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Bas›m

"Ramazan’da sizinle iftihhar ediyoruz… Çünkü siz, ne yetimleri yaln›z
b›rak›rs›n›z ne de yetim kalm›fl sofralar›…" diyerek ç›kt›k bu kez Rama-
zan seferimize. Dünyan›n 60 ülkesinde ve Türkiye’nin 50 ilinde yetim
yavrular›m›z› sofralar›m›z›n baflköflesine oturtarak iftar ettik; ba¤›flla-
r›yla bu hayra vesile olan siz k›ymetli gönüldafllar›m›zla iftihar ettik.
Dünyan›n dört bir yan›na uzand› iftar sofralar›m›z. Türkiye’de de aflevi
t›r›m›z iftar yeme¤i da¤›t›m› için il il gezerken, Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumu yurtlar›nda kalan çocuklar›m›zla bayram hediyeleri-
nin ve tatl› sohbetlerin ortak oldu¤u Ramazan s›cakl›¤›n› paylaflt›k. 
Geçti¤imiz üç ayl›k dönemde Ramazan vesilesiyle gerek yurt içinde
gerekse yurt d›fl›nda baflta yetimlere yönelik yard›mlar›m›za h›z katt›k;
gerçeklefltirdi¤imiz iftar programlar›n›n d›fl›nda, bayraml›k giysi ve
k›rtasiye malzemesi da¤›t›mlar›nda bulunduk. Sa¤l›k taramas›ndan
da geçirdi¤imiz yetimlerimizin ailelerine kumanya da¤›t›mlar› gerçek-
lefltirdik. 
Afrika’daki su kuyular›m›za yenilerini ekledi¤imiz, Türkiye’deki Çeçen
mülteci kardefllerimize yapt›¤›m›z yard›mlara devam etti¤imiz, yurt
içindeki yard›m çal›flmalar›m›z› da giderek art›rd›¤›m›z son aylarda,
Ürdün’de yaflayan Filistinli mülteci kardefllerimiz için büyük bir proje-
ye imza atarak bu kardefllerimizin birer meslek sahibi olmalar›na ve-
sile olman›n da mutlulu¤u içerisindeyiz. Halen aktif bir flekilde sürdür-
dü¤ümüz ve siz gönüldafllar›m›z›n deste¤inin artarak devam etti¤i Ka-
tarakt Kampanyam›z’›n ise en kapsaml› aflamas› olan Sudan aya¤›n›
bafllatm›fl bulunuyoruz. Sudan’›n birkaç farkl› noktas›nda aylarca sü-
recek olan katarakt ameliyatlar›m›z, ba¤›fllar›n›zla ve Allah’›n izniyle
binlerce kardeflimizin daha gözünün aç›lmas›na vesile olacak. 
Ramazan’›n ard›ndan, yaklaflan Kurban’la birlikte yo¤un bir faaliyet
döneminin daha haz›rl›¤› içerisindeyiz. Bu say›m›z›n dosya konusu
olarak belirledi¤imiz Kurban’› hem ‹HH misyonu aç›s›ndan hem de
günümüzdeki anlam› ve mahiyeti aç›s›ndan ele al›yoruz. Kurban’la
birlikte önceliklerimizi tespit ederek hayat›m›zda en çok de¤er verdi-
¤imiz fleyden Allah için vazgeçebilmemiz gerekti¤ini hat›rl›yoruz k›y-
metli yazarlar›m›z›n yaz›lar›yla. 
"Bu Kurban yoksula derman, yeryüzüne bayram olsun!" diyerek 111
ülke ve bölgeye ümmet bilincini; kardeflli¤i, yard›mlaflma ve dayan›fl-
may› tafl›yaca¤›z. Çünkü Kurban, gitti¤imiz ülkelerde sadece et da¤›t-
mak de¤il; bu vesileyle co¤rafi s›n›rlar›n ötesine geçerek, ümmetin s›-
n›rs›z kuflat›c›l›¤› içerisinde Müslüman kardefllerimizin ellerinden tut-
mak, yaralar›na merhem olmak demek… 
Hay›rda buluflmak dile¤iyle…

De¤erli gönüldafl›m›z

insani
YARDIM E D ‹ T Ö R D E N

MURAT YILMAZ
Genel Yay›n Yönetmeni
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Küba Müslümanlar›, gelece¤in umudu
Sosyalist ülkelerde Müslümanlar›n karfl›laflt›klar› asimilasyon

örnekleri beynimize kaz›nm›fl olmal› ki, Küba’da Müslümanlar›n
özgürce yaflayabileceklerini, hem de say›lar›n›n her geçen gün

artaca¤›n› tahayyül bile edemiyoruz.
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G Ö Z L E M . . .

haz›rlayan: ‹ZZET fiAH‹N

M

Küba
Müslümanlar›,
gelece¤in umudu

uhtaçlara yard›m eli uzatmada s›n›r tan›mayan ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf› olarak, Ramazan’da, dünya ile
ba¤lar› kopmufl, dünyan›n da varl›¤›n› unuttu¤u Kü-
ba’dayd›k. 
Küba’daki kardefllerimize yard›m etmek, dertlerini
dinleyip kendileriyle hemhal olmak için bu ülkeye
gitmek istedi¤imizi söyledi¤imizde, “Orada ne ifliniz
var, orada da Müslüman var m› ki?” sorusuna mu-
hatap olmufltum. ‹nsanlar›n böyle düflünmelerini
normal karfl›l›yorum. Zira Küba, bir elin parma¤›n›
geçmeyecek kadar az kalan sosyalist rejimi benim-

semifl ülkelerden birisidir. Sosyalist ülkelerde Müs-
lümanlar›n karfl›laflt›klar› asimilasyon örnekleri bey-
nimize kaz›nm›fl olmal› ki, Küba’da Müslümanlar›n
özgürce yaflayabileceklerini, hem de say›lar›n›n her
geçen gün artaca¤›n› tahayyül bile edemiyoruz. 

