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Geçti¤imiz üç ayl›k dönemde de yine hayr›, iyili¤i ve paylaflman›n be-
reketini tafl›d›k uzak co¤rafyalardaki kardefllerimize; kardefllerimizle pay-
laflt›kça ve onlar›n hay›r dualar›n› ald›kça derinleflmenin huzurunu yaflad›k. 
Nisan ay›nda bafllatt›¤›m›z Katarakt Kampanyas›’nda “Siz görürseniz, on-
lar da görecekler” demifl; gökyüzünün mavisini, yeryüzünün yeflilini gö-
remeyen kardefllerimize göz ayd›nl›¤› hediye etmek için yollara düflmüfl-
tük. Kimi zaman kendisi âmâ olan ancak biriktirdikleri harçl›klar› ile Afrika-
l› bir kardeflinin gözünü ayd›nlatmak isteyen bir ufakl›k, kimi zaman tan›-
mad›¤› diyarlardaki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yollara düflen bir
hekim, kimi zaman bir esnaf oldu katarakt kervan›nda yerini alan. Türki-
yeli hay›rseverlerin kampanyan›n ilk gününden itibaren gösterdikleri te-
veccühle, katarakt ameliyatlar›m›z Afrika’da ve Asya’da katarakt hastal›-
¤›n›n ve katarakta ba¤l› körlük vak›alar›n›n yo¤un görüldü¤ü bölgelerde
devam ediyor.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, yaz döneminde Arna-
vutluk, Bulgaristan, Mo¤olistan ve Gürcistan gibi ülkelerde yaz kurslar› dü-
zenledi. Yaz kurslar›, Kur’an-› Kerim ve temel dini bilgiler e¤itiminin yan› s›-
ra, sosyal ve kültürel aktivitelerle de desteklendi. Misyonerlerin cirit att›¤›,
‹slami e¤itimin verilemedi¤i co¤rafyalarda aç›lan yaz kurslar› bölge gençle-
ri için önemli bir destek oldu. Mo¤olistan’daki yaz kurslar›na kat›lan ve bu-
rada Müslüman olan bir k›z ö¤rencinin “Ben temizli¤i ve insanl›¤› ‹s-
lam’dan ö¤rendim.” ifadesi, Türkiyeli hay›rseverlerin gayretlerinin nas›l
neflvü nema buldu¤unu gösteriyor. 
Su kuyusu ve cami aç›l›fllar›, acil yard›mlar, yurtiçi ve yurtd›fl› e¤itim yar-
d›mlar›, g›da yard›mlar›, sosyal içerikli projelere destek verme, mülteci
yard›mlar› gibi birçok alanda çal›flmalar›m›z devam ederken Ramazan’›
karfl›laman›n heyecan› içerisindeyiz. Bu sene hedefimiz, Ramazan’› farkl›
co¤rafyalardaki 750 bin Müslüman’la hep birlikte idrak etmek, onlarla hüz-
nü ve sevinci paylaflmak ve kardefllerimizle kucaklafl›rken öncelikli olarak
yetimlerimizin bafl›n› okflamak. Savafl, iflgal veya do¤al afetler nedeniyle
anne veya babas›n› yitirmifl korunmaya muhtaç çocuklar›m›za, emanetle-
rimize uzan›yor elimiz. Gelece¤imizi yetim b›rakmamak, bizlere emanet
edilen yetimlere sahip ç›kmak için vesile biliyoruz Ramazan-› fierif’i…
Dünyan›n 60 ülkesinde ve Türkiye’nin 50 ilinde, yetimler sizinle iftar etsin
istiyoruz.
Bu Ramazan’da da Türkiyeli hay›rseverlerin deste¤ini bekliyor; yine da¤›-
l›yoruz yeryüzüne hayr› ve iyili¤i yaymak, sizlerin selam›n› kardefllerimize,
kardefllerimizin duas›n› sizlere iletmek için…
Hay›rlarda buluflmak temennisiyle…

De¤erli gönüldafl›m›z
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Türkiye’den hekim arkadafllar›m›zla birlikte bir milyon

kifliye sadece bir göz doktorunun düfltü¤ü Nijer’e
gidiyoruz. Gözlerinin aç›lmas›na vesile oldu¤umuz

Nijerlilerin sevincine ve hay›r dualar›na tan›k olduktan
sonra, tekrar yollara düflece¤imiz günleri düfllüyoruz.
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G Ö Z L E M . . .

haz›rlayan: NÜKHET TEKER

S

Nijer’de
›fl›k

›cak bir haziran sabah›, ‹stanbul Fatih’te bulu-
nan ‹HH merkezinde tüm ekip toplanm›flt›k.
Son haz›rl›klar›n da bitti¤i ve yola ç›kma vak-
tinin geldi¤i o saatlerde hepimiz son derece
heyecanl› ve telafll›yd›k. Bir yandan ekibin ilk
kez gördü¤ümüz üyeleriyle tan›fl›yor, bir
yandan da bu yolculu¤u en iyi flekilde ta-
mamlay›p geri dönme umudu tafl›yorduk içi-

Türkiye’den hekim arkadafllar›m›zla birlikte bir
milyon kifliye sadece bir göz doktorunun düfltü¤ü
Nijer’e gidiyoruz. Gözlerinin aç›lmas›na vesile ol-
du¤umuz Nijerlilerin sevincine ve hay›r dualar›na
tan›k olduktan sonra, tekrar yollara düflece¤imiz
günleri düfllüyoruz.



insani
G Ö Z L E M : N‹JER’DE IfiIK • 04-05 YARDIM

Katarakt›n bulutland›rd›¤› göremeyen gözler-

den yüzlere yans›yan umut; gözleri aç›lan in-

sanlar›n gülümseyen yüzleri; durmadan dua ve

teflekkür eden k›p›r k›p›r dudaklar›; siyah yüz-

lerindeki ›fl›lt› ve sevinç…

mizde… Baflka bir k›taya, hiç görmedi¤imiz ama yar-
d›m›m›za, kardeflli¤imize, orada olmam›za ihtiyac›
olan insanlar›n yan›na gitmenin yüzlerimize yans›yan
heyecan› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›k. 
Nijer’in baflkenti Niamey’e vard›¤›m›zda, ekvator s›-
ca¤›ndaki bu ülkede, kara yolculu¤u yapabilmek için
güneflin batmas›n› beklerken flehri dolafl›p insanlar›,
yaflay›fl›, ülkeyi ve tabiat› gözlemledik. Baflkent Nia-
mey adeta çok büyük bir kasaba gibiydi. Görmeyi
bekleyece¤iniz caddeler, ma¤azalar, binalar bu bafl-
kentte yok denecek kadar azd›. Bir iki resmi bina; ih-
tiyaç malzemelerinin adeta tek kullan›ml›k olarak sa-
t›ld›¤› küçük baraka dükkanlardan ve birkaç kilo ya da

bir iki avuç tah›l, pirinç ya da so¤an gibi yiyecek mad-
delerinin sat›ld›¤› tezgahlardan oluflan pazaryeri; ve
ülkenin belki de en önemli hayat kayna¤› say›labile-
cek olan, flehrin ortas›ndaki nehir, buran›n baflkent ol-
du¤unun küçük belirtileriydi... 
Sar› çöl topraklar›n›n ve seyrek bitki örtüsünün her i-
ki yan›nda göz alabildi¤ine uzand›¤› bir yolda süren
16 saatlik kara yolculu¤undan sonra, ameliyatlar› ger-
çeklefltirece¤imiz kasabaya yani Tessou’ya ulaflt›k.
Her taraf›n kum rengine büründü¤ü, yokluklar içinde-
ki Afrika’n›n çok fakir, küçük bir kasabas›yd› buras›.
Bir milyon kifliye sadece bir göz doktorunun düfltü¤ü
bu ülkede yaflayan insanlar için, b›rak›n hastal›klar›



için tedavi olmak; g›da, su ve kiflisel temizlik gibi ba-
sit ve temel ihtiyaçlar› karfl›lamak bile öyle zor ki… 
Kifli bafl›na günde iki litre civar›ndaki su tüketimini
ancak kilometrelerce yürüyerek ulaflt›klar› su kuyula-
r›ndan sa¤layabilen insanlar, neredeyse tüm ömürle-
rini sadece dar›ya benzer bir tah›l lapas›, çekirge eti
veya çok nadiren bulduklar› keçi eti yiyerek geçiriyor-
lar. Konaklad›¤›m›z kasaban›n en konforlu mekan›n-
da bile duvarlar›m›zda kertenkelelerin sürekli misafir-
li¤i ve yemeklerimizin üzerinde karasineklerin inatç›
ortakl›¤›, kald›¤›m›z sürece kaç›n›lmaz olarak hep bi-
zimleydi. 
‹klim çok s›cak; susuzlu¤un yan› s›ra fliddetli yoksul-
luk ve yokluk da bölge insan›n› ma¤dur eden bafll›ca
sorunlar… Ama bütün ma¤duriyetlere ra¤men, in-
sanlar yine de güler yüzlü, umutlu, s›cakkanl›, kana-
atkar ve tevekkül sahibi.
Tessou’ya ulafl›r ulaflmaz ameliyathane olarak kulla-
n›lacak oday› düzenleyip, yan›m›zda götürdü¤ümüz
tüm malzeme ve cihazlar› yerlefltirerek ameliyatha-
neyi kuruyoruz. Biz bu haz›rl›klar› yaparken, kad›n er-
kek yüzlerce Nijerli bahçedeki kumlar›n üzerinde
ameliyat s›ralar›n› beklemeye bafllam›fllard› bile. Ka-
tarakt›n bulutland›rd›¤› göremeyen gözlerden yüzle-
re yans›yan umut; gün boyu çöl s›ca¤›nda güneflin
alt›nda, geceleyin sabaha kadar kumun üzerinde fli-
kayetsiz bekleyifl; ertesi gün gözleri aç›lan insanlar›n

gülümseyen yüzleri; durmadan dua ve teflekkür e-
den k›p›r k›p›r dudaklar›; siyah yüzlerindeki ›fl›lt› ve
sevinç… Ameliyathanenin bahçesinde yürekleri ka-
bartan bambaflka bir hava ve hal vard›. Yokluk içinde
ama tevekkül, teslimiyet ve sükunetle yaflayan, Afri-
ka’daki Müslüman kardefllerimize “Biz yan›n›zday›z;
yard›m›n›za geldik!” demenin onlar›n gözlerinde ›fl›-
¤a, yüzlerinde sevinç ve gülümsemeye, dillerinde
duaya dönüflmesini görmenin s›cakl›¤› vard› içimiz-
de… 
Daha fazla kifliye ulaflma arzusunun buruklu¤u ve
ulaflabildiklerimizin huzuru ile Türkiye’ye geri döner-
ken, yola ç›karken “Bununla benim niyetime bir has-
tay› ameliyat et ve ona benim selam›m› ilet; kulun ra-
z› oldu¤undan Allah da raz› olur inflallah.” diyerek
‹HH’ya ulaflt›rmak için elime ba¤›fl paras› vermifl olan
yak›n bir arkadafl›m› hat›rlad›m. Bizler 10 günlük bir
süre zarf›nda bile flartlar›n zorlu¤unu olanca kuvve-
tiyle hissederken; Afrika’da ya da dünyan›n di¤er
yokluk içindeki yerlerinde yaflayan insanlar için Al-
lah’›n say›s›z nimetler lütfetti¤i memleketimden ay-
larca ya da y›llarca ayr› kalabilen hay›r ehli kiflileri ha-
t›rlad›m bir de. 
Dönüflte hepimiz; umutla bekleyen, gözündeki sar-
g›lar aç›l›rken yüzü sevinçle ›fl›ldayan, içtenlikle dua
eden uzak k›tadaki kardefllerimiz için yola düflmenin
bizlere tekrar nasip olmas›n› diliyorduk… 

Nijer’deki ameliyatlar esnas›nda 600 kifli göz muayenesinden geçirildi; 165 kifli de ›fl›¤a kavuflturuldu.



insani
G Ö Z L E M : MO⁄OL‹STAN K‹ML‹⁄‹N‹ ARIYOR YEN‹DEN • 06-07 YARDIM

HH ekibi olarak, Mo¤olistan’da hayata geçirilen Yaz
Kur’an E¤itimi Program›’n›n kapan›fl törenine kat›l-
mak ve bölgede gelece¤e yönelik çal›flmalar› proje-
lendirmek için temmuz ay› içerisinde Mo¤olistan’a gi-
diyoruz. Program›m›z çok yo¤un ve zaman›m›z da k›-
s›tl› oldu¤u için vakit kaybetmeden çal›flmalara bafll›-
yoruz. 
Bayan Ulgi’de, Ulgi Yaz Kur’an Kurslar›’n›n kapan›fl tö-
reni için bir tiyatro salonuna geçiyoruz. Salon t›kl›m
t›kl›m dolu. Program milli marfllarla bafll›yor. Çocuklar

yaz e¤itimlerinde ö¤rendikleri bilgilerden oluflan bir
program sunuyorlar bizlere: Kur’an-› Kerim okuyor, ila-
hi söylüyor, dini bilgiler anlat›yorlar. Konuflmac›lar,
katk›lar›ndan dolay› Türkiyeli Müslüman kardefllerine
teflekkürlerini ve dualar›n› sunuyorlar. Program biti-
minde ö¤rencilere sertifikalar›n› veriyoruz.
Ertesi gün Tarialan’a do¤ru yola ç›k›yoruz. Fakat yol-
lar›n çok bozuk olmas›ndan dolay› yolculu¤umuz s›ra-
s›nda oldukça zorlan›yoruz. Geçti¤imiz yerlerde Ka-
zak ve Mo¤ol çad›rlar›n› görüyoruz. Ayr›ca güzergah›-
m›z üzerinde bulunan ve Do¤u Türkistan’dan göç et-
mifl olan Hidayetullah Dede’ye misafir oluyoruz. Hi-
dayetullah Dede, Çin’in bask›lar›ndan dolay› nas›l va-

haz›rlayan: SA‹T DEM‹R

kimli¤ini
ar›yor

yeniden

i
‹HH’n›n Mo¤olistan’daki faaliyetleri ile bu topraklar
300 y›ld›r ilk defa ilahi kelama flahitlik ediyor belki
de. Yaz Kur’an kurslar›, e¤itim faaliyetleri, cami
inflaatlar› ve sosyal destek projeleri Mo¤olistan’a
kimli¤ini hat›rlat›yor yeniden…

Mo¤olistan



tan›n› terk etti¤ini ve Mo¤olistan’a göç etti¤ini anlat›-
yor bizlere. 
Tarialan’daki yaz Kur’an kursunun kapan›fl törenine
kat›lmak üzere Müslüman Hoton Türklerinin yaflad›¤›
Tarialan kasabas›na ulaflt›¤›m›zda tüm kasaba halk›n›n
okulda topland›¤›n› görüyoruz. Bizleri gördüklerinde
hepsi “Hofl geldiniz!” diyorlar. Önce ‹HH’n›n tamir et-
ti¤i okulu geziyoruz. Okul sanki yeni yap›lm›fl gibi gö-
rünüyor. Hemen törene geçiyoruz. Yaz kurslar›n›n tö-
reni ve tamir edilen okulun aç›l›fl töreni bir arada yap›-
l›yor. Okul müdiresi bizlere ve Türk halk›na teflekkür-
lerini sunuyor. Programda çocuklar Kur’an okuyor,
ö¤rendikleri dini bilgileri bizlerle paylafl›yorlar. Muhte-
flem bir manzara… Belki de bu topraklar 300 y›ld›r ila-
hi kelama ilk defa flahitlik ediyor. Bizi esas heyecan-
land›ran ise ‹HH taraf›ndan düzenlenen yaz Kur’an
kurslar›nda Müslüman olan Mo¤ol k›z›n konuflmas›
oluyor. K›z ö¤renci, “Ben temizli¤i ve insanl›¤› ‹s-
lam’dan ö¤rendim.” diyor. Bir kez daha, yap›lan iflin
ne kadar hay›rl› oldu¤unun fark›na var›yoruz. Program
bitiminde çocuklara sertifikalar›n› da¤›t›yor ve Türki-
ye’den getirdi¤imiz hediyeleri veriyoruz. 

70-80 yafllar›ndaki Müslüman amcalar ellerimizi

öpmeye çal›fl›yorlar. “Sizler y›llar sonra bizlere dinimizi

ö¤retiyorsunuz.” diyorlar. Bir kez daha Allah’a bizlere

bu güzel görevi nasip etti¤i için flükrediyoruz.



insani
G Ö Z L E M : MO⁄OL‹STAN K‹ML‹⁄‹N‹ ARIYOR YEN‹DEN • 08-09 YARDIM

Programdan sonra Müdire Han›m bize okulu gezdiri-
yor. Okulun acilen bir bilgisayar s›n›f›na ihtiyac› oldu-
¤unu görüyoruz ve ‹HH olarak okula befl bilgisayar hi-
be ediyoruz. Ayr›ca 10 yoksul Hotonlu aileye, çocuk-
lar›n›n e¤itimi için yard›mda bulunuyoruz. 
Ard›ndan, ‹HH taraf›ndan sat›n al›nan, camiye ve e¤i-
tim kurumuna çevrilecek olan binalar›n durumunu
görmeye gidiyoruz. Bu Ramazan ay›na yetifltirilecek
olan okul ve camiden istifade edecek olan insanlar›
düflündü¤ümüzde gelecekle ilgili ümitlerimiz art›yor. 
Bir di¤er kapan›fl töreni ise Sengil bölgesinin bir yay-
las›nda gerçeklefliyor. Buradaki insanlar›n ço¤u yay-
lalara göç etmifl. ‹nsanlar yüzy›llard›r göçebe hayat
sürdürüyorlar. Yolun çok kötü olmas›ndan dolay›
çok yavafl gidiyoruz. Yollarda ‹slam öncesi ve ‹s-
lam’dan sonraki Türk mezarlar› dikkatimizi çekiyor.
Sonunda yaylaya var›yoruz. ‹HH’n›n burada bulunan
bir çad›rda açt›¤› yaz Kur’an kursunun kapan›fl prog-
ram› için yüzlerce insan toplanm›fl. Program, at ya-
r›fllar› ve gürefllerle bafll›yor. Etrafta yüzlerce at var.
Buran›n en önemli ulafl›m arac› at. Yedisinden yet-
mifline, kad›n erkek herkesin bir at› var. Program yi-
ne çocuklar›n kursta ö¤rendiklerini paylaflmas›yla
gerçeklefliyor. Ard›ndan cemaatle çad›r mescitte
namazlar›m›z› k›l›yoruz. Namaz bitiminde namaza
kat›lmayan yafll› amcalara, namaza niçin kat›lmad›k-
lar›n› sordu¤umuzda namaz k›lmay› bilmediklerini
söylüyorlar. Akl›m›za 90 y›l hüküm süren Komünizm
bask›s› geliyor. ‹HH olarak buralarda daha çok iflimi-
zin oldu¤unu düflünüyoruz. 
Sonraki gün, yaylada yaflayanlar için infla edilmifl ah-
flap bir cami olan Dayn Mescidi’nde yap›lacak olan
Mo¤olistan ‹slam Dini ‹daresi ‹mamlar Toplant›s›’na
ve kurs kapan›fl program›na kat›l›yoruz. Buradaki
mescit, 40 km’lik bir alanda hizmet veriyor. ‹nsanlar
mescide atlar›yla geliyorlar. Sanki 200-300 y›l öncesi-
ne gidiyoruz. K›fl›n bu bölgede kimse kalmad›¤›n›,
herkesin daha s›cak bölgelere göç etti¤ini ö¤reniyo-
ruz. Törene ve imamlar toplant›s›na kat›l›yoruz. 70-80
yafllar›ndaki Müslüman amcalar ellerimizi öpmeye ça-
l›fl›yorlar. “Sizler y›llar sonra bizlere dinimizi ö¤retiyor-
sunuz.” diyorlar. Bir kez daha Allah’a bizlere bu güzel
görevi nasip etti¤i için flükrediyoruz. 
Mo¤olistan’daki son günlerimizi ise Ulgi’de görüflme-
ler yaparak ve Türkiye’de SADER taraf›ndan destek-
lenen baz› Mo¤olistanl› Müslüman ö¤rencilerin evle-

rini ziyaret ederek geçiriyoruz. Ayr›ca bir radyo prog-
ram›na kat›larak ‹HH’n›n tan›t›m›n› yap›yor ve çal›flma-
lar›n› anlat›yoruz. Mo¤olistan ziyaretimizin sonunda,
Mo¤olistan’da hayata geçirilen projeleri yerinde gör-
menin ve bu projelerin bölge için önemine tan›k ol-
man›n huzuruyla Türkiye’ye dönüyoruz..

