tahliye edilmiş failin kolluk birimlerine 
bildirilmesi sağlandı.

• Şiddet faillerine öfke kontrolü eğitimi 
yapılmaktadır.

• Mağdurlara yönelik 105 adliyede 
psiko• sosyal destek veren birimler 
oluşturuldu.

• Soruşturma suresi 55 güne düşürüldü
• Tedbir kararlarında%20 artış sağlandı.
• Şiddetin tekrarlanması riskinin fazla 

olması durumunda elektronik kelepçe 
uygulaması yaygınlaştırıldı.

• Şiddet mağdurları için kimlik bilgileri ve 
işyeri değişiklikleri yapıldı.

• Israrlı takibin ayrı bir suç olarak cezayı 

artırma sebebi olması için çalışmalar 
yapılıyor.

• 3112 kişiye zorlama hapsi uygulandı
• 404 hakim ve cumhuriyet savcısına 

6284 sayılı kanunun uygulamaları 
hakkında eğitim verildi.

• Hazırlanan 75 eylem planı bakanlıkların 
koordinasyonuyla 2021 yılı sonunda 
tamamlanacaktır.

• 2021 - 2025 eylem planı hazırlandı.
• Sn Emine Erdoğan’ın himayelerinde 

Mercan Seferberliği ( kadınların başarı 
hikayeleri oluşturması) projesi için 
çalışmalar başlatıldı.

• Meslek elemanları ve şönimlerde 
çalışan personele hizmet içi eğitim 
verildi. Hizmet standartlarının 
yükseltilmesi için öz değerlendirme 
yapılmaktadır.

• Toplumda farkındalığın ve duyarlılığı 
artırılması için eğitimler verildi. 
2000000 kişiye yakın verilen eğitimler 
uzaktan eğitim yöntemi ile devam 
ediyor

• 2021de öncelikli konu medyada, 
televizyonda ve basında şiddetin 
dili konusu ele alınacak ne gibi 
önlemler alınması gerektiği üzerinde 
durulacaktır.

• Türkiye’de risk analiz ölçeği oluşturup, 
sosyal hizmet müdahale birimi 
oluşturulacaktır.

• KADES, Alo 183, Whatsap uygulaması, 
elektronik kelepçe uygulaması 
gibi uygulamalarla şiddetin önüne 
geçilmeye çalışılıyor.

• Kadına yönelik şiddet araştırmasını 
üçüncüsü yapılıyor.

Toplantı, katılan STK, üniversite ve 
kamu temsilcilerinin soru ve öneriler ile 
sona erdi.

h a d İ Y e  K I L I Ç

Kadına Yönelik iddeti izleme 
Komitesi Toplantı Notları 
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ÇaD’Da lOH DaĞıtımı PrOJeSi

İLKDER ÜYE VE GÖNÜLLÜLERİMİZİN KATKILARIYLA YAPTIRDIĞIMIZ BANGLADEŞ SU KUYUSU
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KAMERUN’DA SU KUYUSU 2020
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GAZZE’DE ÜYE VE GÖNÜLLÜLERİMİZİN KATKILARIYLA YAPTIRDIĞIMIZ 
HZ. HÜSEYİN ve HZ. ZEYNEB SU KUYUSU
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z  Dernek Başkanımız Özden SÖNMEZ’in Yengesi
z Saliha BEKTAŞ’ın Görümcesi
z Ayşe DOĞAN’ın Annesi
z Havva ÇALIŞKAN’ın Annesi
z Necla YERLİ’nin Babası
z Keriman ÖZTÜRK’ün Kayınvalidesi
z Halime ÖZÇELİK’in Kayınpederi
z Emine GÖRÜGÜLÜ’nün Kayınvalidesi
z Emine DEMİRCİ’nin Ablası
z Fatma SARISOY’un Babası
z Feride GÜNDENOĞLU’nun Annesi
z  Gülsüm TANDOĞAN’ın Babası, Ağabeyi ve Ablası
z Nursel ÖZTÜRK’ün Annesi
z Sümeyye GÜLER’in Annesi
z Gökçen DURSUN’un Annesi
z Yasemin USLU’nun Eşi
z Ayşe ÖZDEMİR’in Ablası

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

h Saliha BEKTAŞ’ın Turgut adında bir erkek torunu

h Emine ÖZÇELİK’in Zeynep adında bir kız torunu

h Kadriye ÖZAYDIN’ın bir erkek torunu

h  Lale ÇİMENCİ’nin Sevde Lale adında bir kız 
torunu

h  Fatma USLU’nun Hasan Eren ve İbrahim Etem 
Adında İkiz torunu

h Emine GÖRGÜLÜ’nün bir kız torunu 

h  Havva ÇALIŞKAN’ın bir erkek torunu dünyaya 
gelmiştir.