SADECE CASTRO VE PURO MU?

Kardefllerimizin iftar sofralar›na konuk olmak, elimiz-
deki ve gönlümüzdekileri onlarla paylaflmak için git-
ti¤imiz Küba’n›n, komünist devrim, efsanevi lider Fi-
del Castro, Kübal›lar›n ABD’ye kafa tutan tav›rlar› ve
purolar› d›fl›nda birçok görünmeyen, bilinmeyen
yönlerinin oldu¤unu keflfettik. 
111.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Küba, 15 eya-
leti ve 169 yerleflim yeri, 11 milyon nüfusu, tropikal

Sosyalist ülkelerde Müslümanlar›n karfl›laflt›klar›
asimilasyon örnekleri beynimize kaz›nm›fl olmal› ki,
Küba’da Müslümanlar›n özgürce yaflayabilecekleri-
ni, hem de say›lar›n›n her geçen gün artaca¤›n›
tahayyül bile edemiyoruz.



insani
G Ö Z L E M : KÜBA MÜSLÜMANLARI, GELECE⁄‹N UMUDU • 04-05 YARDIM

iklimi ve harika do¤as› ile Karayip Adalar›’n›n en göz-
de ülkesidir. Di¤er Amerika ülkelerinde oldu¤u gibi
buran›n da ilk sakinleri K›z›lderililerdir. Küba, 15. yüz-
y›l›n bafllar›ndan itibaren ‹spanya’n›n sömürgesi alt›-
na girmifl, 1902 y›l›nda da ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmufl-
tur. 1933’te ABD’nin deste¤i ile bafla gelen Fulgen-
co Batista’n›n diktatörlük rejimi, 1959’daki Komü-
nist devrim ile son bulmufltur. Ülkenin, ad›yla öz-
deflleflen lideri Fidel Castro hasta yata¤›nda ecelini
beklerken kardefli vekaleten ülkeyi yönetmektedir.

‹K‹ ZIT KUTUP: KÜBA VE AMER‹KA

1961’den beri ABD’nin uygulad›¤› ambargo, Küba
sosyalist liderlerini ve halk›n› boyun e¤dirmeye yet-

60 ülkede oldu¤u gibi Küba’da da kumanyalar

da¤›tarak, iftarlar vererek, fitre ve sadakalar

da¤›tarak geçici de olsa Kübal› Müslüman

kardefllerimizin yan›nda olmaya çal›flt›k.



medi. A¤abeyleri Rusya’n›n bile beyaz bayrak kald›r-
d›¤› bir ça¤da Küba’n›n bu direnci, halk›na çok paha-
l›ya mal oldu. Ambargo ile gelen imkans›zl›klara ra¤-
men halk›n isyan etmemesinin bafll›ca sebepleri;
dünyadan kopuk yaflamalar›, emperyalizme karfl›
birleflmeleri, liderlerine ba¤l›l›klar› ve devrim sonra-
s›nda beyinlerin y›kanmas› fleklinde zikredilebilir.
Baflta Amerika olmak üzere emperyalistlerin dünya
genelindeki sömürülerinin devam etmesi, sosyalist
liderlerin eline fazlas›yla malzeme vermektedir. Bu
malzemeler, halk› düflman karfl›s›nda birlefltirmekte
ve kendi iç problemlerini minimize etmektedir. Ora-
da bulundu¤um günlerde Kübal›lar›n, ABD askerleri-
nin Ebu Gureyb Hapishanesi’ndeki zulmünü anlatan
belgeseli yay›nlamalar›, haber kanallar›nda emperya-
list liderlerden istihza ile söz etmeleri, büyük cadde-
lerin kenarlar›nda Bush ve yandafllar›n› kan ve vah-
fletle sembolize etmeleri, tiflörtlerinin üzerindeki
mazlumlara destek mesajlar›, göz kameram›z›n çek-
ti¤i anti-emperyalist durufllardan sadece birkaç›yd›. 

KÜBA’NIN DÜNYA ‹LE ‹L‹fiK‹LER‹

Küba’n›n yukar›da zikretti¤imiz anti-emperyalist tu-
tumunun d›fl›nda dünya ülkeleri ile iliflkileri genelde
iyi say›l›r. 22 ‹KÖ üyesi ‹slam ülkesi dahil, 100’den
fazla dünya ülkesinin büyükelçilik seviyesinde tem-
sil edilmesi, bunun ispat› olsa gerek. 

Küba’n›n dünya ile iliflkilerini flekillendiren en önemli
etkenlerden birisi de, e¤itim alan›nda yapt›klar›d›r.
Baflta mazlum toplumlar olmak üzere dünyan›n bir-
çok ülkesinden 45 bin civar›nda ö¤renciyi ücretsiz
okutmas›, 10 binden fazla Kübal› ö¤retim görevlisinin
dünya üniversitelerinde ders veriyor olmas›, Küba’n›n
dünya genelindeki pozitif yüzünü güçlendirmektedir.