Bizi esas heyecanland›ran ise ‹HH taraf›ndan

düzenlenen yaz Kur’an kurslar›nda Müslüman olan

Mo¤ol k›z›n konuflmas› oluyor. K›z ö¤renci, “Ben

temizli¤i ve insanl›¤› ‹slam’dan ö¤rendim.” diyor.



akistan’da temmuz ay› bafl›nda meydana gelen ve
400 bin insan›n evsiz kald›¤› sel felaketinin ard›ndan
acil yard›m çal›flmas› için ekip halinde yola koyuluyo-
ruz. Özellikle 2005 y›l›nda meydana gelen deprem-
den sonra ‹HH’n›n ülkenin kuzeyinde yapt›¤› ve halen
devam eden kal›c› yard›m çal›flmalar›ndan dolay› art›k
Pakistan’la komflu ülke gibiyiz. 
‹lk olarak Karaçi flehrine iniyoruz. Vakit gece yar›s› ol-
mas›na ra¤men insan› bo¤an çok s›cak ve nemli bir
ortamda buluyoruz kendimizi. Havaalan›ndan otele gi-
derken, saat gece yar›s› 03:00 sular› olmas›na karfl›l›k
yollarda gündüz trafi¤ine yak›n say›da araç görmek bi-

zi oldukça flafl›rt›yor. Sonradan ö¤reniyoruz ki özellik-
le güney kesimde yaflayanlar, ö¤leden sonra s›caklar-
dan dolay› evlerinde dinleniyor ve akflam günefl bat-
t›ktan sonra ise tekrardan ifllerinin bafl›na dönüp gece
boyunca çal›fl›yorlarm›fl. 
Karaçi, Pakistan’›n güneyinde, Hint okyanusunun ke-
nar›nda bulunan bir liman flehri ve ülkenin ekonomik
olarak en canl› ticaret merkezi. Türkiye için ‹stanbul
neyse, Pakistan için de Karaçi o. Bölge, çok s›cak ve
nemli bir iklime sahip. Ayr›ca çok büyük ve da¤›n›k;
karmakar›fl›k bir görünümü var. Her yer flantiyelerle
dolu. Çok eski bir flehir oldu¤undan, sanki her taraf›
tamir ediliyormufl gibi gözüküyor. Nüfusunun 20 mil-
yon civar›nda oldu¤unu ö¤reniyoruz. 
Sel yard›m› için gidece¤imiz ilk yer, Sind eyaletinin

haz›rlayan: fiENOL ÖZTÜRK

Sel
felaketinin
ard›ndan 

Pakistan
Mahrumiyetler ülkesi Pakistan’da 400 bin kiflinin
evsiz kald›¤› sel felaketinin ard›ndan insani yard›m
çal›flmalar›nda bulunuyoruz. Büyük Pakistan 
depreminin etkilerinin de halen görüldü¤ü ülkede,
insani yard›m çal›flmalar› hayati önem tafl›yor.
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Kamber bölgesinde bulunan fiedad Kot flehri. Uçak
ayarlayamad›¤›m›z için flehre taksi kiralayarak gidiyo-
ruz. Çok yorucu ama ülkeyi tan›mak aç›s›ndan bir o
kadar da yararl› bir seyahat oluyor bizim için. Karaçi
çok kalabal›k, düzensiz bir flehir olsa da bildi¤imiz an-
lamda altyap›s› olan; yollara, caddelere ve düzenli bi-
nalara sahip bir flehir. Ama gördü¤ümüz kadar›yla, Pa-
kistan’da bu özelliklere sahip flehir say›s› çok fazla de-
¤il. Bunu güneyden iç kesimlere do¤ru ilerlerken göz-
lemliyoruz. Ülkenin özellikle iç ve k›rsal kesimlerinde
kanalizasyon sistemi hiç geliflmemifl. Birçok yerde
kanalizasyon sular› üstü aç›k kanallardan ak›yor. Evler
kerpiçten yap›lm›fl. Sokak ve caddelerdeki temizlik
anlay›fl› bizdekinden çok farkl›. Fakirlik; insanlar›n elle-
rinden, yüzlerinden, elbiselerinden okunuyor.

Kamber bölgesinde ço¤unlukla, Pakistanl›lar›n en
önemli yiyece¤i olan pirinç yetifltiriliyor. Yollar›n sa¤
ve sollar›nda çeltik tarlalar› uzan›yor. Ö¤lene do¤ru,
sel felaketinin fliddetli olarak yafland›¤› fiedad Kot
flehrine var›yoruz. Sel sular› daha çekilmemifl oldu-
¤undan yerleflim yerlerine sadece helikopterlerle ula-
fl›labiliyor. Evleri sular alt›nda kalan binlerce insan, fle-
hirler aras› yolun sa¤ ve soluna kurulmufl tente ve ça-
d›rlarda yaflamlar›n› sürdürmeye çal›fl›yor. Yiyecek, su
ve t›bbi bak›m ihtiyac› hat safhada. Burada 500 aileye
g›da paketi da¤›t›yor ve bölgeden ayr›l›yoruz.
Ertesi sabah, yard›m da¤›taca¤›m›z ikinci yer olan Be-
lucistan’daki Türbet flehrine do¤ru yola ç›k›yoruz. Ön-
ce Gwadar flehrine iniyoruz. Gwadar flehri, deniz ke-
nar›nda ve gelece¤i çok parlak bir flehir. Buras› için,
“Pakistan’›n Dubai’si olacak.” deniyor. Kiralad›¤›m›z
bir arazi arac› ile Türbet’e do¤ru yola koyuluyoruz.
200 km’den uzun olan yolun büyük bir k›sm› asfalt
de¤il. Da¤l›k ve engebeli bir arazi boyunca dört saat-
ten fazla süren bir yolculuktan sonra Türbet’e var›yo-
ruz. Buras› ‹ran s›n›r›na yak›n bir bölge ve gerçek bir
çöl. Bambaflka bir Pakistan buras›. Ö¤rendi¤imize
göre buralarda tar›m ve daha çok hayvanc›l›kla geçi-
nen aileler, çocuklar›n› okula göndermiyormufl. Bu
yüzden de buradaki geri kalm›fll›k öyle kolay kolay çö-
zülecek gibi görünmüyor. Sel felaketinden etkilenen
aileler evlerini kullanamad›klar›ndan devlet taraf›ndan
kurulmufl çad›r kamplarda yafl›yorlar. Fakat buradaki
çad›rlar, önü ve arkas› aç›k tenteden ibaret. Kamplar
çok genifl bir araziye kurulmufl olduklar›ndan aralar›n-
da epey bir mesafe var. Baz› çad›r kamplar›nda köy-
lülerle sohbet ediyor ve onlar›n dertlerini dinliyoruz.
Bu kamplarda yiyecek, temiz su ve t›bbi bak›m ihtiya-
c› bulunuyor. 
Belucistan’da, Sindh eyaletinin aksine, sel sular› çekil-
mifl durumda. Bölgenin geleneksel su kaynaklar› ta-
mamen tahrip olmufl. Köylerin hemen hemen tamam›
ise yok olmufl durumda. Bu sene burada mahsul yok.
Köylülerin sahip olduklar› hayvanlar›n büyük bir k›sm›
da sele kap›larak telef olmufl.
Ertesi gün çad›r kamplar›nda 600 aileye g›da da¤›t›m›
yaparak bölgeden ayr›l›yoruz. Partner kuruluflumuz
Khubaib Foundation ile yapt›¤›m›z bu ziyaretler ve yar-
d›m çal›flmalar› sadece bir bafllang›ç. Bölgede tam
donan›ml› bir çad›r kamp› kurmaya ve t›bbi yard›m
deste¤i yapmaya karar veriyoruz. 
Bu çal›flman›n ard›ndan vakf›m›z›n projelerini görmek



amac›yla ‹slamabad’a do¤ru yola ç›k›yoruz. ‹slama-
bad’a vard›¤›m›zda Lal Mescidi bask›n› henüz yeni ta-
mamland›¤› için bu katliamdan sonra çocuklar›na ula-
flamayan ailelerle görüflme f›rsat›m›z oluyor. Gördü-

¤ümüz kadar›yla Lal Mescidi’nde yaflanan bu katliam,
Pakistan halk›n›n kalbine saplanm›fl bir hançer olarak
uzun y›llar toplum vicdan›nda yer edecek bir vak›a.
Binlerce aile, hala çocu¤unun yaflay›p yaflamad›¤›n-
dan bile habersiz…  
‹slamabad’dan sonra, tamamlanan projelerimizi ye-
rinde görmek için daha kuzeye geçiyoruz. Burada
Türk halk›n›n ba¤›fllar›yla yap›lan yetimhanelerimizi,
okullar›m›z›, köylerimizi, hastanelerimizi ve camileri-
mizi gördükçe Allah’a sonsuz flükürler ediyoruz. Bu-
radaki okul ve yetimhanelerimiz gerçekten tam dona-
n›ml› e¤itim kurumlar›. Depremden sonra ço¤u kuru-
lufl ülkesine döndü¤ü halde ‹HH’n›n, kal›c› projeleriy-

le, kurdu¤u tesislerle hala orada olmas› mutluluk ve-
rici. Pakistan’da dikkatimizi çeken bir husus; sokakla-
r›n olabildi¤ince kirlili¤ine ve evlerin de zengin semt-
lerdekiler hariç bak›ms›z olmalar›na karfl›n, mescitle-
rin ve camilerin, bulunduklar› bölgedeki en temiz ve
bak›ml› yap›lar olmalar›.
Ülkenin en bak›ml› ve gösteriflli flehri, 1970’lerde ya-
p›lanan ‹slamabad. Baflkent daha önceleri Karaçi
iken; planl›, bak›ml› ve temiz bir baflkent için ‹slama-
bad infla edilmifl. Bu yüzden ‹slamabad’da yollar›n ve
evlerin bir plana göre yap›ld›¤› aflikar. Fakat ‹slama-
bad’›n hemen d›fl›nda bu tablo bozuluyor ve ülkenin
ac› gerçe¤i ile karfl›lafl›l›yor: Ülke gerçekten çok fakir.
Bunu sokaklardan, evlerden, insanlardan anlamak
mümkün. ‹slamabad’›n flatafatl› evlerine karfl›l›k ülke-
nin geri kalan k›sm›n›n neredeyse tamam›, çamurdan
ve kerpiçten yap›lm›fl evlerle kapl› ve insanlar›n bü-
yük ço¤unlu¤u ya ayl›k 50 dolar civar›nda maafllarla
çal›flmakta veya sokak kenarlar›nda g›da maddeleri
satarak geçinmekteler.
Pakistan program›m›z› nihayete erdirirken, sel nede-
niyle s›k›nt› içerisinde olan on binlere destek olabil-
menin verdi¤i huzurla ülkemize dönüyoruz. 

Burada Türk halk›n›n ba¤›fllar›yla yap›lan

yetimhanelerimizi, okullar›m›z›, köylerimizi,

hastanelerimizi ve camilerimizi gördükçe

Allah’a sonsuz flükürler ediyoruz.
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rak’ta yaflanan iflgal nedeniyle Suriye’ye göç eden
Filistinli mülteciler, 1948’den beri mülteci olarak ya-
flayan befl milyon Filistinliden sadece bir k›sm›. Filis-
tinli mültecilere yard›m ulaflt›rmak için gitti¤imiz Su-
riye’de iki kamp› ziyaret ediyoruz. Bu kamplardan bi-
risi Irak-Suriye aras›ndaki serbest bölgede bulunu-
yor ve buradaki insanlar varl›kla yokluk aras›nda,
adeta Araf’ta yafl›yorlar.

HOL KAMPI ADETA AÇIK B‹R CEZAEV‹

Ziyaret etti¤imiz kamplardan ilki; fiam’a 10 saatlik
mesafede bulunan, Haseki flehrinin 50 km d›fl›nda-
ki, 380 kiflilik Hol Kamp›. Bu kamptaki durum ger-
çekten içler ac›s›: 15-20 m2’lik tek göz odalar içeri-
sinde yedi-sekiz, hatta 10’un üzerinde mülteci yafl›-
yor. Etraf› tel örgülerle çevrili olan ve yaln›zca bir gi-
rifl-ç›k›fl kap›s› olan kamp›n kontrolü Suriye askerle-
ri taraf›ndan yap›lmakta. Yani buras› bir bak›ma aç›k
cezaevi gibi. 
Kamptaki ailelerin ihtiyaçlar›, d›flar›dan gelen yar-

d›mlarla sa¤lanmakta. Kimlikleri olmayan mültecile-

rin çal›flma ve serbest dolafl›m haklar› da yok. Bura-

I
haz›rlayan: D‹LAVER KUTLUAY

mülteci
hayatlar

Irak ve Suriye aras›ndaki serbest bölgede bulu-
nan Filistinli mülteciler, varl›kla yoklu¤un, olmak-
la olmama¤›n aras›nda, Araf’ta yafl›yorlar. ‹HH o-
larak, dünyan›n unuttu¤u Araf’taki mültecilere
g›da yard›m›nda bulunuyor ve temel ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya çal›fl›yoruz.

Araf’ta



Araf’taki mültecilerin yard›m beklemekten baflka

yapabilecekleri bir fley yok. Çünkü ellerinde kimlik

ve pasaport olmad›¤› için Suriye’ye geçemiyorlar.

Irak’a dönmeleri ise yaflamlar›n›n sonu olabilir.

da kad›n ve çocuklar›n yaflamlar› çok daha zor. Bu-
nun sebebi de kald›klar› bölgenin afl›r› s›cak olmas›
ve zehirli sürüngen hayvanlar›n burada cirit atmas›.
Uyuyan çocuklara zehirli hayvanlar›n zarar vermesi-
ni engellemek için, annelerinin gece boyunca onla-
r›n bafl›nda bekledi¤ini ö¤reniyoruz. Kampta gezer-
ken, onca olumsuz flartlara ra¤men insanlar›n bofl
durmad›¤›n›, kendi geçimlerini sa¤lamak için kamp
içerisinde bulunan bofl alanlar› ekip diktiklerini; ço-
cuklar için park, okul ve kütüphane oluflturduklar›n›
ve çeflitli kurslar açt›klar›n› görüyoruz. Bulunduklar›
ortam› yaflan›l›r hale getirme çabalar›n›n, hayatlar›-
n›n tümünü mülteci olarak geçirmelerinden kaynak-
land›¤›n› söylüyor mülteci kardefllerimiz.
Kampta hiçbir alt yap› çal›flmas› olmad›¤›ndan pis su
giderleri barakalara çok yak›n bulunuyor ve bu da bir-
çok sa¤l›k problemine davetiye ç›kar›yor. Kampta
bulunan reviri ziyaret etti¤imizde, kendisi de bir mül-
teci olan veteriner hekimle tan›fl›yoruz. Bu kiflinin,
orada baflka doktor bulunmamas›ndan dolay› burada
doktorluk yapmakta oldu¤unu ö¤reniyor; insanlar›n

ne denli imkans›zl›klar içerisinde yaflamaya çal›flt›¤›-
na flahit oluyoruz. 
Burada yaflayan mülteci kardefllerimize ‹HH ekibi
olarak has›r örtüler, temizlik malzemeleri, kuru g›da
paketleri, sebze ve meyve da¤›t›yoruz. Ayr›ca her
aileye nakdi yard›mda bulunuyor ve kamp›n ekmek
ihtiyac›n›n eksiksiz giderilebilmesi için kampta kar
amac› gütmeden hizmet veren f›r›na da maddi des-
tekte bulunuyoruz.