Çocuklarımıza hayırlı, bereketli ömürler dileriz.

ilkder ailesine 
katılanlar

evlenenler
n  Semanur SÖNMEZ YAMAN’ın Oğlu 

Furkan Taha
n Ayşe EMİROĞLU’nun Oğlu Enes
n Saniye SAMUR’un Kızı Dilara 
n Rahime SEZGİN’in Kızı Elifnur
n  Münevver GÜNDOĞAN’ın Kızı Zeynep 

Sevde 
n Cahide HAZNEDAR’ın Kızı Büşranur
n Zehra SERDAR’ın Oğlu Tayyip
n Halime ÖZÇELİK’in Oğlu
n Ayşe ÜÇER’in Oğlu Melih
n Emine ÖZÇELİK’in kızı Melike

Dünya evine girmişlerdir. Hepsine hayırlı 
olsun der mutluluklar dileriz.

İLKDER Ailesi

2019-2020 aramızdan ayrılanlar
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nüfusunun çoğu kadın. Başkente 30 kilometre uzakta 
olan köyde yağmur mevsimi olan Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarında tarım yapılıyor. Mısır, yer fıstığı, darı ve 
sebzeler yetiştiriliyor. Küçükbaş hayvancılık yapılmakta. 
İhtiyaçtan fazlası olan ürünler köyün haftada bir gün ku-
rulan pazarında ve yol güzergahı üzerinde satılıyor. Her 
ailede 5-8 arasında çocuk var, hastane ya da sağlık ocağı 
yok. Yaptıracağımız bu eğitim merkezi sabah okul olarak 
öğleden sonra da Kur’an kursu olarak hizmet verecek. 
Hepimiz çok heyecanlandık. Projenin tamamını görüp 
karar verelim dedik. Üç sınıflı, mescidi, su kuyusu v.b 
olan proje maliyeti önce bizi biraz korkuttu.

Söz verip tutamamak sonunda mahcup olmak var. 
Özden hocam yönetim kurulu toplantısında bizleri mo-
tive ederek ilk adımı atmamızı sağladı. Dernek üye ve 
gönüllüleriyle paylaşılan proje ilgiyle karşılandı.

Protokoller imzalandı. Temel atma tören resim ve vi-
deoları geldikçe bizim de heyecanımız arttı.

İlk yardımlar gelmeye başlayınca biraz nefeslendik. 
Hamdolsun maliyetin üçte ikisi gönderildi. Kaba inşaat 
tamamlanmak üzere. Temel atma töreni videosunu göz-
yaşlarıyla izledik. Merkez bitince ne yaparız bilmiyorum. 
Ayette de buyurulduğu gibi bir işi bitirince diğer işe ko-
yulmak gerek. 

Müminler ancak kardeştir. Kardeşinin elini tutmaz-
san ihtiyacını görmezsen kardeşlik duygusu ümmet bi-
linci yeryüzünden silinip gider vesselaam.

54 DeVam eDen PrOJemize Sen De KatılaBilirSin...

“Baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmak” ya da 
“Sadaka-yi Cariye- öldükten sonra da hayır hasenatın de-
vam etmesi”…. İnsan ölümlüdür de kurumlar baki kalır mı?

İLKDER otuz yılı aşkın bir süredir üye ve gönüllüleriyle 
Allah’ın rızasını kazanmak için yola çıkmış ve “halka hizmet 
hakka hizmettir” diyerek bugüne kadar maddi manevi ça-
lışmalarını ihlâsla sürdürmüş bir kadın derneğidir.

Ulusal ve uluslararası pek çok projeyi hayata geçirdi. Ko-
ruyucu aile projesi ile yüzlerce yetimin elinden tuttu. Rama-
zan ve Kurban da yetimleri, mültecileri, yoksulu unutmadı.

Susuz diyarlara kuyular açtırdı. Mescitler, yetimhaneler 
yaptırdı. Bayramlarda çocukları sevindirdi. Eğitime destek 
verdi.

İLKDER ailesi olarak yıllarca, okul, külliye v.b kalıcı, ne-
siller boyu faydalanılacak ve dua alınacak, tabelasında is-
mimizin yazılı olduğu bir yeri hayal ettik. ÇAD dan gelip 
ülkemizde öğretmenlik yapan Salih bey (Saleh Younous) 
in derneğimizi ziyareti ile hayalin perdesi yavaşça aralan-
dı. ÇAD, Orta Afrikada denize kıyısı olmayan bir ülke. Kuze-
yinde Libya batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, güneyin-
de Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusunda ise Sudan yer alır. 
Sahra çölü ile kaplıdır ve dünyanın en yoksul 5. ülkesidir. 
Salih bey bize Türkiye’den bazı kuruluşların ÇAD da yaptığı 
projeleri anlatınca eğitim merkezi düşüncesi ortaya çıktı. 
Bu merkez Çad’ın Lubana köyünde yapılması isteniyordu. 
Lubana köyü 300 hane 750 kişi barındıran bir köy. Yaptıra-
cağımız eğitim merkezi iki köyün arasında yer alacak. Köy 
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