SOSYAL‹ST B‹R ÜLKEDE HAYAT

Küba’da, Türkiye’nin tek partili fleflik dönemini
an›msatan, her fleyin devlet kontrolünde oldu¤u bir
sistem uygulanmaktad›r. Resmi izin al›nmadan mül-
kiyet edinilemedi¤i gibi, araba, bilgisayar, telefon ve
benzeri araç ve gereçler sat›n al›nam›yor, internet
olana¤›na eriflilemiyor. Turistlerden farkl› olarak Kü-
ba vatandafllar› otelde kalam›yor, resmi izin olma-
dan ev kiralayam›yor. Bunun neticesi olarak birkaç
nesil, ayn› evi paylaflmak zorunda kal›yor. 
Araba sat›n alman›n devlet iznine ba¤l› olmas› ve al›m
gücünün çok düflük olmas› sebebiyle özel araba sa-
hiplerinin say›s› çok s›n›rl› kalm›fl. Havana sokaklar›,
aç›k antik araba müzesi görünümünde. Bu yüzden ül-
kede, ulafl›m için yafl›m›zdan çok büyük arabalar› kul-
land›k. 1950’li y›llar›n arabalar›, ülkeye en fazla turist
çeken faktörlerden birisi olmufl. Turistleri, özellikle de
araba hayranlar›n› daha fazla celbetmek için eski ara-
balar›n d›flar› ç›kar›lmas›n› yasaklam›fllar. 



Küba’da biri yerlilere, di¤eri de yabanc›lara hitap e-
den iki farkl› para birimi kullan›l›yor. Yabanc›lar›n kul-
land›¤› 1 CUC, yerlilerin kulland›¤› 25 CUP’e efl de-
¤erde. Uzman bir doktorun maafl› 20 dolar›, orta de-
recede bir memurun maafl› ise 15-16 dolar› aflm›yor.
Bu kadar az geliri olan insanlar›n hayatlar›n› idame
ettirmeleri ancak devletin verdi¤i karnelerle, devlete
ait g›da pazarlar›ndan cüzi para karfl›l›¤›nda temel ih-
tiyaçlar›n› temin etmeleriyle mümkün oluyor.

KÜBA’DA MÜSLÜMAN OLMAK...

‹lk Müslümanlar›n bu ülkeye hangi tarihte geldikleri-
ni ve kim olduklar›n› tam olarak bilmiyoruz. Ülkede-
ki Müslümanlar; yerliler, Ortado¤u kökenliler, ‹slam
ülkelerinden gelen ö¤renciler ve büyükelçiliklerde
çal›flan bürokratlardan olufluyor. 
Müslümanlar›n ço¤u, ülkenin tek resmi ‹slami orga-
nizasyonu olan Küba ‹slam Birli¤i’nin çat›s› alt›nda
toplanm›fl bulunuyor ve Baflkan Yahya Pedro La-
zo’nun evi ofis ve toplant› salonu, balkonu da mes-
cit olarak kullan›l›yor. Cuma namazlar›n› Arap Evi
olarak bilinen müzenin bir odas›nda, bayram namaz-
lar›n› da devlete ait bir kültür merkezinde k›l›yorlar.
‹slam Birli¤i’nin cami talebine resmi makamlar
olumlu cevap verip yer tayini için zaman istemifller. 
Ülkenin genelinde oldu¤u gibi, Müslümanlar da bü-
yük imkans›zl›klar içerisinde hayatlar›n› idame ettir-

meye çal›fl›yorlar. ‹lk günkü iftar›m›zda küçük tabak-
larda da¤›t›lan pirinç çorbas›n›n arkas›ndan baflka
yeme¤in gelmedi¤ini gördü¤üm anda duydu¤um
buruklu¤u halen içimde hissediyorum. 

KÜBALI MÜSLÜMANLARLA 
RAMAZAN’I PAYLAfiTIK

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak, 60 ülkede oldu¤u gi-
bi Küba’da da kumanyalar da¤›tarak, iftarlar vererek,
fitre ve sadakalarla geçici de olsa Kübal› Müslüman
kardefllerimizin yan›nda olmaya çal›flt›k ve Türkiye
halk›na ulaflt›rmak üzere bize emanet ettikleri se-
lamlar›n› ve teflekkür mesajlar›n› getirdik.…

insani
G Ö Z L E M : KÜBA MÜSLÜMANLARI, GELECE⁄‹N UMUDU • 06-07 YARDIM



HH ‹nsani Yard›m Vakf› bu sene 60 ülkeyi kapsa-
yan Ramazan çal›flmalar› çerçevesinde dünyan›n
en çok merak edilen ülkelerinden birine, Uzak-
do¤u’nun gizemli ülkesi Vietnam’a da ulaflt›.
82 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve sos-
yalist yap›s›na ra¤men, kapitalist sermayeyi
ucuz iflgücü ve dünyaya aç›k yap›s›yla çek-
meyi baflarm›fl ülke, flimdilerde dünyan›n
Çin’den sonra en h›zl› büyüyen ikinci ülkesi
konumunda. 

haz›rlayan: MURAT YILMAZ

selam var
Dünyan›n en çok merak edilen ülkelerinden birinde,
Vietnam’da bulunan 5000 Müslüman kardeflimiz
Ramazan vesilesi ile, Anadolu’dan esen bereket rüz-
gar› ile bulufltu.

Vietnam’dan

i



insani
G Ö Z L E M : V‹ETNAM’DAN SELAM VAR • 08-09 YARDIM

Tüm Uzakdo¤u ülkeleri gibi pirinç üreten ve ihra-
catta bir dünya devi olan Vietnam, ayn› zamanda ül-
keyi sar›p sarmalayan nehirlerinin çoklu¤u nedeniy-
le bal›k çiftlikleriyle de ünlü. Abajura benzeyen milli
flapkalar›yla, her zaman gülümseyen yüzleriyle ve
ulafl›mda hemen her Vietnaml›n›n kulland›¤› moto-
sikletleriyle oradan oraya kofluflturan Vietnam insa-
n› renkli görüntüler sunuyor. 