ARAF’TAK‹ MÜLTEC‹ KAMPI: TENF

fiam’a üç saat uzakl›kta bulunan ve Irak’la da s›n›r›
olan Tenf bölgesindeki kamp Suriye ziyaretimizdeki
ikinci dura¤›m›z. Bu kamptaki mülteci ailelere ulafl-
mak için Suriye s›n›r›ndan ç›k›p Irak-Suriye aras›nda-
ki serbest bölgeye gitmemiz gerekiyor. Hol Kam-
p›’na k›yasla burada yaflayan mültecilerin durumu
daha s›k›nt›l›. ‹ki ülke aras›nda serbest bölgede bu-
lunan bu kampta, bez çad›rlarda yaflayan mülteci ai-
lelerin gündüz s›ca¤a ve gece de so¤u¤a karfl› ya-
pacaklar› hiçbir fley bulunmuyor.



d›mlar oldukça s›n›rl›. Buradaki mülteciler, sadece
kendi durumlar›ndan haberdar olan yard›m kuru-
lufllar›n›n deste¤iyle yaflamaya çal›fl›yor. D›flar›-
dan bir yard›m gelmedi¤i takdirde ise çaresiz bir
flekilde bekliyorlar. Araf’taki mültecilerin yard›m
beklemekten baflka da ne yaz›k ki yapabilecekleri
bir fley yok. Çünkü ellerinde kimlik ve pasaport ol-
mad›¤› için Suriye’ye geçemiyorlar. Irak’a dönme-
leri ise yaflamlar›n›n sonu olabilir.
‹HH ekibi olarak, bölgenin afl›r› s›cak olmas›ndan
dolay› insanlar›n so¤uk suya duyduklar› ihtiyac›
göz önünde bulunduruyor ve kampta kullan›lmak
üzere iki adet derin dondurucu al›yoruz. Ayr›ca ku-
ru g›da, sebze ve meyve da¤›t›m› yap›yor; daha
büyük projelerle mülteci kardefllerimiz için yeni-
den Suriye’ye gelmek üzere ülkemize dönüyoruz. 
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Di¤er kampta oldu¤u gibi burada da zehirli sürün-
genler oldukça çok. Mültecilerin kald›¤›, ço¤u de-
forme olmufl çad›rlar ifllevlerini tam manas›yla
gerçeklefltirememekte. Mültecilerin kendi im-
kanlar› ile kurduklar› çad›r okullarda ö¤renciler
kendileri gibi mülteci olan ö¤retmenlerden ders-
ler al›yor. 
Bu kampta yaflayanlar›n sa¤l›k ihtiyaçlar› da ne
yaz›k ki karfl›lanam›yor. Kampta yaflayan 382 mül-
tecinin sa¤l›k sorunlar› ile ilgilenecek bir sa¤l›k
oca¤› bile bulunmuyor. En yak›n hastane ise iki
saat uzakl›kta ve bu hastaneye gidebilmek için
mültecilerin Suriye Gümrük Muhafaza’dan izin al-
malar› gerekmekte. 
Buras› serbest bölge oldu¤u için, Hol Kamp›’nda-
kinin aksine, Tenf Kamp›’na d›flar›dan gelen yar-



haz›rlayan:HAM
D‹ARSLAN

DOSYA

Hay›r ve
infakta

yar›flma
mevsimi

üslüman için Allah’›n rahmetini kazand›racak
ifller, say›lamayacak kadar çoktur. Kur’an-›
Kerim’de ve hadis-i fleriflerde yap›lmas› tav-
siye ve teflvik edilen her güzel hareket, her
iyi söz, her uygun tav›r Allah Teala’n›n rah-
metini kazanmaya vesiledir. “Rahmetim her
fleyi kuflatm›flt›r.” (Âraf Suresi, 156) ayet-i
kerimesi bunun en aç›k dayana¤›d›r.  Her gü-
zel gün ve mevsim bizi Rabbimize yaklaflt›ra-
cak birer f›rsatt›r; f›rsatlar› kaç›rmak ise ak›l
kâr› de¤ildir.
‹flte kullar›, özellikle biz Müslümanlar› Allah
Teala’ya daha çok yaklaflt›racak f›rsatlar
mevsimi olan bir mübarek üç aylar dönemi-
ni yaflamaktay›z. Namaz, oruç, zikir ve
Kur’an tilavetinin yan› s›ra ümmet bilincine
sahip Müslüman’›n hassasiyeti bu zaman di-
liminde zirveye ç›kar… Zira Müslüman, sa-
dece kendisi için yaflamaz; dünyan›n iyilikle-

M
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rini ve menfaatlerini sadece kendi nefsi için düflünmez. O,
“Sevdi¤iniz fleylerden infak etmedikçe büyük hayra ulafla-
mazs›n›z.” (Âl-i ‹mran Suresi, 3) ayetinin bilincindedir.
Bu noktadan hareketle flahsi kulluk görevlerini yapmaya
duyarl›l›k gösterdi¤i kadar, “‹yilik ve takvada yard›mlafl›n.”
(Maide Suresi, 2) ilahi yönergesinden ald›¤› fluurla di¤er
kardefllerine, insanlara da hayr› dokunsun ister. Sevgili
Peygamberinin “Komflusu açken tok yatan bizden de¤il-
dir.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 8/167) uyar›s›, hassasi-
yetini art›r›r.
‹nsanlar genelde mala düflkündür, cimrili¤e e¤ilimlidir.
Ama Müslüman kendini bu yönden de e¤itir, Rabbinden
gelen ilahi ölçülere uygun hale getirmeye gayret eder. Aziz
Peygamberinden gelen tembihlere kulak verir: “Ey Ade-
mo¤lu, (Allah için) infak et ki sana da infak edilsin.” (Buha-
ri, “Tevhid”, 35)
S›hhat ve afiyette iken verilen sadaka, yap›lan iyilik, hasta-
l›kta ve hele hele ölüm döfle¤inde yap›lacak iyilikten üs-
tündür. Hay›r ifllerinde acele etmeli, ifli yar›nlara b›rakma-
mal›d›r.
Kendisinde bizim için yegane üstün örnek bulunan Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s.) ve onun en güzel takipçileri olan as-
hab› ve tabiin, arkadan gelen salih selefler, bilhassa Rama-
zan ay› gibi mübarek bir zaman bölümünü nas›l de¤erlen-
direce¤imiz hususunda da Müslümanlar için örnek flahsi-
yetler teflkil etmifllerdir. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) sadaka vermek konusunda-
ki teflviklerinde, “Yar›m hurma sadaka vermek suretiyle bi-
le olsun kendinizi ateflten koruyunuz. Bunu da bulamayan,



DOSYA
HAYIR

VE
‹NFAKTA

YARIfiM
A

M
EVS‹M

‹

güzel ve hofl sözle korunsun.” (Buhari, “Edeb”, 34) bu-
yurmufllard›r.
Bizim de bugün hem yak›n çevremizde hem de küresel
bir köy haline gelmifl dünyan›n çeflitli bölgelerinde mü-
flahede etti¤imiz yoksulluk, açl›k ve ihtiyaç halleri karfl›-
s›nda sessiz ve duyars›z kalmam›z mümkün olamaz. 
Çok flükür bu fluur ve hassasiyete sahip olan Müslü-
man milletimiz son y›llarda çeflitli sivil kurulufllar olufltu-
rarak fakir fukaraya, muhtaçlara organize bir flekilde
yard›mc› olmaya ve destek ç›kmaya çal›flmaktad›r. Bu
tür kurumlar›n aras›nda seçkin bir yere sahip bulunan
‹HH arac›l›¤› ile ülkemizin gönlü hassas evlatlar›, yurt
içinde ve d›fl›nda pek çok hay›r çal›flmas›nda pay sahibi
olmufllard›r. 
Pakistan ve Açe’deki deprem yaralar›n› saran, sonras›n-
da yetimlere, dullara himaye kanatlar›n› geren, onlar›n
misyoner a¤lar›na düflmesine mani olup Müslümanca
kalmalar› için e¤itim faaliyetleri organize eden gönüllü-
ler bu ülkenin evlatlar›. Afrika’da Somali, Habeflistan 

(Etiyopya) baflta olmak üzere susuzluk, açl›k ve hasta-
l›klar pençesinde k›vranan çeflitli bölgelerdeki zavall› in-
sanlara yard›m ulaflt›ranlar bizim gençlerimiz. Özellikle
y›llard›r görme nimetinden mahrum kalm›fl binlerce in-
san, Türkiye’den giden gönüllülerin organizasyonlar› ve
kampanyalar›yla görmeye bafllad›.
Keza Balkanlar, Orta Asya, hatta Güney Amerika ve da-
ha baflka yerlere cüzi veya önemli miktarda erifltirilen
yard›mlar, ülkemizin ve milletimizin manevi güvencesi
olmas› ve ilahi nusrete kavuflmas› bak›m›ndan pek
önemlidir. 
“‹flte sizler, Allah yolunda harcamaya ça¤r›l›yorsunuz.
‹çinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik eder-
se, ancak kendisine cimrilik etmifl olur. Allah zengindir,
siz ise fakirsiniz (O’na muhtaçs›n›z.).”(Muhammed Su-
resi, 38)

Hem yak›n çevremizde hem de küresel bir köy

haline gelmifl dünyan›n çeflitli bölgelerinde

müflahede etti¤imiz yoksulluk, açl›k ve ihtiyaç

halleri karfl›s›nda sessiz ve duyars›z kalmam›z

mümkün olamaz.
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eniden Ramazan ay›n› kucaklarken
Rabbimize nihayetsiz flükürlerimizi ileti-
yoruz. 11 ay›n sultan› Ramazan’a erifl-
mek, tekrar iliklerimize kadar ürpertiyor
bizi. Rabbimizin fazl›ndan s›n›rs›zca
sundu¤u rahmet ve bereket ay›n› en
güzel bir biçimde idrak etmek iste¤i ile

tüm ‹slam dünyas› olarak yan›p tutufluyoruz. Rabbimi-
zin engin rahmetinden hiçbir s›n›r olmaks›z›n verece¤i-
ni müjdeledi¤i bu muhteflem atmosfer içerisinde, in-
san olman›n mayas›nda sakl› bulunan günah ifllemek-
ten, oruçlar›m›zla, infaklar›m›zla, kardefllerimiz için ede-
ce¤imiz hay›r dualar›m›zla uzaklaflaca¤›z. Nedamet göz-
yafllar›yla kendimizi, ailemizi ve tüm kardefllerimizi y›ka-
yacak, yeniden dirilece¤iz.
Ramazan yeni bir bafllang›ç için hofl bir f›rsat. Allah’tan
asla ümit kesmek yoktur müminin lügatinde. O yüzden
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak Ramazan’› vesile k›larak
ümidi yeniden yeflertmek için dünyan›n dört bir yan›na
da¤›l›yoruz yine. Yeni bafllang›çlar için yeniden tazelen-
me ve asla yeise kap›lmamak yazacak defterimizin en
bafl›nda. Yar›m as›rdan uzun bir süredir muhacir kamp-
lar›nda çilelerini dolduran ad› san› bilinmeyenlerle, sa-
vafllar›n korku ve ac›lar›n›n üzerlerine sindi¤i biçarelerle,
do¤al afetlerin girdab›nda en yak›nlar›n› kaybedenlerle,
ocaklar›ndan kötü haberlerin, yoksulluk ve sefaletin ek-
sik olmad›¤› kardefllerimizle bir araya gelecek, umudu
konuflacak, onu hayk›raca¤›z. ‹HH umut olsun diye ku-
ruldu çünkü; umut olsun ki iflkencelerin, yoksulluklar›n,
savafllar›n bir gün bitece¤ini, adaletin geçer akçe olaca-
¤›n› bilsin insanl›k. 
Bereket ay›nda bulunmaz bir f›rsat var elimizde. T›pk›
geçen seneki, ondan önceki seneki ve daha öncekiler

‹HH ve Ramazan

Y

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak

Ramazan’› vesile k›larak ümidi yeniden

yeflertmek için dünyan›n dört bir yan›na

da¤›l›yoruz yine.‘‘ ’’
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gibi s›cak so¤uk iklimlerin güzel insanlar›yla bulufla-
ca¤›z. Geçti¤imiz sene 47 ülkede ve ülkemizin 32
flehrinde yüz binlerce kardeflimizle bir araya gel-
mifl, Ramazan sevincimize kardeflli¤imizi kat›k et-
mifltik. Bu sene ise ufkumuz daha da genifl. Latin
Amerika’dan Uzakdo¤u’ya, Afrika’dan Kafkasya’n›n
derinliklerine, Orta Asya’dan Balkanlar’›n ard›na ka-
dar tam 60 ülkede ve ülkemizin 50 flehrinde bir bü-
tünün parçalar› oldu¤umuzu, iftarlar›m›zla, kuman-
yalar›m›zla, yetim çocuklar›m›z›n, yoksul ve kimse-
sizlerimizin, muhacir kamplar›ndaki eli öpülesi ihti-
yarlar›m›z›n sofralar›nda bulunarak gösterece¤iz.
Onlara selamlar›n›z› ve dualar›n›z› iletece¤iz; karfl›l›-
¤›nda da yine selam ve dua getirece¤iz. 
Vakf›m›z bu sene Ramazan ay›nda özellikle yetim
çocuklar›m›z› önceliyor. Savafllar›n, afetlerin, ve
yoksulluklar›n yetim b›rakt›¤› on binlerce yetimimi-
zin bafl›n› sizlerle birlikte okflayaca¤›z. Bu nedenle
Ramazan ay› program›m›z› yaparken öncelikle ye-
tim çal›flmalar› gerçeklefltirdi¤imiz 30 ülkeyi seç-
tik. Bu ülkelerde bulunan yetimhanelerimizde ya
da aileleri ile kalma imkan› bulunan di¤er yetimle-
rimizle birlikte olaca¤›z. Onlara bu Ramazan’da
ana-babas›zl›klar›n›, kimsesizliklerini unutturaca-
¤›z. ‹ftar programlar›nda, kumanya da¤›t›m çal›fl-
malar›nda hep önceli¤i yetimler alacak. Bayraml›k
elbiselerle, oyuncaklarla, e¤itim araç gereçlerinin
temin edilmesiyle ve di¤er isteklerinin temini ile
onlar› sevindirecek ve Allah’a ›smarlayaca¤›z. 

ASYA: Afganistan, Bangladefl, Bur-
ma-Arakan, Çin, Do¤u Türkistan,
Endonezya, Kamboçya, Keflmir,
Laos, Pakistan, Sri Lanka, Tay-
land-Patani, Vietnam.

BALKANLAR: Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Karada¤, Ko-
sova, Makedonya,  Preflova, San-
cak.

ORTADO⁄U: Filistin,  Irak, Lübnan,
Suriye, Ürdün,  Yemen.

AFR‹KA: Burkina Faso, Çad, Eritre,
Etiyopya, Gana, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Kenya,  Madagas-
kar, Mali,  Moritanya, Nijer, Ruan-
da,  Sierra Leone, Somali, Sudan,
Zimbabve. 

KAFKASYA-ORTA ASYA: Abhazya,
Ad›gey, Azerbaycan, Çeçenistan,
Da¤›stan, Gürcistan, Kazakistan,
K›r›m, Mo¤olistan,  Özbekistan,
Tacikistan, Türkmenistan.

GÜNEY AMER‹KA: Bolivya, Brezilya,
Küba, Surinam.

DÜNYADA RAMAZAN

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, her sene oldu¤u gibi bu se-
ne de yine en uç noktalarda olacak; okyanus k›y›la-
r›nda, zirvesi göklere uzanan Himalayalar’da, uçsuz
bucaks›z sahralarda ve karanl›k ya¤mur ormanlar›n-
da. Savafllar›n yafland›¤› Filistin, Irak, Lübnan, Çeçe-
nistan ve Somali’de; afetlerin kuca¤›nda Pakistan,
Keflmir ve Açe’de; açl›k ve kurakl›¤›n vurdu¤u Sah-
ra’n›n kalbindeki Etiyopya, Burkina Faso, Çad ve Ni-
jer’de; misyonerlerin f›rsat kollad›¤› kap› komflumuz
Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna ve Kosova’da; unut-
tu¤umuz kardefllerimizin yaflad›¤› Brezilya, Bolivya
ve Surinam’da. Ve bir de yeniler var; Küba’da, Türk-
menistan’da, Vietnam ve Laos’ta ilk defa ziyaret
edece¤imiz kardefllerimiz var. 
Ramazan’› ülkemizde de coflkuyla idrak edece¤iz.
Fakir ve yoksul durumda bulunan kardefllerimiz için

Savafllar›n, afetlerin ve yoksulluklar›n yetim
b›rakt›¤› on binlerce yetimimizin bafl›n› sizlerle
birlikte okflayaca¤›z.‘‘ ’’



ülkemizin 50 ayr› ilinde kumanya ve iftar programla-
r› gerçeklefltirece¤iz. Gezici aflevimiz Çanakkale’den
Ardahan’a kadar onlarca farkl› flehirde iftar yemekle-
ri da¤›tacak. Yurtd›fl› programlar›nda oldu¤u gibi yurt
içi iftar programlar›m›z›n bafl konu¤u yine yetim ço-
cuklar›m›z olacak. Çocuk Esirgeme Yurtlar›m›zdaki
yavrular›m›z›n yan› s›ra aileleriyle birlikte kalan yetim
çocuklar›m›zla birlikte olacak, bir bayraml›k elbise,
bir çift pabuç, yaklaflan okul dönemi için bir çanta
veya k›rtasiye malzemeleri da¤›taca¤›z yetimlerimi-
ze. 
Bu sene hedefimiz, Ramazan’› farkl› co¤rafyalardaki
750 bin Müslüman’la hep birlikte idrak etmek, onlar-
la hüznü ve sevinci paylaflmak. Bu Ramazan’da da
Türkiyeli hay›rseverlerin deste¤ini bekliyor; yine da-
¤›l›yoruz yeryüzüne hayr› ve iyili¤i yaymak, sizlerin
selam›n› kardefllerimize, kardefllerimizin duas›n› siz-
lere iletmek için…
Türkiye’de ise Ramazan yolculu¤umuzu 50 flehrimi-
ze tafl›yaca¤›z. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumlar›’ndaki çocuklar›m›zla iftar edecek; gezici
aflevimizle iftar sofralar› kuracak; kumanya da¤›t›m-
lar›m›zla da ihtiyaç sahipleri ile Ramazan bereketini
paylaflaca¤›z.
Kumanya da¤›t›m› yap›lacak iller: Adana,
Adapazar›, Ad›yaman, A¤r›, Ankara, Ardahan, Ayd›n,
Bal›kesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale,
Çorum, Diyarbak›r, Düzce, Edirne, Elaz›¤, Erzincan,
Erzurum, Gümüflhane, Hakkari, Hatay (‹skenderun),
‹zmir, ‹zmit, Kars, Kastamonu, Kütahya, Manisa,
Mardin, Mersin, Mufl, Samsun, Sivas, fianl›urfa,
Tokat, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat

RRaammaazzaann TTaarriihh GGüünn fifieehhiirr

1 13.09.2007 Perflembe KARS
2 14.09.2007 Cuma AGRI
3 15.09.2007 Cumartesi MUfi
4 16.09.2007 Pazar MARD‹N
5 17.09.2007 Pazartesi ELAZI⁄
6 18.09.2007 Sal› MALATYA
7 19.09.2007 Çarflamba fiANLIURFA
8 20.09.2007 Perflembe K.MARAfi
9 21.09.2007 Cuma K‹L‹S

10 22.09.2007 Cumartesi ADANA
11 23.09.2007 Pazar HATAY (‹skenderun)
13 25.09.2007 Sal› MERS‹N
14 26.09.2007 Çarflamba N‹⁄DE
16 28.09.2007 Cuma S‹VAS
17 29.09.2007 Cumartesi AMASYA
18 30.09.2007 Pazar ÇORUM
19 01.10.2007 Pazartesi KASTAMONU
20 02.10.2007 Sal› ÇANKIRI
21 03.10.2007 Çarflamba ANKARA
22 04.10.2007 Perflembe ESK‹fiEH‹R
23 05.10.2007 Cuma AFYON
24 06.10.2007 Cumartesi ISPARTA
26 08.10.2007 Pazartesi ADAPAZARI
27 09.10.2007 Sal› (Kadir G.) ‹STANBUL
28 10.10.2007 Çarflamba ÇANAKKALE (Biga)

GEZ‹C‹ AfiEV‹ ve YET‹MLERLE
‹FTAR YAPILACAK ‹LLER

insani
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Her geçen gün mesafelerin k›sald›¤›, kültürel

zenginliklerin belirsizleflti¤i, egemen kültürün co¤raf-
yalar üstünde bir renk edindi¤i dünyam›zda, bir yanda
lüks tüketim veya silah teknolojisi için milyarlar harca-
n›r, dünyan›n kaynaklar› hoyratça sömürülürken, di¤er
yandan 800 milyondan fazla kifli kronik olarak açl›k so-
runu çekiyor. ‹statistikler, açl›¤a ba¤l› nedenlerden do-
lay› hayat›n› kaybeden insanlar›n say›s›n›n, AIDS, tü-
berküloz ve s›tma hastal›klar› nedeniyle hayat›n› kay-
bedenlerden daha fazla oldu¤unu; hatta yeryüzünde
devam eden siyasi krizlerde ve savafllarda hayat›n›
kaybedenlerden daha fazla kiflinin açl›¤a ba¤l› neden-
lerden dolay› hayat›n› kaybetti¤ini gösteriyor.
Birey ya da ailelerin geçimleri için gerekli olan temel
besini temin edememeleri fleklinde tan›mlanan açl›k
sorununun, insanlar›n yaflam›n› dahi tehdit etmesi,
açl›¤›n kronikleflerek bir yaflam biçimi haline gelme-

si sonucu ortaya ç›k›yor. Bugün yeryüzünde 800 mil-
yondan fazla kiflinin kronik olarak açl›k çekmesi de-
mek; bu insanlar›n günler, haftalar ve hatta aylar bo-
yunca yaflamlar› için gerekli olan besini alamamala-
r›, açl›¤›n ve yetersiz beslenmenin bu insanlar için
uzun süreli bir yaflam tarz› haline dönüfltü¤ü anlam›-
na gelmekte.
Peki, açl›¤› milyonlarca insan›n yaflam tarz› haline ge-
tiren, sorunun kronik bir hal almas›na neden olan se-
bepler nelerdir?
Dünya açl›k haritas›na bak›ld›¤›nda, do¤al afetlerin ve
savafl/iflgal gibi insan eliyle oluflturulan krizlerin, ge-
nifl insan kitlelerini açl›k sorununa maruz b›rakt›¤› gö-
rülüyor. 2004 y›l›nda Güney Asya’da yaflanan tsuna-
mi ve 2005 Pakistan depremi gibi do¤al afetler yüz
binlerce kiflinin acil g›da yard›m›na muhtaç hale geldi-
¤i örnekler aras›nda. Do¤al afetlerin ötesinde, savafl,

Alt› milyarl›k dünya nüfusunun 800 milyondan

fazlas› her gece yata¤a aç olarak gidiyor. Açl›¤›n

milyonlar›n yaflam tarz› haline gelmesi elveriflsiz

politikalar, zay›f idareler ve yanl›fl yard›m 

stratejileri ile körükleniyor.‘‘ ’’ Açl›k
800 milyon kiflinin “kaderi” de¤il!
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iflgal ve çat›flmalar ise açl›k sorununu tetikleyen hatta
kronikleflmesine neden olan sebepler. Nitekim belirti-
len siyasi krizler, binlerce kiflinin yaflad›klar› yerleri
terk ederek mülteci konumuna düflmesine neden ol-
makta veya kaosun devam etti¤i co¤rafyalardaki alt
yap›y› yerle bir ederek insanlar›n geçimleri için gerek-
li olan besini temin etmelerini engellemektedir.
Bugün Irak, Filistin, Lübnan, Somali, Sudan, Kongo,
Çad, Afganistan, Keflmir, Burma, Bangladefl, Sri Lan-
ka, Filipinler, kimi Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri, ya-
flanan savafl, iflgal, çat›flma veya kaos nedeniyle yo-
¤un mülteci hareketlerine ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Bu co¤rafyalar›n ma¤durlar› temel insani yard›ma,
dolay›s›yla g›daya muhtaç hale gelmektedir. Örne¤in,
ABD ve Etiyopya iflgalinin devam etti¤i Somali’de bir
milyon insan›n acil g›da yard›m›na muhtaç oldu¤u
BM taraf›ndan ilan edilmifltir.
Do¤al afetler veya insan eliyle oluflan krizler nedeniy-
le açl›¤a muhatap olan co¤rafyalar›n yan› s›ra; kimi ül-
keler, zay›f idarelerin, elveriflsiz yard›m stratejilerinin
ve uluslararas› politikalar›n bir sonucu olarak açl›¤› ka-
dermifl gibi yafl›yor. Örne¤in, ad› açl›kla özdeflleflen
Afrika ülkelerinde açl›k sorunu, kurakl›k ve iklim flart-
lar›n›n üretti¤i bir sorun olarak yans›t›lmakta; açl›k k›-
ta ülkelerinin kaderiymifl gibi sunulmaktad›r. Halbuki
uzun y›llar sömürge olan ve sonras›nda iç savafllarla
bo¤uflan ço¤u Afrika ülkesi, elveriflli tar›m politikalar›
ve kurakl›kla mücadele politikalar›n›n gelifltirilmemesi
gibi nedenlerle, iklim flartlar› ve hastal›klarla dahi mü-
cadele edememektedir. ‹ç savafllar, mültecilik ve göç
sorunlar›, k›tan›n geçimi için gerekli g›day› üreteme-
mesi ve d›flar›dan g›da ithal etmek için yeterli fonun
olmamas› gibi nedenler "açl›k" kavram›n› k›tan›n bir
gerçe¤i yapm›flt›r.  Öyle ki Afrika ülkelerinde kurakl›k
olmad›¤› zamanlarda dahi açl›k görülmesi, sorunun
iklim flartlar›na indirgenemeyece¤ini göstermektedir.
Açl›¤a ba¤l› sorunlar nedeniyle çocuklar›n befl yafl›na
gelemeden hayat›n› kaybetti¤i, ortalama insan ömrü-
nün 40’a düfltü¤ü, bir pirinç tanesine onlarca elin
uzand›¤› co¤rafyalar›n kaderi açl›k de¤il. Son 10 y›lda
dünyada kronik açl›k çekenlerin say›s›n›n 60 milyon
artm›fl olmas›; açl›¤a ba¤l› ölümlerin %10’unun savafl
ve k›tl›¤a ba¤l› açl›k vakalar› dolay›s›yla görülürken,
önemli bir k›sm›n›n kronik açl›k vakalar› nedeniyle
gerçekleflmesi, kronikleflen açl›k sorunu ile mücade-
lede mevcut politikalar› gözden geçirmenin gereklili-
¤ini gözler önüne seriyor.

Dünyadan açl›k istatistikleri:

- Dünyada 800 milyondan fazla kifli kronik olarak açl›k çekiyor. 
- Her befl saniyede bir çocuk açl›¤a ba¤l› nedenlerle hayat›n›

kaybediyor.
- Günde 25 bin kifli açl›¤a ba¤l› sorunlar nedeniyle hayat›n› kay-

bediyor.
- Savafllarda ölenlerden çok daha fazla say›da insan açl›¤a ba¤-

l› sorunlar nedeniyle hayat›n› kaybediyor.
- Açl›¤a ba¤l› nedenlerden dolay› hayat›n› kaybedenlerin say›s›,

AIDS, tüberküloz ve s›tmadan dolay› hayat›n› kaybedenlerin
say›s›ndan daha fazla.

- Dünyada açl›¤a ba¤l› ölümlerin ancak %10’u savafl ve k›tl›¤a
ba¤l› açl›k vakalar›ndan kaynaklan›rken, önemli bir k›sm› kro-
nik açl›k nedeniyle gerçeklefliyor.

- Dünyada 854 milyon yetersiz beslenmekte olan insan var.
Bunlar›n 820 milyonu geliflmekte olan ülkelerde, 25 milyonu
geçifl ülkelerinde, dokuz milyonu da sanayi ülkelerinde bulu-
nuyor.



PARA, MADDE, EfiYA insan› yöneten efendi olmufl;
insana hizmet etmesi gereken bunlar, insan› kendisine
kul köle yapm›fl. Ça¤dafl insan bunlar için yafl›yor, bun-
lar için çal›fl›yor, bunlar için ahiretini ve huzurunu mah-
vediyor. Sahabe birbirleriyle hay›rda yar›fl›yordu; flimdi-
ki insan ise fani eflyada yar›fl›yor. Evine yapt›¤› yat›r›m
kadar ahirete, cennet köflklerine yat›r›m yapamadan
ölüp gidiyor. 
‹nsan›n dünyevi olarak zaruri ihtiyac›, beslenme/g›da, gi-
yinme/tesettür ve ev/bar›nmadan ibaret oldu¤u ve bu
gereksinmelerini israfa ve lükse kaçmadan helal yoldan
temin etmesi, kalan birikimlerini infak etmesi gerekti¤i
halde, tüketim toplumunun bir ferdi olarak insan, günü-
müzde ihtiyaç labirentinde yolunu flafl›rmaktad›r. 
Bütün bu ve benzeri problemlerin tek çözümü var: in-
fak. Mal› veya benzeri ihtiyaç maddelerini hay›r yolunda
harcamak demektir infak. Yoksul ve muhtaç olanlara
para veya maiflet yard›m› yaparak onlar›n geçimini sa¤-
lamak, Allah için her çeflit hay›r yapmak demektir. 
‹nfak, zekat ve di¤er sadakalar› içerdi¤i gibi, gerekli yer-
lere ve uygun tarzda Allah için yap›lm›fl her türlü ba¤›fl,
yard›m ve hay›rlar›, kendi ailesine ve yak›nlar›na yard›m
gibi bütün mal ile yap›lan ibadetleri de içine al›r. ‹nfak;
paradan, maldan oldu¤u gibi, ilimden, güzel sözden, gü-
ler yüzden de olur. Ayr›ca sa¤l›¤›n, saadetin, gençli¤in
de infak› vard›r. Ve infak, farz olan cihad›n bir flubesidir. 
‹nfak, Allah’a ibadetin öyle bir parças›d›r ki, onsuz din
olmaz. Cömertli¤in göstergesi olan “infak” kavram›,
Kur’an’da türevleriyle birlikte 73 yerde geçmektedir.
“Sana hangi fleyi infak edeceklerini, nafaka verecekle-
rini sorarlar. De ki: ‹htiyac›n›zdan artan› verin.” (2/Ba-
kara, 219)
Verilen maddi bir varl›¤›n infak olabilmesi için her fley-
den önce onun Allah r›zas› için verilmesi gerekmekte-
dir. Cömertlik vasf›n›n elde edilebilmesi için; yard›m›n
gönüllü olarak yap›lmas› (59/Haflr, 5; 57/Hadîd, 11-18;
5/Mâide, 13); karfl›l›¤›nda hizmet, övgü, mükafat bekle-
nilmemesi (76/‹nsan, 8-l0); yard›m edileni rencide ede-

bilecek davran›fllardan kaç›n›lmas› (2/Bakara, 263-264);
yap›lan yard›m›n sahibi kat›nda üstün bir de¤eri olmas›
(3/Âl-i ‹mrân, 92) flartt›r.
Kur’an-› Kerim’de cömertlik, cihat ile ayn› seviyede tu-
tulmakta; Allah’›n insanlara verdi¤i r›z›ktan di¤er kullar›n
da yararland›r›lmas› istenmektedir. (2/Bakara, 254)
Kur’an-› Kerim’de, “fieytan sizi fakirlikle korkutur, size
cimrili¤i emreder.” (2/Bakara, 268) buyrulmaktad›r. Oy-
saki Allah Teala’n›n bildirdi¤ine göre, “Mal ve servet in-
san için bir imtihand›r.” (39/Zümer, 49-52) Bu imtihan-
dan baflar›l› ç›kman›n yolu da cömertçe Allah yolunda
infak etmektir. (64/Te¤âbün, 15-17)

‹NFAKIN FAYDALARI, H‹KMETLER‹

Bakara Suresi’nin giriflinde (2/Bakara, 3) Kur’an’›n hida-
yet verece¤i muttakilerin özellikleri anlat›l›rken imandan
sonra iki amele vurgu yap›l›r: namaz ve Allah’›n verdi¤i
r›z›ktan infak. Namaz, kiflinin Allah’a karfl› görevlerini
belirten bir bafl örnek; infak da topluma karfl› vazifelerin
prototipi ve simgesidir. ‹nfak, toplumsal ibadettir. “On-
lar›n mallar›ndan sadaka al. Onunla kendilerini temizle-
mifl ve tezkiye etmifl olursun.” (9/Tevbe, 113)

Mutlulu¤a ve
ahirete yat›r›m›n
di¤er ad›: ‹nfak
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‹nfak, Allah’›n verdi¤i nimetlere, özellikle mal ve para
cinsinden maddi nimetlere flükürdür. 
‹nfak, fakirin k›skançl›k duygusunu köreltir; zenginin
flahsiyetini gelifltirir. ‹nfak sayesinde zenginle fakir ara-
s›nda güven, sayg› ve sevgi oluflur. ‹slam kardeflli¤i de
bu yollarla hayata geçer. 
‹nfak eylemi, mümine, da¤›tt›¤› fleylerin kendi özel ma-
l› olmad›¤›n› hat›rlatarak onun ba¤›fl bencilli¤ini k›rar; as›l
verenin, as›l sahip olan›n Allah oldu¤unu hat›rlat›r. 
‹nfak, israf ve lüks gibi fleytani e¤ilimleri azalt›r; kalbin
kat›laflmas›n› önler; kalbe sevinç, mutluluk ve huzur ve-
rir. ‹nfak insanlarda flefkat ve merhameti artt›r›r; dost
kazanmaya sebep olur; insan› Allah’tan baflkas›na ihti-
yaç duymama faziletine yükseltir. 
‹nfak mal› ço¤alt›r, mal›n bereketini artt›r›r. “Allah, faize
verilen mal› noksanlaflt›r›r; sadakalara, zekata verilen
mal› ise ço¤alt›r.” (2/Bakara, 276) ‹nfak, mal› afetlerden,
kifliyi belalardan korur.
‹nfak, fakir-zengin uçurumunu önler. Dilencilik ve bafla
kakma gibi onur k›r›c› davran›fllardan insanlar› korur.
Kapkaçç›l›k, h›rs›zl›k, soygun, terör gibi olaylara giden
yolu t›kar. 

‹NFAK ED‹LMES‹ GEREKEN K‹fi‹LER

Kimlere infak etmemiz gerekti¤ini, hangi infak›n daha
önemli oldu¤unu Kur’an bildiriyor: “Onlar hangi fleyden
infak edeceklerini sana sorarlar. De ki: Maldan infak ede-
ce¤iniz fley annenin, baban›n, akraban›n, yetimlerin, yok-
sullar›n, yolcunun hakk›d›r.” (2/Bakara, 215) ‹nfak edile-
cek bu gruptan yetimler, günümüzde hayli ihmale u¤ra-
m›fl vaziyettedir. Ümmetin yetimleri, bu mahrumiyetleri-
nin sonucu insanca ve Müslümanca yetifltirilemedikleri
için yar›n (manevi babalar› ve anneleri olan/olmas› gere-
ken) bizlerin, özellikle zenginlerimizin yakas›na yap›fla-
caklard›r. 
Allah, yetimleri öylesine himayesine al›r ki, Mâun Sure-
si’nde yetime yap›lan kötü muamele bir çeflit “dini in-
kar” olarak tavsif edilir. (107/Mâun, 1-3) Yetime yap›la-
cak infak, himaye gibi her çeflit iyilik Kur’an’da en mute-
ber ameller, gerçek iyilikler aras›nda zikredilir.
(2/Bakara, 177)
‹ki yol var: Biri dünyevileflme, dünyay› ahirete tercih;
ikincisi ise infak köprüsü kurarak dünyay› ebedi hayat›n
kap›s› yapmak. Bugün yol ayr›m›nday›z: Ya nefsimizin
hevas› veya Rabbimiz. Ya geçici menfaat veya dava. Ya
fani olan, ya baki olan. Bunlardan birini seçmemiz gere-
kiyor. Tercih bize kalm›fl. Tercihini Allah’tan yana yapan-
lara selam olsun! 

insani
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‹nfak, fakirin k›skançl›k duygusunu körel-
tir; zenginin flahsiyetini gelifltirir. ‹nfak sa-
yesinde zenginle fakir aras›nda güven,
sayg› ve sevgi oluflur.

M A K A L E : MUTLULU⁄A VE AH‹RETE YATIRIMIN D‹⁄ER ADI: ‹NFAK • 24-25



HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n 10 Afrika ülkesinde de-
vam ettirdi¤i katarakt ameliyatlar› befl milyon kata-
rakt hastas›n›n bulundu¤u Afrika’da binlerce kifliye
›fl›k vermeye devam ediyor.
Türkiyeli hay›rseverler, kampanyan›n ilk gününden iti-
baren duyarl›l›klar›yla örnek olarak kampanyaya katk›-
da bulunuyorlar. 
Ifl›¤a yolculu¤a uzanan hay›r kervan›na kat›lan minik
yüreklerden birisi de Huzeyfe’ydi. Sekiz yafl›ndaki
Huzeyfe, kendisi gibi görme engeli olan Afrika’daki
insanlar› duymufl ve onlar›n ›fl›¤a kavuflmalar› için yü-
re¤ini ortaya koymufltu. Huzeyfe, umre için biriktir-
meye bafllad›¤› harçl›klar› ile kendisi gibi görme ni-
metinden mahrum yaflayan Afrikal› bir kardeflinin gö-
zünü ayd›nlatmak istedi. Ve Ganal› Abdurrahman,
kendi göremedi¤i günefli kardefllerine tafl›yacak ka-
dar ferasetli bir çocuk olan Huzeyfe’nin ba¤›fl› ile ›fl›-
¤a kavufltu. 

Ganal› Abdurrahman, kendi göremedi¤i

günefli kardefllerine tafl›yacak kadar

ferasetli bir çocuk olan Huzeyfe’nin ba¤›fl›

ile ›fl›¤a kavufltu.