V‹ETNAM’DA 
54 FARKLI ETN‹K GRUP YAfiIYOR

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, tek partili bir cum-
huriyet. Yeni anayasas› 1992’de yürürlü¤e girmifl ve
Komünist Parti ülkenin tek hakimi pozisyonunda.
Haritaya bak›ld›¤›nda biçimsiz bir “S” harfi fleklinde
görünen Vietnam’›n baflkenti, 4,5 milyon nüfuslu
Hanoi. Do¤u s›n›r› tamamen Güney Çin deniziyle
çevrili olan ülke kuzeyde Çin, do¤uda ise Laos ve
Kamboçya ile komflu. 54 farkl› etnik grubun yaflad›-
¤› Vietnam, uzun y›llar sürdürebildi¤i savafllarda 

çokça ifline yarayan s›k ormanlar ve yüksek da¤larla
kapl›. 

SAVAfiLAR ARASINDA B‹R ÜLKE

fiüphesiz Vietnam’› ilginç k›lan ve dünyada tan›n›rl›-
¤›n› art›ran en önemli etkenlerden birisi savafl. ‹kin-
ci Dünya Savafl› ard›ndan kuzeyin (Kuzey Vietnam)
güneydeki (Güney Vietnam) ABD destekli Saygon
hükümetine Vietkong gerillalar›yla sald›rmas›yla
1957 y›l›nda bafllayan iç savafl daha sonra uluslara-
ras› bir nitelik kazanm›fl. Özellikle 1965 y›l›ndan iti-
baren aral›ks›z sekiz sene boyunca devam eden
Amerikan iflgal ve bombard›man›, ülkenin talihsiz bir
ün kazanmas›na neden olan en önemli geliflme. 

DÖRT M‹LYON V‹ETNAMLININ KAT‹L‹: ABD

ABD iflgal süresince 7 milyon 800 bin ton bomba ile

ABD iflgal süresince 7 milyon 800 bin ton bomba ile

Vietnam’› adeta harabeye çevirmifl; ülke topraklar›na

kifli bafl›na 150 kg bomba b›rakm›flt›r.



ülkeyi adeta harabeye çevirmifl; ülke topraklar›na ki-
fli bafl›na 150 kg. bomba b›rakm›flt›r. Bu korkunç ve
insafs›z sald›r›lar dört milyonu aflk›n Vietnaml›n›n ha-
yat›na mal olurken bu rakam›n çok üzerinde insan
da sakat kalm›fl, ülkenin tabi kaynaklar›, do¤al zen-
ginlikleri ve tüm altyap›s› yerle bir edilmifltir. Savafl
s›ras›nda ülkede bulunan Müslüman az›nl›k, askerlik
ve di¤er zorunlu hizmetlerden muaf tutulmufltur. Bu
nedenle savaflta Müslümanlar›n kay›plar› minimum
düzeyde olmufltur.   

YER ALTINDA YAfiAM KÖPRÜLER‹:
HU CH‹ TÜNELLER‹

Vietnam program›m›z esnas›nda ülkenin en kalaba-
l›k flehirlerinden Ho Çu Min City’nin 70 km kadar ku-
zeyinde yer alan Hu Chi tünellerini ziyaret ediyoruz.
Bölgeyi gezmeye bafllad›¤›m›zda flaflk›nl›¤›m›z› giz-
leyemiyoruz. 1940’l› y›llarda Frans›z iflgaline karfl›
küreklerle kaz›lmaya bafllanan tüneller, daha sonra
Amerikan iflgaline karfl› kullan›lmaya devam etmifl.
Bu anlamda ülkenin alt› neredeyse köstebek yuvas›
gibi. Çünkü Hu Chi tünellerinin ucu buca¤› yok. Be-
lirtildi¤ine göre tam 250 km’lik tüneller bir a¤ gibi ül-
kenin tamam›n› kaplarken bu tünellerde on binlerce
insan savafl s›ras›nda korunma f›rsat› bulmufl. Bu
darac›k tünellere girdi¤inizde birkaç dakika bile kala-
m›yorsunuz. On binlerce insan›n buralarda günlerce
kalmak zorunda olmas›, savafl›n çetin flartlar›n› orta-
ya koyuyor. ‹flin ilginç yan›, bugün bu tünelleri gez-
meye gelenler aras›nda en çok Amerikal› turistlerin
bulunuyor olmas›. Buralar› gezerken neler düflün-
dükleri ise merak ettiklerimiz aras›nda. 

63 CAM‹N‹N 22’S‹NDE PROGRAM YAPTIK

Vietnam ‹slam Cemaati’nin sevgi, hasret ve muhab-
betle karfl›lad›¤› ve hofl bir misafirperverlik gösterdi-
¤i ‹HH Vietnam Ramazan ekibimiz, 80 bin Müslü-
man’›n bulundu¤u ülkedeki 63 caminin 22’sinde

Müslüman az›nl›k, askerlik ve di¤er zorunlu

hizmetlerden muaf tutulmufltur. Bu nedenle

Vietnam Savafl›’nda Müslümanlar›n kay›plar›

minimum düzeyde olmufltur.
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program gerçeklefltirmeyi baflard›. Ho Chi Minh
City’ye ba¤l› 16 camide ve Engiya’daki alt› camide
gerçeklefltirilen iftar programlar›na bölge imamlar›,
Müslümanlar›n önde gelenleri ve ‹slam Cemaati’nin
di¤er üyeleri kat›ld›. 

‹HH 5000 MÜSLÜMAN’A ULAfiTI

‹ftar programlar› d›fl›nda icra edilen faaliyetlerden bir
baflkas› da fakir ve ihtiyaç sahibi olan 500 Vietnaml›
Müslüman aileye Ramazan kumanyalar› hediye et-
mek oluyor. Ülkenin ekonomik aç›dan hemen he-
men en zay›f toplulu¤u olan Müslüman kardeflleri-
miz, Ramazan ay›nda Anadolu’dan esen bereket
rüzgarlar› karfl›s›nda ellerini Hüda’ya aç›yorlar ve ha-
y›rsever kardefllerine dualar›n› ve s›cak selamlar›n›
gönderiyorlar. ‹HH’n›n iftar programlar› ve kumanya
da¤›t›mlar› sonucunda Vietnam’da 5000 civar›nda
Müslüman’a ulafl›lm›fl oluyor.

36 B‹N L‹RAYA B‹R CAM‹

Vietnam Müslümanlar›n›n geneli maddi aç›dan iyi
durumda de¤iller. Ancak ülkede hayat flartlar›n›n ge-
nel itibariyle son derece düflük rakamlar çerçevesin-
de seyrediyor oluflu, bölgeye küçük mebla¤larla
önemli hizmetler verme imkan› sa¤l›yor. Yaklafl›k
1000 dolara müstakil bir ev, 30-35 bin dolara güzel
bir cami yapabilmenin mümkün oldu¤u ülke, Türki-
yeli hay›rseverlerin faydal› projeler hayata geçirebil-
meleri için önemli bir f›rsat. Müslüman çocuklar için
din e¤itiminin verilebilece¤i okullara, artan nüfusun
ihtiyac›na paralel olarak yeni camilere ihtiyaç var.
Az›nl›k Müslüman nüfusun çocuklar›na din e¤itimi
veren ö¤retmenlerin maddi olarak desteklenmesi,
kendilerine kalacak yer temini ve ayl›k gelir deste¤i
sa¤lanmas› da Müslüman nüfusun desteklenmesi
aç›s›ndan önem tafl›yor.



ünyan›n en fakir ülkelerinden biri olan Burkina Fa-
so’ya do¤ru yol al›yoruz. Burkina Faso’nun baflkenti
Vagadugu’ya indi¤imizde s›cak ve nemli bir hava ile
karfl›lafl›yoruz. Daha havaliman›ndayken bile ülkenin
genel durumunu tahmin etmek güç de¤il. Havali-
man› binas›; betonarme, tek katl›, s›vas› dökülmüfl,
Anadolu kasabalar›ndaki eski okullara benzer bir bi-
na. Pasaport kontrolü görevlileri bizi birer metre
yüksekli¤inde tahtadan kulübe fleklindeki bankolar-
da karfl›l›yor. Henüz bilgisayarl› sisteme geçilmedi¤i
için ülkeye giriflimiz deftere kaydediliyor. Vizemizi
ise orada, ayaküstü al›yoruz. 

KURAKLIK VE SALGIN HASTALIKLARLA
KOYUN KOYUNA

1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan ve bugün cum-
huriyetle yönetilen Burkina Faso, “dürüst insanlar›n
ülkesi” anlam›na geliyor. Bat› Afrika’da bulunan Bur-

kina Faso, 13 milyonluk bir nüfusa ve 274.000 km2

yüzölçümüne sahip; Mali, Nijer, Fildifli Sahili, Togo
ve Gana ile komflu olan bir ülke. 1960 y›l›nda ba¤›m-
s›zl›¤›n› elde etmifl bir Frans›z sömürgesi olan Burki-
na Faso, birçok Afrika ülkesi gibi maalesef açl›k, ku-
rakl›k ve salg›n hastal›klar ile bo¤ufluyor. Sömürge
olman›n bir uzant›s› olarak Frans›zcan›n resmi dil ol-
du¤u ülkede yerel Afrika dilleri de konufluluyor. 
Senede iki mevsimin yafland›¤› ülke ya¤mur mevsi-
mini geride b›rak›rken sel bask›nlar› kasaba ve köy-
lere, tarlalardaki ekinlere çok büyük zarar vermekte.

D

Merhametliler
ülkesinden

dürüstler ülkesi

Burkina Faso’da, “Türkiye deyince akl›n›za ne
geliyor?” diye sordu¤umuzda, rehberimiz bize
tek cümle ile flu cevab› veriyor: “Ben hayat›mda
Türkler kadar merhametli insanlar görmedim.” 

Burkina Faso’ya
haz›rlayan: OSMAN ATALAY
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‹nsanlar›n tek geçim kayna¤› hayvanc›l›k. Tar›m ise
kurakl›ktan en çok etkilenen alan. Topraklar›n sade-
ce %10’u ekilebiliyor; sulama ise maalesef ya¤mur
suyu ile gerçeklefliyor. Ne yaz›k ki insanlar su ihti-
yaçlar›n›, ya¤mur mevsiminin oluflturdu¤u, kirli ve
hastal›k saçan göletlerden ve su birikintilerinden ge-
çici olarak karfl›lamaya çal›fl›yor. 

30 B‹N K‹fi‹YE SADECE B‹R DOKTOR

Ortalama insan ömrünün sadece 46 y›l oldu¤u Bur-
kina Faso’da, sa¤l›ks›z koflullara ra¤men doktor say›-
s›n›n yok denecek kadar az olmas›; ülkede sadece
bir üniversitenin ve bir hastanenin bulunmas›, duru-
mu hepten vahim bir hale sokuyor. Ülkenin kimi böl-
gelerinde 30 bin kifliye sadece bir doktor düflüyor… 

BURK‹NA FASO’NUN SOKAKLARI

Elektrik köylerde pek yayg›n olmasa da flehirlerde
mevcut. Sokaklar güvenilir; insanlar yabanc›lar› se-

viyor. Caddelerde çok nadir olarak araba görüyoruz.
Ulafl›m daha çok bisiklet ve motosikletler ile sa¤la-
n›yor. Ö¤lene kadar sessiz ve sakin olan flehir, ikin-
di civar› biraz hareketlenirken akflam iyiden iyiye
canlanmaya bafll›yor. Havan›n serinlemesi ve güne-
flin yak›c› etkisini kaybetmesiyle insanlar kendilerini
soka¤a at›yorlar. 
Ülkede nüfusun yar›s›n›n Müslüman, yar›s›n›n da
H›ristiyan oldu¤u ifade ediliyor. Müslüman ve H›ris-
tiyan ailelerin iç içe oldu¤u, ayn› mahallelerde otur-
du¤u ülkede H›ristiyan ve Müslümanlar›n birbirleriy-
le evlenmesi ise son derece yayg›n görülüyor. 