RÖPORTAJ
• zeliha sa¤lam

i

Ifl›¤a yolculukta kesiflen iki hayat:

Ganal› Abdurrahman ve Türkiyeli Huzeyfe
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KEND‹ GÖREMED‹⁄‹ IfiI⁄I 
AFR‹KALI KARDEfi‹ GÖRSÜN ‹STED‹

Huzeyfe Ayd›n henüz sekiz yafl›nda ve üçüncü s›n›fa
geçti. Huzeyfe, do¤ufltan görme özürlü ve göz tansi-
yonu rahats›zl›¤› var.  Katarakt Kampanyas›’na kat›l-
mas›n›n hikayesini anlat›rken flu sözler dökülüyor du-
daklar›ndan: “‹HH’n›n Afrika’da görme engeli bulu-
nan insanlara katarakt ameliyat› yapt›¤›n› ve bu ame-
liyatlar sonucu Afrikal› katarakt hastalar›n›n görmeye
bafllad›klar›n› duydum. Bu yüzden ben de umre için
biriktirdi¤im 200 YTL harçl›¤›m› Afrika’daki kardeflle-
rimin görmeleri için ‹HH’ya ba¤›fllamak istedim. On-
lar›n görebilmelerini çok istiyorum. E¤er onlar›n göz-
leri aç›l›rsa ben çok mutlu olaca¤›m. Onlara yard›m
etmeye karar verdim,  çünkü onlar› en iyi ben anlaya-
bilirim.”
Yapt›¤› ba¤›flla Afrikal› bir kardeflinin görmeye bafllad›-
¤›n› kendisine iletti¤imizde ise Huzeyfe’nin yan›t›
“Onun için çok sevindim. ‹nflallah onun gibi birçok ki-
flinin daha gözleri aç›l›r.”, “‹nsanlar›n israf etmemeleri-
ni ve gözleri görmeyen, yard›ma ihtiyac› olan di¤er in-
sanlara yard›m etmelerini isterim. Onlar da baflkalar›
için bir fley yapmal›.”  fleklindeydi. Türkiye’deki duyar-
l› bir minik yürek hay›rda yar›flta yerini alm›fl ve hiç ta-
n›mad›¤› Afrikal› bir kardeflinin gözünü ayd›nlatm›flt›.

GANALI ABDURRAHMAN ARTIK GÖRÜYOR

Afrika k›tas›ndaki befl milyon katarakt hastas›ndan bi-
ri olan Ganal› Abdurrahman Türkiyeli bir kardeflinin
kendisine uzanan yard›m eliyle ›fl›¤a kavufltu. 15 ya-
fl›nda ortaokul ö¤rencisi Abdurrahman Abdulvaris, hi-
kayesini ve Katarakt Kampanyas› ile ilgili görüfllerini
bizlerle paylaflt›. Gelin Abdurrahman’›n sözlerine bir-
likte kulak verelim:

Sevgili Abdurrahman, kaç yafl›ndan beri göremiyor-
dun?
Dört y›ld›r sa¤ gözüm katarakt nedeniyle görmüyor-
du, kendimi çok kötü hissediyordum, etraf› göremi-
yordum, oyun oynayam›yordum.

‹HH’n›n bu kampanyas›ndan nas›l haberdar oldun?
Bölgemizdeki radyolarda ‹HH’n›n katarak hastas› olan
insanlar› ameliyat edece¤i duyuruldu, dedem de beni
ameliyat ettirmek için baflvuru yapt›. Önce kayd›m
yap›ld› ve hemen doktorlar beni muayene etti, ard›n-
dan ameliyat oldum. fiimdi görebiliyorum.

Gözlerin aç›ld›ktan sonra neler hissettin?
Sa¤ gözümdeki katarakt nedeniyle hep eziklik hissedi-
yordum. Gözümün aç›lmas› bana inan›lmaz geldi. Göz-
lerim aç›ld›ktan sonraki ilk iflim arkadafllar›m›n yan›na
gidip onlarla oynamak oldu. Çok sevindim. fiimdi art›k
istedi¤im gibi kofluyorum, oynuyorum ve geziyorum.

‹leride ne olmak istiyorsun? Bir hedefin var m›?
Okuyup ö¤retmen olmak istiyorum ve buralara kadar
gelip bizlere ›fl›k olan Türk kardefllerimiz ve a¤abeyle-
rimiz gibi ben de ileride kendi ülkemdeki ve di¤er yer-
lerdeki ihtiyaç sahibi insanlara yard›m etmek istiyo-
rum. Biliyorum ki Afrika, açl›k ve sefaletin yafland›¤›
bir k›ta; yaflad›¤›m ülke Gana’n›n da büyük s›k›nt›lar›
var. Ben bunlar›n fark›nday›m. Baflka bir ülkeden ge-
len hay›rseverler görmeme vesile oldu. Bundan sonra
daha azimli olaca¤›m ve ben de çok çal›flaca¤›m. 

Sevgili Abdurrahman, bizlere söylemek istedi¤in
baflka bir fley var m›?
‹HH’ya yapt›¤› yard›mlardan dolay› çok teflekkür edi-
yorum.

Evet, ›fl›¤a hasret olanlar›n ac›s›n› yüre¤inde hisseden
Huzeyfe’nin ba¤›fl›, Ganal› Abdurrahman’›n gözlerini
açt›. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Katarakt Kampanya-
s› devam ediyor ve nice Abdurrahmanlar gözlerini
açacak Huzeyfeleri bekliyor…



Hayat bulmay› bekleyen

Arnavutluk’ta matbaa kurulmas›

PPrroojjee:: Arnavutluk’ta matbaa kurulmas›
AAmmaacc››:: Misyonerlik çal›flmalar›n›n h›zla yay›ld›¤›
Balkanlar’da, halk›n dini ve kültürel de¤erlerin-
den uzaklaflmalar›n›n önüne geçmek, özellikle
gençlerin din e¤itimlerinde yeterli ve sa¤l›kl› bil-
giye eriflimlerini kolaylaflt›rmak amac›yla, Arna-
vutluk, Makedonya ve Kosova baflta olmak üze-
re tüm Balkan ülkelerine hizmet verecek bir mat-
baa kurulmas›
MMaalliiyyeettii:: 180.600$
TTaalleepp eeddiilleenn:: Yard›msever Türkiye halk›n›n proje-
ye maddi ve manevi destekte bulunmalar›.

Filistin’de sekiz caminin onar›m›

PPrroojjee:: Gazze / Han Yunis kentinde sekiz caminin
yenilenmesi
AAmmaacc››:: Filistin’de yaflanan iflgal sürecinde bak›-
m› yap›lamayan camilerin yenilenerek halk›n hiz-
metine sunulmas›.
MMaalliiyyeettii:: Sekiz mescidin onar›m› için toplam ma-
liyet 21.850$’d›r.
TTaalleepp eeddiilleenn:: Bölgedeki sekiz mescidin tadilat›-
n›n masraflar›n›n yard›msever gönüllülerimiz ta-
raf›ndan maddi olarak desteklenmesi. (Gönüllü-
lerimiz sekiz mescitten birinin veya birkaç›n›n ta-
dilat›n› üstlenebilir.)

projeler
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Mo¤olistan’da cami inflaat›

PPrroojjee:: Bayan Ulgi Merkez Camii inflaat›
AAmmaacc››:: Mo¤olistan’›n bat› bölgesinde yakla-
fl›k 30 bin nüfuslu Bayan Ulgi flehrinde bulu-
nan dört mescit halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
makta yeterli olam›yor. Bu nedenle, bünye-
sinde bir kütüphane, derslik ve gasilhanenin
bulundu¤u 500 kiflilik iki katl› bir caminin infla
edilmesiyle bölgedeki ihtiyac›n karfl›lanmas›
hedefleniyor.
MMaalliiyyeettii:: 200.000$
TTaalleepp eeddiilleenn:: Yard›msever Türkiye halk›n›n
projeye maddi ve manevi destekte bulunma-
lar›

K›rtasiye yard›m›

PPrroojjee:: Türkiye genelinde k›rtasiye yard›m ça-
l›flmas›
AAmmaacc››:: Türkiye genelinde 50’ye yak›n ilde
e¤itimlerini sürdürmeye çal›flan fakir ö¤renci-
lere k›rtasiye yard›m›nda bulunmak. Proje
kapsam›nda 50 bin ö¤renciye k›rtasiye mal-
zemesi da¤›t›lacakt›r. Bir tak›m k›rtasiye mal-
zemesi flunlar› içermektedir: 1 adet okul çan-
tas›, 4 adet kurflun kalem, 2 adet k›rm›z› ka-
lem, 1 adet tükenmez kalem, 1 adet pergel,
1 adet kuru boya tak›m›, 1 adet çizim tak›m›,
1 adet silgi, 1 adet kalemt›rafl, 1 adet resim
defteri, 2 adet iki ortal› çizgili defter, 1 adet bir
ortal› kareli defter.
MMaalliiyyeettii:: 650.000 YTL
TTaalleepp eeddiilleenn:: Yard›msever Türkiye halk›n›n
projeye maddi ve manevi destekte bulunma-
lar›



Dünya yetimleri 

hepimizin FAAL‹YETLER • YET‹MLER

EÇEN YET‹MLERE YARDIMLAR ULAfiMAYA DE-
VAM ED‹YOR: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Azerbay-
can’›n baflkenti Bakü’de zor flartlar alt›nda hayat müca-
delesi veren Çeçen mültecilere yard›m elini uzatmaya
devam ediyor. Bölgede her ay düzenli olarak destekle-
nen 250 yetime haziran, temmuz ve a¤ustos ayl›klar›
da ödendi.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Azerbaycan’›n baflkenti Ba-
kü’de kalan Çeçen yetimlere y›llard›r düzenli olarak
destek oluyor. Ülkelerinden uzakta mülteci olarak ya-
flaman›n zorluklar›n›n yan› s›ra bir de yetimlik olgusunu
yaflayan Çeçen çocuklar, ‹HH’n›n deste¤iyle moral bu-
luyor. 

KOSOVA VE MAKEDONYA’DAK‹ 
YET‹M ÇALIfiMALARI

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Balkan ülkelerindeki yetim
çal›flmalar› da geçti¤imiz üç ay boyunca devam etti.
Geçti¤imiz y›llarda büyük savafllar ve y›k›mlarla yüzle-

insani
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AZERBAYCAN’DAK‹ ÇEÇEN YET‹MLER

ç



flen, babalar›n› kaybederek yetim kalan çocuklar,
‹HH’n›n deste¤iyle hayata sar›l›yor.

F‹L‹ST‹NL‹ YET‹MLER YALNIZ DE⁄‹L

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Filistin’deki yetimlerin yan›n-
da olmaya devam ediyor. Filistin’deki yetimlere yöne-
lik dönemsel ve sürekli yard›mlar›n› devam ettiren
‹HH, sürekli iç çat›flma ve ‹srail sald›r›lar›na maruz ka-
lan bu bölgenin yetim çocuklar›n› yaln›z b›rakm›yor.

NECAfi‹’N‹N YET‹M TORUNLARINA 
SÜREKL‹ DESTEK

Bir do¤u Afrika ülkesi olan Etiyopya’da yetimlere yö-
nelik dönemsel yard›mlarda bulunan ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, bölgedeki çal›flmalar›na h›z verdi. Etiyop-
ya’da 30 yetime bir y›l boyunca sa¤l›k, g›da ve e¤itim
yard›mlar›nda bulunan ‹HH, a¤ustos ay›ndan itibaren,
önceden dönemsel olarak yap›lan bu yard›mlar›n› sü-
rekli hale getirdi. 

insani
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ET‹YOPYA

KOSOVA



Afrika ›fl›¤a 

kavufluyor FAAL‹YETLER • SA⁄LIK

enin, Gana ve Togo ile bafllam›flt› günefle yap›lan göç.
Genç, çocuk, yafll› tam 971 göz belki y›llar sonra ilk
defa ›fl›kla yeniden hasret giderebildi. ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf› ve yard›msever gönüllüleri, katarak hastala-
r›n›n ›fl›k kayna¤› olmaya devam ediyor. fiimdilerde
Afrika’n›n di¤er ülkelerine do¤ru ilerleyen nur ya¤mu-
ru Sudan, Nijer ve Çad’da binlerce gözü daha ›fl›¤a ka-
vuflturuyor.

B

insani
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SUDAN’DA IfiIKLAR H‹Ç SÖNMEYECEK    

Afrika’da katarakt hastalar›n›n en yo¤un olarak bulun-
du¤u ülkelerden biri Sudan. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Bu nedenle, Sudan’›n 10 farkl› noktas›nda 50 bin ka-
tarakt ameliyat› gerçeklefltirmeyi hedefliyor. Sudan’›n
10 farkl› bölgesinde kurulan ameliyathanelerde y›l bo-
yunca operasyonlar devam edecek. 

N‹JER’DE GÖZLER IfiI⁄A DOYDU

Nijerin Tessoa bölgesinde 600 kifli muayene edildi ve
165 göz ›fl›kla buluflturuldu. Y›llard›r görmeyen gözle-
rin ilk gördü¤ü ‹HH ekibimiz oldu. Gözleri aç›lanlar› ka-
p›da bekleyen yak›nlar› ise belki de yeniden do¤uflu-

N‹JER
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na flahitlik ediyorlard› sevdiklerinin. Ifl›¤a kavuflan
gözlerin ‹HH ekibine ve ameliyatlar› gerçeklefltirmek
için Nijer’e giden Türkiyeli doktorlara söyledikleri ise
“Ifl›¤›m›z oldunuz.” cümleleriydi. Evet ›fl›klar› olmufl-
tuk sevgi dolu bak›fllar›n. fiimdi bir farkl› parl›yordu Ni-
jer, ›fl›¤› gören bak›fllar alt›nda. 

ÇAD’DA ARTIK HEP GÜNDÜZ

Afrika katarakt çal›flmalar›n›n beflincisini gerçeklefltir-
di¤imiz Çad’›n baflkenti N’djamena’da 150 kifli art›k
gün ›fl›¤›na kavufltu. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n kat-
k›lar›yla ›fl›¤a kavuflan Çadl› katarakt hastalar›, Türki-
yeli Müslümanlara ve ‹HH ekibine dualar ettiler. Böl-
gede ameliyatlardan önce 580 kifli muayene edildi;
muayeneler sonucunda 150 kifli ameliyat edildi.
Bir ›fl›k karfl›l›¤›nda milyonlarca duayla dönmek… ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf› onlar›n ›fl›¤›, onlarsa bizlerin du-
ac›s› oldu art›k. 

ÇAD

8 yafl›ndaki Çadl› Adjouz Mahamoud'un
art›k iki gözü de görüyor.



Ifl›¤a yolculukta bir

di¤er menzil:Asya
FAAL‹YETLER • SA⁄LIK

AK‹STANLI KATARAKT HASTALARI ARTIK
GÖRÜYOR:: Pakistan’da, kuzeydo¤u s›n›r eyaleti (N-
WFP) ve Keflmir’deki depremin ard›ndan tüm altyap›
yerle bir olmufltu. Bunlarla birlikte Pakistan halk› ciddi
sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›yayd›. Bölgede yayg›n
olarak görülen katarakt hastal›¤› da binlerce kifliyi
ma¤dur ediyordu. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n MÜS‹AD’›n deste¤iyle

depremin hemen ard›ndan yapt›rd›¤› hastane, geçti¤i-
miz nisan ay›nda yap›lan katarakt ameliyatlar›n›n mer-
kezi odu. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Katarakt Kam-
panyas› çerçevesinde,  Pakistan’da 500 katarakt has-
tas› ›fl›¤a kavuflacak. fiu ana kadar, 224 kiflinin katarakt
ameliyat› tamamland›.

YOKSULLU⁄UN PENÇES‹NDEK‹ BANGLADEfi
DE IfiI⁄A KAVUfiUYOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Katarakt Kampanya-
s›’n›n bir di¤er dura¤› da Bangladefl’ti. ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf›, Bangladefl’in Langadu, Chakaria, Sa-
dar, Badargonj, Mongla ve Demra bölgelerinde yak-

insani
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lafl›k 200 kifliye katarakt ameliyat› yapt›. Halk›n
ekonomik aç›dan çok fakir oldu¤u Bangladefl’te
600 binden fazla katarakt körlü¤ü vakas› var.  Ve bu
hastalar›n fakirlikten dolay› ameliyat olabilme olas›-
l›klar› çok düflük.

ARAKANLI MÜLTEC‹LER DE IfiI⁄A KAVUfiTU

Ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladefl’e s›¤›-
nan Arakanl› mülteciler, Bangladefl’te zor flartlar al-

t›nda yafl›yor. ‹fl imkanlar› olmayan, Bangladefl’te
çal›flmalar›na izin verilmeyen Arakanl› mülteciler te-
mel e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden de faydalana-
m›yorlar. Katarakt ve katarakta ba¤l› körlük de Ara-
kanl› mülteciler aras›nda s›kl›kla görülen bir rahat-
s›zl›k.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak ›fl›¤› tafl›yoruz Ara-
kan’a. Katarakt Kampanyas› çerçevesinde tam 200
Arakanl› mültecinin ameliyat›n› gerçeklefltiriyoruz.

insani
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“Su verenleriniz çok olsun”

25 SU KUYUSU TAMAMLANDI: ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›’n›n Afrika ve kimi Asya ülkelerinde sür-
dürdü¤ü su kuyusu açma çal›flmalar› devam edi-
yor. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, flu ana kadar Afri-
ka’da toplam 116 su kuyusu açt›. Afrika ülkelerin-
de Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Cibuti ve
Çad’da su kuyular› hizmete sunulurken; Asya’da
da Bangladefl ve Afganistan’da aç›lan su kuyular›
hizmet vermeye bafllad›. fiu ana kadar Afganis-
tan’da 3, Bangladefl’te 706 su kuyusu projesi ta-
mamland›.  Gerek Afrika’da gerekse Asya’da aç›lan
su kuyular›, bölge halklar›n›n susuzluk sorununa
derman oluyor. Afrika’da kurakl›k, Asya’da sel tafl-
k›nlar› gibi nedenlerin yan› s›ra altyap› eksikli¤i ve

maddi imkans›zl›klar nedeniyle de susuzluk s›k›nt›s› ya-
flayan ma¤durlar, aç›lan su kuyular› ile seviniyor. Ma¤-
durlar Türkiyeli hay›rseverlere “Su verenleriniz çok ol-
sun!” diyerek flükranlar›n› iletiyorlar.

insani
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FAAL‹YETLER • SU KUYULARI
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Afrika yeni camilere

kavufluyor FAAL‹YETLER • AFR‹KA

OMAL‹’DE B‹R M‹NARE DAHA: ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›, Somali Müslümanlar›n›n ibadethane ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere, Türkiyeli bir hay›rseverin ba¤›flla-
r›yla 300 m2’lik bir alan üzerinde bir cami infla etti.
“Hac› Mehmet Nuri Mescidi” ad›n› alan caminin aç›-
l›fl›ndan sonra cemaat, “Allah’›n evini ›fl›tan›n Allah
da ahiretini ›fl›ts›n!” fleklinde duada bulundu. 
‹HH, Türkiyeli Müslümanlar›n bölgeye yapt›klar› ba-
¤›fllarla yine ayn› caminin avlusunda Osmanl› usulü
bir flad›rvan yapt›rd›.