B‹TMEYEN SÖMÜRGEC‹L‹K

Okuma yazma oran›n›n çok düflük, sadece %18’ler-
de oldu¤u ülkenin içinde bulundu¤u olumsuz du-
rumdan istifade eden Frans›z ve Amerikal› misyo-
ner kurulufllar, Burkina Faso’da dil okullar› açarak

Ülkenin içinde bulundu¤u olumsuz durumdan

istifade eden Frans›z ve Amerikal› misyoner

kurulufllar, yo¤un projeler gelifltiriyorlar.



baflar›l› ö¤rencileri kendi ülkelerine götürüp okut-
mak için yo¤un projeler gelifltiriyorlar. Bu durum,
sömürgecili¤in kesintisiz bir biçimde halen devam
etti¤inin bir göstergesi… 

AFR‹KA ‹Ç‹N EL ELE VERMEK...

Yeralt› kaynaklar› aç›s›ndan oldukça zengin olmas›-
na ra¤men zenginliklerini maalesef yeterince kulla-
namayan ülkenin kaderini, t›pk› Afrika’n›n di¤er bir-
çok ülkesinde oldu¤u gibi, yeni okullar açmak, klinik
ve sa¤l›k hizmetleri sunmak ve tar›m deste¤inde
bulunmak de¤ifltirecek ancak. 
‹yi niyetli, saf ve temiz insanlar›n ülkesi olarak adlan-
d›r›lan Burkina Faso’da, “Türkiye deyince akl›n›za
ne geliyor?” diye sordu¤umuzda, rehberimiz bize
tek cümle ile flu cevab› veriyor: “Ben hayat›mda
Türkler kadar merhametli insanlar görmedim.” ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›’n›n, Türkiyeli hay›rseverlerin
deste¤iyle Burkina Faso’da açt›¤› su kuyular›, klinik-
ler, okullar ve yetim ö¤rencilere yap›lan yard›mlar,
Burkina Fasolu kardefllerimiz için bu merhametin bi-
rer niflanesi durumunda. Bu yard›mlar› devam etti-
rebilmek ve bu sözü sürekli hakl› ç›karabilmek ise
bizlerin elinde…
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alkanlar’da yüzünü ve yüre¤ini 500 y›l önce Do¤u’ya
çevirme karar› alan yürekli bir milletin yaflad›¤› top-
raklar Arnavutluk. 100 y›ld›r gökyüzünde güneflin
parlamad›¤› ve kara bulutlar›n dolaflt›¤›, sert rüzgar-
lar›n topra¤›n› ve insan›n› dondurdu¤u ülke olmufl
Arnavutluk. Makus kaderin ilmek ilmek dokundu¤u
bu topraklarda, insanlar halen, atalar›n›n y›llar önce
yapm›fl oldu¤u tercihin bedelini ödemekte ve bunu

bir fleref addetmekte. 100 y›ld›r Arnavut toplumu-
nun haf›zas› s›f›rlanmaya çal›fl›lm›fl ve üzerlerinden
asr›n en ac›mas›z, en gaddar zalimleri buldozerleriy-
le geçmifller. Sars›lm›fllar ama y›k›lmam›fllar. Cami-
leri y›k›lm›fl, kutsal bildikleri ne varsa terke zorlan-
m›fllar ama her fleye ra¤men “Ben Müslüman’›m.”
demeye çal›fl›yor bugün Arnavutluk. 
Arnavutluk Osmanl›’dan kopunca önce Almanya’n›n
ve daha sonra da ‹talya’n›n iflgaline u¤ram›fl. ‹talyan
iflgali sonras›, ülke için, sosyalizmle tan›flm›fl, belki
de sosyalizme teslim olmufl ifadesini kullanmak da-
ha do¤ru olur.
Kardefl Arnavut milletinin yaralar›n› sarmaya çal›flan

haz›rlayan: AHMET GÜRBÜZ

kimli¤ini
ar›yor

100 y›ld›r gökyüzünde güneflin parlamad›¤› ve kara
bulutlar›n dolaflt›¤›, sert rüzgarlar›n topra¤›n› ve in-
san›n› dondurdu¤u ülke olmufl Arnavutluk.

Arnavutluk

B



‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Ramazan Program›
çerçevesinde Arnavutluk’u ziyaret etme imkan›
buluyoruz. Arnavut halk›n›n %75’i Müslüman.
28.700 km2 yüzölçümüne sahip, küçük bir ülke
Arnavutluk. Türkiye’ye vize uygulam›yorlar. Fa-
kat ülkenin Avrupa’ya kaçak girifllerde üs olarak
kullan›lmas› nedeniyle havaliman›nda s›k› bir
kontrol var. 

BAfiKENT T‹RAN’DAN 
B‹R OSMANLI KENT‹ ‹fiKODRA’YA

Bugün ülke genelinde 3,5 milyon insan yafl›yor.
Tiran sokaklar›nda, ülkenin içinde bulundu¤u se-
faletin hemen her yana yans›d›¤›n› görüyoruz.
Baflkent Tiran önceleri 250 bin kiflilik bir nüfusa
sahipken bugün göç nedeniyle bir milyon insan›n
yaflad›¤› bir kent haline gelmifl. Bu göç dalgas›
sosyal yap›y› da olumsuz bir flekilde etkilemifl.
Zaten 100 y›ld›r iflgallerle huzuru, iç zorbal›klarla
da maneviyat› zedelenmifl bu topluma bir de bu
göç dalgas› darbe vurmufl. 
Tiran sokaklar›ndan bu duygularla ç›k›p ‹flkod-
ra’ya do¤ru yola koyuluyoruz. ‹flkodra, 1912 y›l›n-
da Arnavutluk Osmanl›’dan kopuncaya kadar Os-
manl›’n›n Balkanlar’daki gözbebe¤i olan flehirler-
den bir tanesi olmufl. Belleklerden kaz›namaya-
cak güzellikleri ba¤r›nda sakl›yor bu kent. 
15. yüzy›lda yap›lm›fl olan Kurflunlu Camii, mina-
resini belki sosyalizme, Enver Hoca’n›n sistemi-
ne kurban vermifl ama direnmeye, ayakta dur-
maya çal›fl›yor. Her taraf› budanm›fl; sadece y›k›k
bir minare ile ve harabe görüntüsüyle cuma na-
mazlar›nda hizmet veriyor. 
‹flkodra Kalesi ise burçlar›n› ve hatta surlar›n›n
birço¤unu yitirmifl. Fatih döneminde kale içine
yap›lan camiden yaln›zca y›k›k bir minare, dört
duvar› y›k›lmaya yüz tutmufl bir yap›, bir de bura-
da atalar›n›n kemiklerini s›zlatarak kilise ve havra
ayini yapanlar kalm›fl geriye. 

500 YILIN ARDINDAN

Son y›llarda Müslümanlar›n hassasiyetlerinin art-
mas›na karfl›n kiliselerin ve misyoner faaliyetleri-
nin etkisiyle H›ristiyanlaflman›n da h›zl› bir flekil-
de artt›¤›n› ö¤renmek, Müslüman kurulufllar›n
bölgedeki çal›flmalar›n› daha sistemli ve ciddi bir



biçimde art›rarak devam ettirmeleri gerekti¤ini orta-
ya koyuyor. 

AKÇAH‹SAR

Seyahatimiz esnas›nda Akçahisar’a da düflüyor yo-
lumuz. Akçahisar’›n (Kruje) merkezi ovada kurul-
mufl, eski flehir merkezi ise tepenin ete¤inde yer al›-
yor. Fatih döneminde yap›lan iki sefer sonucu geri
al›nabilen Akçahisar Kalesi’nden, günümüze sadece
y›k›nt›lar› kalm›fl Fatih Camii ve bir de etnografya
müzesi bulunuyor. Turistik eflyalar›n da sat›ld›¤› Os-
manl› Çarfl›s›’ndan geçerek kaleye do¤ru yol al›yo-
ruz. Arnavutluk kültürüne ait ö¤elerin yer ald›¤› mü-
zeyi gezdikten sonra Osmanl› Çarfl›s›’n›n hemen ya-
n› bafl›nda bulunan Murat Bey Camii’nde ö¤le na-
maz›m›z› k›l›yoruz. 

DÖRT B‹R YANDA KURGANLAR

Arnavutluk’ta en çok dikkatimizi çeken fley, da¤ ba-
y›r demeden ad›m bafl› karfl›m›za ç›kan kurganlar. 

Enver Hoca zaman›nda s›¤›nak olarak infla edilen ve
ülkenin her taraf›n› mantar gibi sarm›fl olan kurgan-
lar›n say›s›n›n 700 bini aflt›¤› belirtiliyor. Bu, Arnavut-
luk’un dünya ile ba¤lar›n› kopard›¤› bir dönemde mil-
yarlarca dolarl›k milli sermayesini topra¤a gömmesi
demek oluyor. 

E⁄‹T‹M YARDIMLARIMIZ VE ‹FTARLARIMIZ
KARDEfiLER‹M‹Z‹ MUTLU ED‹YOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak, Elbasan’a ba¤l› Gu-
rizi (Karatafl) köyünde ö¤rencilere k›rtasiye malze-
meleri içeren çantalar› da¤›t›yoruz. Da¤›tt›¤›m›z çan-
talar küçük birer hediye olsalar da onlar için ne den-
li de¤erli olduklar›n› tahmin edebilmek için gözlerine
bakmam›z yetiyor.
Ayr›ca, 750 kiflinin yaflad›¤› ve tamam› Müslüman-
lardan oluflan Muflketa köyünde ‹HH olarak kurdu-
¤umuz iftar çad›r›m›zda her akflam fakir halka iftar
veriyoruz. 