KAMERUN’DA CAM‹ ‹HT‹YACI G‹DER‹L‹YOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, misyonerlik çal›flmalar›n›n
çok yo¤un olarak görüldü¤ü Kamerun’un Adamou
bölgesinde 1500 kifli kapasiteli bir cami infla etti.
Halk›n özellikle cuma namazlar›n› camide k›labilme-
lerine imkan tan›yacak olan ve bölge sakinleri aras›n-
da kardefllik duygular›n›n pekiflmesine vesile olacak
caminin inflaat› k›sa bir süre önce tamamland›. 

S



‹HH’dan Afrika’ya

g›da seferberli¤i FAAL‹YETLER • AFR‹KA

HH, SOWETO’YU DA YARDIM HALKASINA 
EKLED‹

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Güney Afrika Cumuriye-
ti’nin Soweto bölgesini de yard›m halkas›na ekle-
yerek, yoksul Sowetolulara g›da deste¤inde bu-
lundu. Bölgeye ulaflt›rd›¤› yard›mlarla yüzlerce ai-
lenin gülen yüzü olan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Soweto’da 1000 aileye g›da yard›m› yapt›.    

‹HH SOMAL‹’DE SOFRALARA Afi OLDU

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, iflgalin halen devam et-
ti¤i ve binlerce kiflinin evlerini terk ederek mülte-
ci konumuna düfltü¤ü Somali’de acil g›da yard›-

i
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m›nda bulundu. Ülkenin Orta fiabella bölgesin-
de bulunan Cemiu, Tomali ve Morucidu flehirle-
rinde yap›lan g›da yard›mlar›ndan 750 ihtiyaç sa-
hibi ve göçmen aile yararland›. 

SUDAN-DARFUR AC‹L GIDA TEM‹N‹

Sudan’da devam eden siyasi istikrars›zl›k ortam›
baflta mülteci kamplar›nda yaflayanlar olmak
üzere binlerce Sudanl›y› acil yard›ma muhtaç
hale getirdi. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Darfur’un
bat›s›nda yer alan Dureyc ve Niyala’da bulunan
kamplarda yaflayan fakir ailelere g›da da¤›t›m›
yaparak yaklafl›k 1400 ailenin acil g›da ihtiyac›n›
temin etti.



Sel yard›mlar›
FAAL‹YETLER • GÜNEY ASYA

üney Asya’da muson mevsiminde görülen ve günlerce
devam eden ya¤murlar nedeniyle oluflan sel taflk›nla-
r›nda, her y›l yüz binlerce insan zarar görüyor. ‹HH ‹nsa-
ni Yard›m Vakf› olarak, bu seneki sellerden etkilenen
kardefllerimizin yan›nda olduk.  

PAK‹STAN’A AC‹L YARDIM

Geçti¤imiz temmuz ay›nda Pakistan’›n Sindh ve Belu-
cistan eyaletinde meydana gelen sel felaketinden dola-
y› 230 kifli hayat›n› kaybetmifl, on binlerce insan da ev-
lerinden olmufltu. Sel felaketinin ard›ndan hemen hare-
kete geçen ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bölgeye çad›r, bat-
taniye, g›da paketi ve su gibi temel ihtiyaç malzemele-
ri ulaflt›rd›. Ayr›ca su birikintilerinin sebep oldu¤u salg›n
hastal›klardan korunmak üzere ilaç yard›m› da yapt›.

Bölgede bulunan toplam 1100 selzede aileye g›da yar-
d›m›nda bulunuldu. 

BANGLADEfi’E KARDEfi EL‹

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bir di¤er sel ma¤duru ülke
olan Bangladefl’e de g›da yard›mlar›nda bulunuyor.
3000 sel ma¤duru aileye g›da yard›m›nda bulunan ‹HH,
selden zarar gören çok genifl bir alanda hasara u¤rayan
yap›lar ve tar›m arazileri ile ilgili de gözlemde bulundu,
temiz içme suyuna eriflilmeyen yerlerde kuyu çal›flma-
lar›n› bafllatt›.

‹HH, ARAKANLI MÜLTEC‹LER‹N YANINDA

Burma devletinin bask›lar›ndan kaçarak Bangladefl’e
s›¤›nan ve batakl›k üzerine kurulu kamplarda yaflam
savafl› veren Arakanl› mülteciler de bölgede görülen
sel felaketlerinden olumsuz etkilendi. ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, kamplar›n›n sular alt›nda kalmas›ndan dola-
y› açl›k ve susuzlukla karfl› karfl›ya kalan 10 bin Arakan-
l› mülteciye, acil g›da yard›m›nda bulundu.

G
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HH, Afrika’n›n do¤usunda Hint Okyanusu’nda yer
alan Madagaskar adas›nda Müslümanlar›n içinde

bulunduklar› sosyal ve kültürel dejenerasyonun
önüne geçmek için bir radyo istasyonu kurdu.
‹HH’n›n katk›lar›yla Farimbona Radyosu yay›na
bafllad›. 17 milyon nüfuslu ülkede yaflayan 3,5 mil-
yon Müslüman, kültürel hayatlar›na katk› sa¤laya-
cak radyonun kurulmas›n› büyük bir sevinçle karfl›-
lad›lar.

i

Madagaskar Müslümanlar›na

radyo hediyesi FAAL‹YETLER • GÜNEY ASYA



Ortado¤u’nun kalbi

Filistin’deyiz FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹N

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹srail’in Gazze’ye yapt›¤› sal-
d›r›lar sonucunda çok say›da mültecinin hem maddi
hem manevi anlamda sald›r›lardan zarar görmesi do-
lay›s›yla harekete geçerek zor durumdaki Filistinlilere
g›da yard›m› yapt›. Her zaman Filistinli kardefllerinin
yan›nda oldu¤unu gösteren ‹HH taraf›ndan oluflturu-
lan yard›m ekibi, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi
2500 aileye yard›m ulaflt›rd›. ‹HH ayr›ca, bölgede sür-
dürdü¤ü sosyal içerikli çal›flmalarla da mültecilere
moral deste¤i oluyor.
‹HH, Filistin’in Cenin bölgesinde, maddi imkans›zl›k-
lar dolay›s›yla ibadethaneleri olmayan bölge halk› için
bir cami inflaat› bafllatt›. Cenin Rahmet Camii ad›nda-
ki caminin inflaat›n›n bir sene içerisinde tamamlan-
mas› planlan›yor. ‹çinde bulunduklar› savafl ortam›n-
dan bir türlü kurtulamayan Filistin halk›, ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için onlar›n yan›nda yer alan ‹HH’n›n yar-
d›mlar›ndan oldukça memnunlar.

‹
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Lübnan’›n güneyinde befl beldeye sa¤l›k hizmeti verecek
bir poliklinik infla ediyor. Bu proje ile özellikle çevredeki yoksul halk›n sa¤l›k hizmet-
lerinden daha iyi faydalanmas› amaçlan›yor.  ‹nfla edilecek olan poliklinik genel
sa¤l›k, çocuk hastal›klar›, kad›n hastal›klar›, difl ve kalp hastal›klar› gibi alanlarda hiz-
met verecek.

Lübnan’da sa¤l›k hizmeti
SA⁄LIK

FAAL‹YETLER 
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Irak’ta g›da yard›m› 

yüzlerce aileyi sevindirdi
FAAL‹YETLER • IRAK

rak’ta yaflanan iflgal süreci ve ülkenin sürüklendi¤i ça-
t›flma ortam› Irakl›lar›n yaflad›klar› yerleri terk ederek
ülke içindeki güvenli bölgelere veya komflu ülkelere
göç etmelerine neden oluyor. Kerkük bölgesi her ge-
çen gün di¤er kentlerden göç almaya devam eder-
ken, bölge halk› ise açl›k ve susuzluk s›k›nt›s› çekme-
ye devam ediyor. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Irakl› göçmen, yetim ve yok-
sul ailelerinin s›k›nt›lar›na merhem olmak ad›na bölge-
deki 1500 aileye g›da ve battaniye yard›m›nda bulun-
du.
Ayr›ca Irak’ta Selahattin flehrinin Amirli bölgesinde
geçti¤imiz aylarda yaflanan bir patlama sonucu
100’den fazla hane zarar görmüfltü. ‹HH, bu patlama-
dan zarar gören ailelere, g›da yard›m›, su deposu sa¤-
lanmas› ve so¤uk hava sisteminin kurulmas› konula-
r›nda destek oldu. Di¤er yandan, ‹HH, Ürdün’e s›¤›-
nan Irakl› mültecilere de g›da yard›m›nda bulundu. 

I

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Nehr’ul-Barid Mülteci
Kamp› ma¤durlar›na ulaflt›rd›¤› acil yard›mla
zor durumda olan mültecilere g›da yard›m›nda
bulundu. Bir süredir çat›flmalara ve s›cak gelifl-
melere sahne olan Nehr’ul-Barid Mülteci Kam-
p›’n› terk eden 35 bin kiflinin ‹HH’n›n deste¤iyle
acil g›da ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› projenin kat-
k›s›yla, zor flartlar alt›nda mücadele veren mül-
teciler moral buldu.

LÜBNAN
FAAL‹YETLER Lübnanl› mültecilere acil yard›m



Ad›gey’de

g›da da¤›t›m› FAAL‹YETLER • ADIGEY

aklafl›k 450 bin kiflilik bir nüfusa sahip olan Ad›gey’de
bölge nüfusunun %24’ünü Müslümanlar oluflturmak-

tad›r. Genellikle küçük çapta ticaret, tar›m ve hayvan-
c›l›kla geçinen bölge halk› maddi olarak oldukça zor
durumdad›r. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Ad›gey Özerk
Cumhuriyeti’nin baflkenti Maykop’un merkezinde ve
köylerinde yaflayan 256 fakir aileye g›da yard›m› yap-
t›. Yap›lan yard›mlar›n ard›ndan Ad›geyliler, kendilerini
unutmayan Türkiye halk›na teflekkürlerini ilettiler.

Y
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, geçti¤imiz yaz Gür-
cistan’da, toplam 75 hoca nezaretinde ve
2000 ö¤rencinin kat›l›m› ile a¤›rl›kl› olarak
köy, kasaba ve yaylalarda yaz kurslar› düzen-
ledi. Kur’an-› Kerim tilavetinin ve temel dini
bilgilerin ö¤retilmesine yönelik olan bu kurs-
lar, Müslüman Gürcü halk taraf›ndan büyük
ilgi gördü.

E⁄‹T‹M
FAAL‹YETLE Gürcistan’da yaz e¤itimi
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Afganistan’daki okullar

‹HH ile yenileniyor
FAAL‹YETLER • AFGAN‹STAN

AZARA KIfiLAK AMO ORTAOKULU TAM‹RATI::
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Afganistan’›n Tahkar vila-
yetinde 80 bin nüfuslu Yengi Kala ilçesine yard›m
elini uzatt›. ‹HH, merkezi yönetimin katk›s›ndan
uzak olan, ulafl›m› zor bir bölgede bulundu¤u için
yard›m kurulufllar›ndan da pek destek alamayan il-
çede bulunan Hazara K›fllak AMO Ortaokulu’nun ta-

dilat›n› üstlendi. 1100 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü
okul harap haldeydi. Okul tadilat›n›n 2007-2008 e¤i-
tim dönemi bafllang›c›ndan önce tamamlanmas›
planlan›yor.

ÇARBAfiI ORTAOKULU’NA SU YARDIMI

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, yine Takhar vilayetinde
bulunan ve 850 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü Çarbafl›
Ortaokulu’nun temiz su ihtiyac›n› karfl›lamak üzere,
okula temiz su temin etmek için çal›flmalar›n› sür-
dürüyor. Projenin yeni e¤itim dönemi öncesinde ta-
mamlanmas› planlan›yor.

H
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Mo¤olistan’da

e¤itim çal›flmalar› FAAL‹YETLER • MO⁄OL‹STAN

OTON TÜRKLER‹NE E⁄‹T‹M DESTE⁄‹: ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›, Mo¤olistan’›n UBS eyaletinin Ta-
rialan kasabas›nda bulunan, 1300 ö¤rencinin e¤itim
gördü¤ü ve ö¤rencilerinin tamam›na yak›n› Hoton
Türklerinden oluflan Tarialan Merkez Okulu’nun ta-
dilat ve boyas›n› yapt›. Manevi ba¤lar›m›z›n oldu¤u
Hoton Türkleri için yap›lan bu proje ile birlikte ö¤-
rencilerin e¤itimleri için daha elveriflli ortamlar sa¤-

lanm›fl oldu. Ayr›ca çocuklar›n e¤itimlerine katk›
sa¤lamak ad›na okula befl adet bilgisayar hediye
edildi. 

MO⁄OL MÜSLÜMANLAR TAM DONANIMLI
B‹R OKULA KAVUfiUYOR

‹HH taraf›ndan, Mo¤olistan’daki Müslüman az›nl›-
¤›n din e¤itimine destek olmak amac›yla, biri 1400
m2 di¤eri 813 m2 kullan›m alan›na sahip olan iki bi-
na sat›n al›nd›. Cami ve okul olarak projelendirilen
bu yap›lar, e¤itim döneminden önce hizmete sunu-
lacak. Dini e¤itim verecek olan okulda dört derslik,
bir mescit ve bir laboratuar olacak.

H



insani
F A A L ‹ Y E T L E R : BALKANLAR’DA ‹HH ‹LE VER‹ML‹ B‹R YAZ • 47 YARDIM

Bu y›l ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Bulga-
ristan’›n kuzeybat›s›nda düzenledi¤i yaz
e¤itim faaliyetleri, bölgedeki Türk ve Po-
mak halk›ndan büyük ilgi gördü. Arnavut-
luk’ta oldu¤u gibi burada da yeterli din
e¤itimi alamayan 8-15 yafl grubu çocuklar,
Kur’an-› Kerim tilaveti ve temel dini bilgiler
konusunda e¤itim gördüler.

Sofya, Vidin, Montana, Krivabara, Glojene,
Galiche, Altimir, Rogozen, Oryahovo, Os-
trov, Popitsa, Gabare, Byala Slatina ve

Vratsa’da aç›lan yaz kurslar›nda toplam
257 ö¤renci e¤itim gördü. Bulgaristan Bafl-
müftülü¤ü ve Sofya Bölge Müftülü¤ü’nün
katk›lar›yla gerçeklefltirilen e¤itim faaliyet-
lerinin önümüzdeki y›llarda da tekrarlan-
mas› planlan›yor.

Bulgaristan yaz kurslar›

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n yaz e¤itim faali-
yetleri çerçevesinde Arnavutluk’ta gerçek-
lefltirdi¤i program oldukça verimli geçti.
Nüfusunun %75’i Müslüman olan Arnavut-
luk’ta yürütülen yo¤un misyonerlik çal›flma-
lar› karfl›s›nda, Müslüman gençlere ‹slam
dininin temel esaslar›n› ö¤retmek için dü-
zenlenen yaz kurslar› hayati önem tafl›yor.

8-15 yafl aral›¤›nda 1840 ö¤rencinin kat›ld›-
¤› yaz kurslar›nda, dini bilgiler e¤itiminin
yan› s›ra çeflitli sosyal aktiviteler de düzen-
lendi. 284’ü k›z olmak üzere 1840 ö¤renci i-
ki ay boyunca ülkenin dokuz merkezinde 25
ayr› noktada kurs e¤itimlerini tamamlad›-

lar. E¤itim programlar›n›n gerçeklefltirildi¤i
merkezler ise flöyle: Tiran (1 kurs), Elbasan
(1 kurs), Kavaya (1 kurs), Berat (1 kurs), ‹fl-
kodra (1 kurs), Permet (1 kurs), fiivak (1
kurs), Koplik (7 kurs), Peflkopi (11 kurs).

Arnavutluk yaz kurslar›

Balkanlar’da 

‹HH ile verimli bir yaz
FAAL‹YETLER • BALKANLAR



Boflnak kardefllerimizin

yan›nday›z FAAL‹YETLER • BOSNA-HERSEK

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, savafl›n ilk y›llar›ndan itibaren
yaln›z b›rakmad›¤› ve her türlü deste¤i sa¤lad›¤› Bos-
na’daki çal›flmalar›n› sürdürüyor. ‹HH, 21.yüzy›l›n in-
sanl›k ay›b› Bosna Savafl›’nda nice kay›plar veren
Boflnak kardefllerimize destek olmaya devam ediyor. 

YOKSUL VE GAZ‹LERE HAYVANCILIK DESTE⁄‹

‹flsiz kalm›fl gazilerin ekonomik olarak kalk›nmas›na
ve Gorajde flehrinde hayvanc›l›¤›n geliflmesine yar-
d›mc› olan ‹HH, fakirlere ve savafl gazisi ailelere ken-
di geçimlerini sa¤layabilmeleri için büyükbafl hayvan
temin etti. 

E⁄‹T‹M VE KÜLTÜR FAAL‹YETLER‹

‹HH’n›n Bosna’da yürüttü¤ü bir baflka çal›flma ise Go-
rajde’de bulunan Preporod Derne¤i taraf›ndan genç-
lere yönelik gerçeklefltirilen e¤itim faaliyetlerini des-
teklemek oldu. Kültür, spor, tarih ve politika gibi ko-
nularda gençlerin geliflimine yard›mc› olan Preporod
Derne¤i’ne katk› sa¤layan ‹HH, ayr›ca Gorajde bölge-

sinde dergi yay›mlanmas› amac›yla bir bask› makine-
si de sat›n ald›. Bu sayede do¤ru bilgilendirme ve kül-
türel kimli¤e sayg›l› yay›nlar yap›lmas› amaçlan›yor. 

KALICI PROJELER

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Bosna Hersek’in Visoko böl-
gesinde Visoko Medresesi bünyesinde inflas› süren
350 kiflilik e¤itim kompleksinin tam donan›ml› bir top-

i
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lant› salonunun inflas› için destek veriyor. Bu saye-
de bölgedeki kültürel çal›flmalar›n daha rahat yap›la-
bilmesine olanak sa¤layacak olan ‹HH; böylece,
yapt›¤› çal›flma ve faaliyetlerle büyük bir bofllu¤u
doldurarak, her zaman Bosnal› kardefllerinin yan›nda
oldu¤unu gösteriyor.
‹HH ayr›ca, Srebrenitsal› savafl ma¤durlar› için bafl-
latt›¤› kal›c› konut yap›m› çal›flmas›na da h›zla devam
ediyor. Savaflta evlerini yitiren aileler, k›sa bir süre
sonra ‹HH’n›n yapt›rd›¤› yeni evlerine kavuflacak ol-
man›n heyecan› içerisindeler. 

KAYIP ARAMA ÇALIfiMALARINA DESTEK

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Srebrenitsa ma¤durlar›na
destek olmaya devam ediyor. Katk›lar›yla ma¤dur-
lar›n s›k›nt›lar›n› hafifletme u¤rafl› içersinde olan ve
hayat›n normalleflmesi sürecine katk›da bulunan

‹HH, Srebrenitsa Katliam›’nda katledilen kiflilerin
toplu mezarlara gömülen cesetlerini araflt›ran ve
kimlik tespitlerini yapmaya çal›flan ICMP’yi de ziya-
ret etti.

Visoko E¤itim Kompleksi

Srebrenitsa ma¤durlar› için 
infla edilen evlerden biri
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Bulgaristan ve Bosna’da

sünnet flöleni FAAL‹YETLER • SÜNNET fiÖLEN‹

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Bulgaristan’da y›llard›r az›n-
l›k muamelesi gören ve kendi de¤erlerini yaflama
noktas›nda oldukça zorluk çeken Müslümanlara yar-
d›m elini uzatmaya devam ediyor. Bulgaristan’›n ku-
zeybat› bölgesinde maddi durumu zay›f olan ailele-
rin çocuklar› için sünnet kampanyas› düzenleyen
‹HH, toplam 320 çocu¤u sünnet ettirdi. Kampanya-
ya kat›lan aileler, sürdürülen bu yard›mlar için ‹HH’ya
teflekkürlerini bildirdi.

‹HH, bir sünnet flölenini de Bosna’da düzenledi. ‹HH,
Baflkent Saraybosna’da yaflayan ve maddi durumu
elvermedi¤i için çocuklar›n› sünnet ettiremeyen fakir
ve muhtaç ailelere destek olmak amac›yla 100 çocu-
¤un tüm sünnet masraflar›n› karfl›lad›. Yafllar› bir ila
10 aras›nda de¤iflen çocuklar için düzenlenen sün-
net flöleni bölgede yo¤un ilgi ve takdir toplad›.

i
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Türkiye’de ve dünyada

ö¤rencilerle el ele FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M

ugün dünyan›n pek çok yerinde milyonlarca ö¤renci
temel e¤itim imkanlar›ndan faydalanamamakta. ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, dünyan›n 18 ülkesinde ve Türki-
ye’de e¤itim imkanlar›ndan yoksun ö¤rencilere yeni
e¤itim döneminde de destek olmaya devam ediyor.
‹HH’n›n e¤itim kampanyas›, binlerce ö¤renciye k›rta-
siye yard›m› yap›lmas›n› ve okullara destek verilmesi-
ni içeriyor.

YURT‹Ç‹ E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹

Ülkemizde okullardaki e¤itim araçlar›n›n yetersizli-
¤inden veya ailelerinin sosyal imkanlar›n›n k›s›tl› ol-
mas›ndan dolay› gerekli e¤itimi alamayan yüzlerce
çocuk var. Tüm çocuklar›n eflit e¤itim flartlar›ndan
faydalanmas› ve gelece¤e umut ›fl›¤› olmas› ama-
c›yla, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, yeni e¤itim döne-
minde de yard›ma muhtaç okullara araç-gereç yar-
d›m› yapacak, baflta yetimler olmak üzere yard›ma
muhtaç ö¤rencilere k›rtasiye da¤›t›m› gerçekleflti-
recek. 
Yeni e¤itim döneminde bafllat›lacak yard›m sefer-
berli¤iyle yaklafl›k 10 bin ö¤renciye ulaflmay› planla-

B



yan ‹HH, geçti¤imiz günlerde Aksaray’da bir ilkö¤re-
tim okuluna demirbafl eflya ve k›rtasiye malzemeleri
hibe etti; maddi durumu s›k›nt›l› ö¤renciler için de
okul k›yafeti yard›m› yapt›. 

YURTDIfiI E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bu sene de dünyan›n dört
bir yan›nda e¤itim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçl›yor.
‹HH, yine özellikle yetim ö¤rencilere yönelik yapaca-
¤› e¤itim yard›mlar›yla binlerce ö¤renciyi sevindire-

cek. Ö¤rencilere yönelik çanta ve k›rtasiye malzeme-
si yard›m› ile; okullar için okul araç-gereçleri da¤›t›m›,
teçhizat yard›m› ve nakdi yard›m fleklinde gerçekle-
flecek olan e¤itim yard›mlar›, yetim çocuklara yönelik
nakdi yard›mlar› da kapsayacak. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n e¤itim yard›m› yapaca¤›
ülkeler ise flöyle: Afganistan, Pakistan, Keflmir, Bang-
ladefl, Arakan, Tayland, Kamboçya, Endonezya, Ko-
sova, Bosna, Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk,
Ürdün, Lübnan, Etiyopya, Sierra Leone ve Ruanda.
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‹HH Türkiyeli ihtiyaç

sahiplerinin yan›nda
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

HH FAK‹RLER‹ G‹YD‹R‹YOR: ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›, Türkiye’nin 10 farkl› bölgesinde bulunan gönül-
lülerin yard›m›yla hummal› bir çal›flma bafllatarak fakir
ve ihtiyaç sahibi aileleri belirledi. Giysi ve battaniye gi-
bi çeflitli tekstil malzemelerinden oluflan 40 bin parça
eflyay› bölgelere gönderen ‹HH, bu eflyalar› önceden
belirlenen ihtiyaç sahiplerine da¤›tt›.

SOSYAL YARDIMLAR 
ARALIKSIZ DEVAM ED‹YOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Hakkari’de, bölge halk›na
sosyal aktivitelerini gerçeklefltirebilecekleri, kitap
okuyup sohbet edebilecekleri nezih bir ortam sa¤-
lad›.
Ayr›ca Hakkari’de bir “taziye evi” açan ‹HH, il gele-
neklerine göre üç gün süren taziye ziyaretlerinin bu
merkezde yap›lmas›n› sa¤layarak bölge halk›na
destek oldu. ‹lin geleneklerine göre üç gün süren
ziyaretlerde ziyaretçi say›s› kimi zaman 2000’i bula-
biliyor.

i



‹HH, A⁄RILI A‹LELER‹N MUTFA⁄INA Afi OLDU

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, gezici afl evi projesiyle A¤-
r›’daki insanlar›n evine mutfak malzemesi ve yemek
götürdü. Yaflanan sel felaketinin ard›ndan oldukça
zor günler yaflayan A¤r›l›lar, aflevi projesiyle 3000 ki-
fliye dört gün boyunca yemek hizmeti sunan
‹HH’n›n yard›mlar›ndan oldukça memnun. ‹HH ayr›-
ca evleri selden zarar görmüfl ma¤dur insanlara gi-
yecek ve tekstil malzemesi yard›m› da yapt›.

‹HH YOLDA KALMIfiIN YANINDA

‹HH, merkez binas›nda bulunan eczanesi ile, ihtiyaç
sahiplerine çok hay›rl› bir hizmet sunarak Türkiye’de
sosyal güvencesi olmayan ve maddi imkanlar› yeter-
siz olan mülteci konumundaki kardefllerimizden hiç-
bir ücret almadan kendilerine ilaç yard›m› yap›yor.
‹HH ayr›ca muayene ve ameliyat gibi her türlü sa¤-
l›k masraflar›n›n karfl›lanmas›nda da mültecilere des-
tek oluyor.

‹HH ÇEÇEN MÜLTEC‹LERE DESTEK OLUYOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n devam ettirdi¤i faaliyet-
ler aras›nda Türkiye’de bulunan Çeçen mültecilere
yönelik g›da yard›m›, sosyal yard›mlar ve ba¤›fl ola-
rak gelen ev eflyalar›n›n da¤›t›m› da bulunuyor. ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, Çeçen mültecileri destekleme-
ye devam ediyor.

CEZAEV‹ MA⁄DURLARINA ‹HH DESTE⁄‹

Ayr›ca cezaevlerinden gelen kitap talepleri üzerine
harekete geçen ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, cezaevin-
deki vatandafllara kitap göndererek onlar›n rehabilite
edilmesinde büyük bir rol oynuyor.
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gönüllü faaliyetleri

11 Haziran 2007 Avc›lar Gülder-Gülen Çocuk Derne¤i
üyeleri toplad›klar› harçl›klar› katarakt ameliyatlar› için ba-
¤›fllad›. Minikler, harçl›klar›ndan biriktirdikleri paralarla Afri-
ka’da katarakt nedeniyle görme problemi yaflayan çocuk-
lar›n gözlerinin aç›lmas› için ba¤›flta bulundular.

03 Temmuz 2007 ‹HH’y› ziyarete gelen çocuklara ‹HH'n›n
çal›flmalar› anlat›ld›.

30 Haziran 2007 Baflakflehir’deki ‹HH gönüllüleri, yetim-
ler yarar›na yat gezisi düzenledi.

15 Temmuz 2007 Ayd›n’›n Didim ilçesinde ‹HH gönüllü-
leri Çeçenistan ve Filistin konulu foto¤raf sergisi düzen-
ledi.



gönüllü faaliyetleri

11 Temmuz 2007 Yeflil Cami Kur’an Kursu ö¤rencileri Ka-
tarakt Kampanyas›’na destekte bulundular. Kendilerine
‹HH'n›n Afrika’daki çal›flmalar›n› konusunda bir seminer
verildi.

1 A¤ustos 2007 Ka¤›thane’den ‹HH’y› ziyarete gelen ö¤-
rencilere ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n yetim çal›flmalar› ve
‹slam’da yetim konulu bir seminer verildi.

13 Temmuz 2007 Katarakt Kampanyas›’na destekte bu-
lunan AGD’li gönüllülere ‹HH'n›n Afrika’daki çal›flmalar›
konulu bir seminer verildi.

13-15 Temmuz 2007 ‹HH gönüllüleri
Zeytinburnu Meydan›’nda yetimler yara-
r›na bir kermes düzenledi. Yetimler yara-
r›na düzenlenen kermesin yap›ld›¤› mey-
danda ayr›ca, Afrika baflta olmak üzere,
Ortado¤u ve Kafkasya’daki ülkelerde ya-
flanan açl›k ve sefaleti ortaya koyan fo-
to¤raflar›n yer ald›¤› bir foto¤raf sergisi
aç›ld›. 

03 A¤ustos 2007 Baflakflehir Anadolu Gençlik Derne-
¤i’nden vakf› ziyarete gelen üyelere ‹HH’n›n Afrika’daki
çal›flmalar› anlat›ld›.
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gönüllü faaliyetleri

26 Temmuz-12 A¤ustos 2007 Pendik Ramazan çad›r›n-
da Afrika Katarakt Kampanyas›’na destek amaçl› kermes
yap›ld›.

22 A¤ustos 2007 Güngören’den gelen bir grup çocuk
vakf› ziyaret etti.

4 A¤ustos 2007 Baflakflehirli 6 çocuk, ‹HH’n›n Katarakt
Kampanyas›’na destek vermek amac›yla kermes düzenle-
di. “Biz görüyoruz, onlar›n da görmesini istiyoruz.” diyen
çocuklar, toplad›klar› yard›m› “Afrikal› insanlar›n gözünü
aç›n!” diyerek vakfa ba¤›fllad›lar.

22 A¤ustos 2007 Avc›lar Ci-
hangir’den gelen gönüllü ço-
cuklar kendi aralar›nda yap-
t›klar› kermesten elde ettik-
leri geliri Pakistan yetimleri-
ne ba¤›fllad›lar. Ö¤rencilere
‹HH’n›n çal›flmalar› anlat›ld›.

‹stanbul, Van, Erzurum, Kütahya, Bursa, Kayseri, Hakka-
ri ve Tokat’ta gönüllüler arac›l›¤› ile ihtiyaç  sahiplerine gi-
yecek da¤›t›m› yap›ld›.



HH ‹nsani Yard›m Vakf› gönüllüleri, yurdun dört bir
yan›ndan dünyan›n dört bir yan›na gönül kap›lar›n› so-
nuna kadar aç›p; yetime, yoksula, savafl, iflgal ve afet
ma¤durlar›na yard›m elini uzat›yor. 
Kâh bir yudum su uzat›yor, kâh bir lokma ekmek…
Bazen yetimin bafl›na eriflen flefkat eli oluyor… Kimi
su faturas›ndan tasarruf ediyor, kimi okul harçl›¤›ndan
arta kalan› biriktiriyor. Kimi çeyizini döküyor kermes
tezgahlar›na, kimi taze yapt›¤› reçelini, turflusunu,
erifltesini… 
Kimi birkaç kare foto¤rafa b›rak›yor, söylenecek tüm
sözleri. 
Kuyu açt›r›yor kimi; okul yapt›r›yor; gözüne ziya olu-
yor bir yoksulun; defter, kitap, giysi, ilaç, g›da, bar›nak
sa¤l›yor.
Bazen bir caminin temeline kar›yor eme¤ini, umudu-
nu, al›n terini… Bazen bir yetime bar›nak oluyor gön-
lünden kopup gelen yard›m›; fitresi, zekat›, sadakas›
rahmet oluyor, nur oluyor, bar›nak oluyor yetim bafl-
lar üstüne… Bir çat›, bir dam oluyor yetim anneleri-
ne, sokakta kalm›fllara…
K›talar engel tan›m›yor; renk, dil, kültür, araya giren
okyanuslar, zaman, mekan tan›m›yor iyili¤e gönlünü

i
• ‹HH Gönüllü Yönetim Birimi

Her fley
gönlünüzce...
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verenler… Tüm ümmet tek bir co¤rafyada, gönülle-
rin co¤rafyas›nda bir olup bir at›yor. Hâs›l›, insan gö-
nülden istedikçe gönlü geniflliyor. Her fley bu engin
gönle s›¤›yor, her fley… Açl›¤a dur demek; misyo-
nerli¤e, sömürüye, istismara, iflgale hay›r demek;
yetime, kimsesize, yetim annesine “Biz var›z ve si-
zinleyiz!” demek; susuza su, aça afl, hastaya ilaç ol-
mak… Gönlünüzde yer verdi¤iniz sürece her fley
gönlünüzce oluyor.

‹Y‹L‹⁄E VE HAYRA G‹DEN YOLA 
B‹R ADIM MESAFEDES‹N‹Z

“Ben ne yapabilirim?” diyorsan›z; birçok bölgede
gönüllülerimizin yapm›fl oldu¤u faaliyetlerden her-
hangi birini veya birkaç›n› da siz yapabilirsiniz. Bizleri
arayarak veya vakf›m›za bizzat gelerek detayl› bilgi
alabilirsiniz. 

DDEETTAAYYLLII BB‹‹LLGG‹‹ EEDD‹‹NNMMEEKK VVEE GGÖÖNNÜÜLLLLÜÜ YYÖÖNNEETT‹‹MM BB‹‹RR‹‹MM‹‹’’NNEE UULLAAfifiMMAAKK ‹‹ÇÇ‹‹NN
Tel: (212) 631 21 21 (Dahili: 164-165-166)

Yürütmüfl oldu¤umuz kampanyalar
çerçevesinde; ihtiyaç sahibi bölge halk›-
n›n sorunlar›n›, ihtiyaçlar›n› duyurabilir,
yard›mseverlerin bu hususta çözüm
için harekete geçmesini sa¤layabilirsi-
niz. 
Katarakt ameliyat›, yetim çocuklar›n ba-
k›m›, su kuyusu açma, e¤itime katk›
verme, sa¤l›k yard›m›nda bulunma gibi
pek çok alanda gerçeklefltirdi¤imiz faali-
yetlerimize katk›da bulunmak için;

- Aktif olarak faaliyetlerimizde yer alabi-
lirsiniz, 

- Ayni ve nakdi ba¤›flta bulunabilirisiniz, 
- ‹fl yerinizde yard›m çal›flmalar› için

gündem oluflturabilirsiniz, 
- Kermes veya g›da kermesi organize

edebilir ya da mevcut faaliyete destek
verebilirsiniz, 

- Seminer, konferans, panel ve benze-
ri bilgilendirme ve bilinçlendirme top-
lant›lar› düzenleyebilir veya düzenle-
nenlere destek verebilirsiniz, 

- Yemekli, kahvalt›l›, biletli organizas-
yonlar düzenleyebilir veya düzenle-
nen organizasyonlara destek verebi-
lirsiniz, 

- Resim ya da foto¤raf sergisi düzenle-
yebilirsiniz, 

- Ayn› mekanda tan›t›m faaliyetlerinden
birkaç›n› veya herhangi birini yapabi-
lirsiniz, 

- Tercüme faaliyetlerinde destek olabi-
lirsiniz, 

- Kampanya afifl ve broflürlerimizi çev-
renizde da¤›tabilirsiniz, 

- Web sitenizde ba¤lant› adresi verebi-
lir, sitemizin geliflmesine katk› sa¤la-
yabilirsiniz. 

Ayr›ca tüm bu çal›flmalar s›ras›nda, biz-
lerden tan›t›m malzemeleri; CD, broflür
ve afifl temin edebilirsiniz.

‹fiTE ‹LK ELDEN YAPAB‹LECEKLER‹N‹Z:



KÜLTÜR
zeliha sa¤lam

Yeni bir bafllang›çt›r
Ramazan

Ramazan’da birbirini takip eden o kutlu ça¤r›,

"ezan" bir baflka seslenir bize, daha bir derinden

"gel" ça¤r›s› duyulur. Bireysellikten s›yr›l›p ümmet

bilincine sahip olman›n ö¤üdüdür bu.

O
n bir ay›n sultan› Ramazan; bereketin, insanlar aras›ndaki
sevgi ve hoflgörünün, evrene bak›fl›m›z›n yeniden flekil-
lendi¤i, bize, kendimize yak›flmayan hasletlerimizi tekrar
düflünüp tartarak onlar› b›rakmay› ve güzellikleri bulmay›
ö¤ütleyen güzide bir atmosfer. 
Bu atmosferin yaflanmas› elbette belli bir ‹slami kültürün
oluflmas›na, belli bir tarihsel sürece, örf ve adetlerin yer-
leflik olmas›na da ba¤l›d›r. Bizler yaflad›¤›m›z toplum içe-
risinde inanc›m›z›, adet, gelenek ve göreneklerimizi har-
manlar ve yaflanabilir bir model olufltururuz. Modeller
farkl› ülkelerde ve co¤rafyalarda kendisini çeflitli flekiller-
de gösterir ve bir gökkufla¤›n›n renkleri gibi ayn› flerit
üzerinde farkl› yans›malar olufltururlar. Bir bütünün parça-
lar› olan her bir co¤rafyada oluflmufl ‹slam kültürü de an-
lama bürünmüfl ve flekillendirilmifl yaflam biçimlerinin
göstergesidir. Uzakdo¤u’dan Kafkasya’ya, Ortado¤u’dan
Balkanlar’a, Avrupa’dan Afrika’ya uzanan renkli ‹slam kül-
türünü her Ramazan ay›nda daha da derinden soluyoruz.
Manevi duygular›n yaflanabilirli¤ini mümkün k›lan ve do¤-

ru yolu bulmam›z için bizi motive eden Ramazan ay›, var-
l›k sanc›m›z›n kutlu do¤umudur Müslümanlar için. 
Var m›s›n›z bu farkl› ‹slam co¤rafyas›nda bir gezinti yap-
maya? Önce Uzakdo¤u’nun o mistik havas›n› solumaya
ve bu renkli gökkufla¤›n›n renklerine bakmaya? 
Ramazan haz›rl›klar›n›n Ramazan’dan bir ay kadar
öncesinde bafllad›¤› Güneydo¤u Asya’daki ‹slam ül-
keleri aras›nda ilk akla gelen Malezya’d›r. Günler ön-
cesinden marketlerde ve büyük al›flverifl merkezlerinde
bafllayan indirimler nefleli ve dolu dolu geçecek bir Ra-
mazan’›n habercisidir. Ana caddeler rengarenk lambalar-
la süslenir ve bu lambalar Ramazan ay›n›n simgesi say›-
lan özel bir bambu veya kurdele örgünün içine yerlefltiri-
lir. Ara sokaklarda Ramazan’›n ilk gününden itibaren Ra-
mazan pazarlar›nda ürünler halk›n al›m gücüne göre fiyat-
land›r›lm›fl flekilde halka sunulur. Bu pazarlar›n en ifltah
aç›c› taraf› ise bir soka¤›n tamam›n›n yiyecek ve içecek-
lerden oluflmas›d›r. Pazarlarda rengarenk jöleler; tavukla
yap›lan onlarca çeflit yemek; Hint, Tayland, Çin ya da Ma-
lay mutfa¤›ndan bol körili, soslu ve baharatl› yemekler;
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flekerler ve ananas suyuna kadar her çeflit tropik meyve
sular›n› bulabilmek mümkün. Toplu mekanlarda paylafl›-
lan iftar yemekleri ise halk›n birbirine karfl› sevgi ve say-
g›s›n› pekifltirmektedir. ‹ftar›n ard›ndan k›l›nan akflam na-
mazlar›n› huflu içinde eda edilen teravih namazlar› takip
eder. Birçok camide hatimle k›l›nan teravih namazlar›na
küçük yafltaki çocuklar ve gençler de severek kat›l›rlar.
Kad›nlar giydikleri bembeyaz namaz örtüleriyle günahlar-
dan ar›nm›fll›¤› simgeler ve duru bir görüntü sergilenir
dünyadaki tüm kirlenmiflli¤e inat. Ramazanlarda daha bir
sevgi ve muhabbetle e¤ilir bafllar, camiye girerken her-
kesin yüzü güler ve birbirlerine yer gösterirler. Aralar›na
girmesinden korktuklar› fleytani fitneden uzak durmak
için daha bir yak›n saf tutarlar. Ramazan’›n ilk sahurundan
son iftar›na kadar insanlar Ramazan’› bir bayram havas›n-
da geçirmektedir Malezya’da. Onlar için as›l bayram, gü-
nahlardan ar›nmak için kendilerine sunulan bu güzel ay-
d›r. Ramazan atmosferinden ç›kmak istemeyen ülke hal-
k›, Kurban Bayram›’na kadar özenle haz›rlanan cadde ›fl›k-
lar›n› kald›rmazlar. Ifl›klar onlar›n içindeki Allah aflk›n›n
sönmemesi için bir hat›rlatmad›r. Bayram için haz›rlanan
aromal›, baharatl›, f›nd›kl›, f›st›kl›, çikolatal› onlarca çeflit
kurabiye, göz zevkine hitap eden bir flekilde Ramazan’›n
son günlerinde stantlarda yerlerini al›r. "Selamat hariraya"
sözü ve lezzetli bayram kurabiyeleriyle karfl›lan›rs›n›z za-
ten kap›s› aç›k olan her bir evde Malezya Ramazanlar›n-
da…
Bereketi kendinden olan Ramazan ay›n›n birlikte te-
neffüs edilen yerlerinden biri de Pakistan… Pakistan-
l›lar coflkuyla haz›rlan›r bereket ve rahmet ay›na. Kendile-
rini ahiret ve dünya aras›nda bir köprüde hisseder gibi
dünyan›n tüm çekicili¤ini bir kenara b›rak›r Pakistan halk›.
Ramazan boyunca sinemalarda yaln›zca dini içerikli film-
ler izlenir, iftar saatlerinde bile olsa birçok lokanta kapal›-
d›r. Sahurlarda herkesi mest eden mani sesleriyle uyan-

d›r›l›r hane halk›. Teravih namazlar› hatimle k›l›n›r, her ca-
mi ve mescitte muhakkak itikâfa girilir. Bayramdan bir
gün önce gökyüzünde flekilden flekile giren ay›n son ha-
li gözlenir ve  "Çand rat" (hilal gecesi) kutlamalar› yap›l›r.
Çocuklar›n Ramazan’› nefle içinde geçirmeleri ve motive
olmalar› için çocuklara harçl›k verilir. Bayramlarda bizde
oldu¤u gibi el öpme adetleri yoktur, onlar namazdan son-
ra birbirleriyle s›k› s›k› kucaklaflarak kutlarlar bayramlar›n›.
Makedonya’da ise Ramazan, yaflam›n aras›na s›k›fl-
m›fl gibi de¤il bütünden parçaya gider gibi kendini
gösterir. Ata yadigâr› topraklarda kad›nlar ve erkekler bir-
likte haz›rlan›rlar Ramazan’a. Müslümanlar› Müslüman
olmayanlardan ay›ran en büyük fark k›yamlar› ve oruçlar›-
d›r. Erkekli kad›nl› camileri doldururlar Ramazan’da. Ço-
cuklar henüz birinci s›n›ftayken bafllarlar onlar› heyecan-
land›ran Ramazan orucunu tutmaya. Bat›’n›n Makedon-
ya’da ‹slam kültürünü arka plana itip H›ristiyan kifli ve
simgelerini ön plana ç›karmaya çal›flt›¤› flu günlerde on-
lar kültürlerine ba¤l› kalarak, d›flardan ve içerden yakt›kla-
r› cami ›fl›klar›n› gösterirler dünyaya, yanan her bir ampul
Müslüman kimlikleridir asl›nda. Sonra davul sesleri du-
yulmaya bafllar; bu iftar ezan›n›n habercisidir. ‹ftardan ya-
r›m saat önce boflalan caddeler iftar›n ard›ndan hareket-
lenir. Yugoslavya döneminde dini vecibelerini yerine ge-
tiremeyen Makedonya halk› daha bir sar›l›r olmufl kendi
özüne ve medreseler hareketli bir hale getirilmifl. Tarihin
bilgi yuvalar›ndan biri olan medreseler daha bir canl›l›k ka-
zan›r Ramazan’da. Televizyonlarda Türkiye’de haz›rlanan
dini içerikli belgeseller yay›nlan›r ve gazetelerin belli say-
falar›nda Ramazan yaz›lar› yer al›r. Sadece iftarda de¤il
sahurda da çalar davullar. Ramazan için kurutulan erikler
afiyetle yenir sahur sofras›nda ve niyet edilir tüm safl›kla.
Orta Afrika’n›n ad›n› Çad Gölü’nden alan ülkesi
Çad’day›z flimdi. Müslüman kardefllerimizin yaflad›¤›
Çad’da nüfusun yar›s›n› da farkl› dinlerden olan insanlar
oluflturuyor. Ramazan’a yaklafl›rken Müslümanlar›n yafla-
d›¤› bölgelerdeki evlerde bir hareketlenme bafllar. Çorba-
lar, hafif yemekler ve sütlaca benzer tatl›lar› Ramazan’da
en çok yapt›klar› yemeklerdir. 12 çeflit yemekli sofralar
haz›rlan›r ve büyüklerin evlerine giderek onlara sunulur,



sayg› ve sevginin harekete dönüflmesinin örne¤idir bu.
Bir kifli Müslüman’›m diyorsa o dinin eylemsi vecibeleri-
ni yerine getiriyor, namaz k›l›yor ve oruç tutuyor demek-
tir Çad’da. Çal›flt›klar› kurumlarda dahi özenle takip eder-
ler namazlar›n›, iftara yak›n tatl› bir kofluflturma bafllar so-
kaklarda, camiye uzak yerlerden duyamad›klar› ezan› rad-
yolar ulaflt›r›r evlerinin içine kadar. O an geldi¤inde bir
hurma ve sudur anlatan dünyan›n fanili¤ini, topluca k›l›-
nan namaz›n ard›ndan oturulur sofralara. Sadece kendini
düflünmez hane halk›; yolda kalm›fl›, sokaktan geçeni, if-
tar için evine yetiflemeyeni de düflünür; sunabilece¤i ne
varsa koyar sofras›na, sofras›n› da soka¤a. Müslümanla-
r› heyecanland›ran bayramda fakir olanlar biraz buruktur;
çocuklar›na yeni bir k›yafet alamaman›n s›k›nt›s›n› duyar-
lar içlerinde. Afrika’n›n parça parça bölünmüfllü¤üne dire-
nen Çad halk› dünyaya birlikteli¤ini sergilemek istercesi-
ne, bütün kabile reisleri birlikte hareket eder ve bayram
haz›rl›¤›na bafllan›r, karar verdikleri gibi un, fleker, et vs.
bölüfltürülür ve daha önceden belirledikleri bir su kuyusu
bafl›nda kabileler toplan›p bayram ederler. ‹ki gün boyun-
ca Ramazan’›n neflesini birlikte yaflarlar. 
fiimdi Ortado¤u’nun kalbine gidiyoruz, atar damar›-
na, Filistin’e… Nas›l yaflamay› isterdi Filistin Ramazan’›?
Bütün ‹slam co¤rafyas› gibi güle oynaya girmeli Ramaza-
na çocuklar, akflamlar› duyduklar› top sesleri onlar›n yok
olmas› için de¤il, iftar› etmeleri için at›lmal› ve yal›nayak
anneler sofralar tutmal› ellerinde cans›z bedenler yerine.
Bütün bunlara ra¤men Ramazan’›n bereketi sarar Filistin
halk›n›, anneler kay›s› hoflaf› ve fleker pancar›ndan flerbet
yaparlar sahurda içmek ve ertesi günde zinde olmak, su-
samamak için. Dualar ve hatimler iki dudak aras›ndan
Rahman’a yol olur. Yedi- sekiz yafl›nda bafllar çocuklar
oruca al›flt›r›lmaya ve on yafl›nda Ramazan’›n tamam›n›
tutarlar. ‹ftar sofralar›nda nohuttan yap›lma humus, pilav,
bakla ve yo¤urt bulunur en çok. Teravihleri hatimle k›lar
insanlar, televizyonlarda dini içerikli yar›flmalar yap›l›r, ta-
rih kokan diziler ve filmler yay›nlan›r. Durumu elveren ai-
leler Ramazan’da camilere yemek gönderir ve camiye if-
tar vakti kim gelirse nasiplenir dualarla gönderilen bu ni-
metlerden. Ramazan boyunca d›flar›da kimsenin yemek
yedi¤ine veya sigara içti¤ine flahit olunmaz; hatta H›risti-
yanlar bile sayg›lar›ndan bu kurala uyarlar. Son on gün yo-
¤un ibadetle geçirilir vakitler ve son cumaya  "Yetim Cu-

ma" denir. Maalesef bu son cumada sadece 45 yafl üze-
rindekilerin Mescid-i Aksa’da namaz k›lmalar›na izin veri-
lir. Her y›l Yetim Cuma’da bir sonraki sene her yafltan Fi-
listinlinin Mescid-i Aksa’ya girebileceklerini ümit ederek
dönülür evlere. Toplan›lan herhangi bir evde birlik ve be-
raberlik içinde kad›nlar ve genç k›zlar taraf›ndan içlerinde
hurma olan kurabiyeler yap›l›r bayram için.  Bayramlafl-
mak için evin en büyük erkek kardefli k›z kardefllerini ve
erkek kardefllerini ayr› ayr› evlerinde ziyaret eder ve onla-
ra bayram harçl›¤› verir, daha sonra kardefller taraf›ndan
iadei ziyaret yap›l›r.
Çeçenistan: De¤erlerinin, varl›¤›n›n, hayat›n›n, gele-
ce¤inin yok edilmesine göz yummayan, vazgeçeme-
yece¤i flahsiyeti, özgürlü¤ü, vatan› ve onurunu koru-
mak için dimdik ayakta mücadele eden Kafkas karta-
l›. Çeçen halk› haflmetli da¤lar›n eteklerinde hisseder Ra-
mazan’›n maneviyat›n› ve ruhlara ifller hatimler. Alt›- yedi
ay öncesinden al›nan büyükbafl hayvanlar Ramazan ve
bayram için beslenir, her zaman oldu¤u gibi çeflit çeflit
özel yemekler yap›l›r. Sahurda erkeklerini ve çocuklar›n›
kald›ran kad›nlar haz›rl›kla geçirir vakitlerini, sahur sonras›
ibadet edilir ve sabah ezan›ndan sonra uyumadan günde-
lik ifllere bafllan›r. Camiler genellikle büyük flehirde bulu-
nur ama hemen hemen her sokak aras›nda mescit var-
d›r. Ramazan boyunca Kur’an kurslar›nda sohbetler yap›-
l›r ve hatimler okunur. Bayramlarda çocuklar hediyelerle
sevindirilir. 
‹slam co¤rafyas›n›n kültürel çeflitlili¤i Müslümanlar›n zen-
ginli¤idir. Farkl›l›klar›m›zla bir bütün oldu¤umuzu ö¤ütle-
yen bir peygamberin ümmetiyiz, hangi ‹slam ülkesine gi-
dilirse gidilsin camilerde k›l›nan teravih namazlar› esna-
s›nda toplulu¤un aras›nda Rasulullah’›n elini tutacakm›fl
gibi hisseder insan. Ramazan’›n manevi atmosferi sarar
bütün insanl›¤›. Birbirini takip eden o kutlu ça¤r›, "ezan"
bir baflka seslenir bize, daha bir derinden "gel" ça¤r›s› du-
yulur. Bireysellikten s›yr›l›p ümmet bilincine sahip olma-
n›n ö¤üdüdür bu, yeni dünyada y›k›lmas› beklenen top-
lum bilinci her y›l Ramazan’da yeni bir ö¤retiyle ayakta
kalmaktad›r. Huzur duyar›z bu ayda, Müslüman olman›n
huzurunu yaflayan her bir insan gibi… Kimsenin kimseye
üstün olmad›¤›, herkesin yaflama hakk›na sahip oldu¤u
yank›lan›r kulaklarda. Ve insan yeniden der, yeniden bafl-
lamal› hayata, yeni bir bak›flla…



Bülent amca Ben ‹HH’n›n bütün
çocuklar›na harçl›klar›mla çi-
kolata alaca¤›m. Evimi onlarla
paylaflaca¤›m. Onlara resim
yapaca¤›m. Onlar da benim
için resim yaps›nlar. Ama ba-
z›lar›n›n elleri yok. Elleri ol-
mayanlara ben resim yapar›m.
Bir de onlara elbiselerimden
bir tane verece¤im ama yeni
bir elbise… Onlarla parka
inip oynayaca¤›m. Birlikte
sallanaca¤›z, kayd›raktan ka-
yaca¤›z, her fleyi yapaca¤›z.
Baflörtülerimi, elbiselerimi,
masam›, kalemlerimi paylafla-
ca¤›m. Bir de onlara su vere-
lim. Suyumuzu paylaflal›m.
Senâ Nur (4)

Türkiyeli Sevdenur’dan
Afrikal› kardeflime, dünyadaki
din, dil, ›rk ve yer ayr›mc›l›¤›-
n›n son bulmas›n› Allah’tan
diliyorum. Hepinizi çok sevi-
yorum. Sevdenur Efe (7)

Allah’›n Salat ve Selam› sizin
üzerinize olsun Afrikal› kar-
defllerim, birçok zamand›r si-
zin durumunuzu duyuyoruz
ve içten içe çok üzülüyoruz.
Biz burada bolluk içinde Al-
lah’a flükretmezken siz kim
bilir bir dilim ekme¤e Allah’a
nas›l flükredersiniz. Orda bir-
ço¤unuzun anne ve babas› aç-
l›ktan öldü. Ama flunu bilme-
nizi isterim ki Allah’›n resulü
Hz. Muhammed (s.a.v.) de
anne ve babas›z büyüdü. Ve
flunu hiç unutmay›n, kimse-
sizlerin kimsesi Allah’t›r. O si-
zin hep yan›n›zda. Her zaman
sizi koruyup kolluyor. Hepi-

niz Allah’a emanet olun kar-
defllerim. Allah yard›mc›n›z
olsun... Zeynep Nur Zan (13)  

De¤erli can›m kardeflim, senin
ismini bilmiyorum, seni tan›-
m›yorum ama sizleri çok sevi-
yorum. Her gün ellerimi dua
için açt›¤›mda, Allah’›ma on-
lara yard›m eli olsun diye du-
a ediyorum. Sizleri izledi¤i-
mizde yemek yemekten, uyu-
maktan, pikni¤e gitmekten
utan›yorum. Sizler orada ac›
çekerken ben burada gülmek-
ten utan›yorum. Sizlerle cen-
nette buluflmak ümidiyle. Ne

olur bizleri affedin. Bizlerden
flikayetçi olmay›n. Ben Rabbi-
min ve Peygamberimin yüzü-
ne bakamam, utan›r›m. Sizle-
ri can› gibi seven kardefliniz,
Ayflen Bayram

Sevgili kardeflim, keflke senin
yükünü hafifletebilsem. Kefl-
ke senin de annen baban öl-
meseydi, siz aç kalmasayd›-
n›z. Bu savafl olmasayd› siz öl-
meyecektiniz. Sevgili karde-
flim. La ilahe illallah Muham-
meden resulullah. Zeynep
Arslan (9)
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