Son y›llarda bölge Müslümanlar›n›n ‹slami

bilinçlenmesinde olumlu geliflmeler kaydediliyor;

ancak bölgede misyonerlik faaliyetlerinin etkisiyle

H›ristiyanlaflmada da art›fl görülüyor.
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uras› Darfur. Açl›ktan k›vranan insanlar›n kamp-
larda yaflad›¤›; neden kampta yaflad›¤›n› hiç bil-
meyen on binlerce çocu¤un bazen yar› tok, ba-
zense aç olarak, bir has›rdan ibaret olan yata¤›-
na uzan›p da uyumaya çal›flt›¤› yer… Müslü-
manlar›n unuttu¤u ama misyonerlerin kol
gezdi¤i yer… Bir zamanlar, ‹ngilizler Os-
manl›’yla savafl›yorlar diye hemen yanlar›n-
daki ‹ngiliz güçlerine harp ilan eden insan-
lar›n yaflad›¤› yer buras›… Siyahlar ülke-
si, siyah kardefllerimizin ülkesi. 

haz›rlayan: HAMZA D‹NÇER

Buras› Darfur… Müslümanlar›n unuttu¤u ama mis-
yonerlerin kol gezdi¤i yer… Kamplardaki yaflam ko-
flullar› son derece zor ve dayan›lmaz. ‹nsanlar bir bi-
don su ya da bir tane g›da pofleti alabilmek için sa-
atlerce, belki de günlerce yabanc› yard›m kuruluflla-
r›n›n önünde s›rada bekliyorlar.

B

her kar›fl›nda
bir baflka ac›

Darfur’un
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Darfur’a gidebilmek için önce Sudan’›n baflkenti
Hartum’a gelmek ve buradan da Darfur’a girifl için
resmi izin almak gerekiyor. Uzun ve s›k›c› u¤rafllar
sonucu Darfur’a ulafl›yoruz. Hartum’a nazaran daha
yeflil olan Darfur, ›l›man bir iklime sahip. 

UTAfi KAMPI’NDA YAfiAMAK...

‹lk olarak Niyala’daki alt› kamptan biri olan, 37 bin
mültecinin bar›nd›¤› Utafl Kamp›’na gidiyoruz. Bura-
daki kamplar çok genifl bir alan üzerine kurulmufl ol-
duklar› için küçük bir flehri and›r›yor. Her kamp ada-
lara bölünmüfl ve her birinin bir baflkan› var. Sistem-
li bir flekilde çal›flt›klar› için de hangi kampta kaç kifli
oldu¤unu, kamp nüfusunun kaç›n›n yetim ya da dul
oldu¤unu bilmek mümkün. 
‹HH’n›n geçti¤imiz y›l Utafl Kamp›’nda yapt›rd›¤› ‹s-

tanbul Mescidi’ni ziyaret ediyoruz. ‹stanbul Mesci-
di’nde, kamp sakinlerinin ibadethane ihtiyac›n›n kar-
fl›lanmas›n›n yan› s›ra onlara okuma yazma dersleri
ve dini e¤itim de veriliyor. Bu e¤itimden 270 çocu-
¤un yan› s›ra yetiflkin erkek ve kad›nlar da istifade
ediyor. 
Kamplardaki yaflam koflullar› son derece zor ve daya-
n›lmaz. ‹nsanlar bir bidon su ya da bir tane g›da pofle-
ti alabilmek için saatlerce, belki de günlerce yabanc›
yard›m kurulufllar›n›n önünde s›rada bekliyorlar. Ya-
flad›klar› yerler çad›r bile de¤il; a¤açtan kam›fllardan
derme çatma barakalar yapm›fllar ve üzerlerine nay-
lon muflambalar geçirmifller. Fakat bu muflamba, ba-
rakan›n her taraf›n› örtmeye yetmiyor ve ya¤mur
ya¤d›¤›nda içerisi de ›slan›yor. K›fl›n yaklaflmas›yla
Darfurlu kardefllerimizi daha zor flartlar bekliyor. 



Son derece sa¤l›ks›z flartlarda yaflayan kamp sakinle-
rinin tedavi olabilecekleri say›l› yer var. Bunlardan bi-
ri ve bana göre en iyisi ise Türk K›z›lay›. Burada mu-
ayene olabilmek için ta Çad’dan gelen hastalar bile
var. ‹nsanlar s›ralar› geçmesin diye geceleri hastane
önünde, d›flar›da sabahl›yorlar. Baflka gidebilecekle-
ri yer de yok zaten… 
Ellerimizde balonlar ve flekerler var çocuklar için a-
ma bu çocuklar›n ço¤u belki de ilk defa görüyor ba-
lonu ve flekeri. Yüzlerce çocuk etraf›m›z› sar›yor.
Utafl, Dureyfl, Musa ve Mersin kamplar›nda g›da,
elbise ve k›rtasiye malzemeleri da¤›t›yoruz. Da¤›-
t›mlar›m›zdan faydalanan kiflilerin, dul ve yetimle-
rin bulundu¤u aileler olmalar›na özellikle dikkat
ediyoruz. Fakirlere öncelik veriyoruz, diyemiyo-
rum çünkü bu kamplarda herkes birbirinden fakir
ve muhtaç durumda; yani herkes öncelikli.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak daha önce Musa
ve Utafl kamplar›nda yapt›rd›¤›m›z mescitlere ek
olarak flimdi de Selam Kamp›’nda bir mescit
yapt›r›yoruz. 

DARFUR SORUNU HEP‹M‹Z‹N

Darfur meselesine gelince; durum ne bizim
Türkiye’den duydu¤umuz gibi ne de Bat›’n›n bi-
ze aktard›¤› gibi. Sudan ve Darfur topraklar›
son derece zengin yeralt› ve yer üstü kaynak-
lar›na sahip. ‹flte s›rf bu nedenlerden dolay›
Bat›l› güçler, bölgede kabile savafllar›na sebe-
biyet vererek fitne ve fesad› körüklemifller.
Durum öyle bir safhaya gelmifl ki; geride yüz
binlerce ölü, mülteci kamplar›nda yaflamak
zorunda kalan milyonlarca insan ve asla çö-
zülemeyecek gibi duran sorunlar kalm›fl. Ve
kaos hala devam ediyor. 
Buras› Darfur… Buras›, kendilerini unutan
Müslüman kardefllerinden yard›m bekle-
yen siyah kardefllerimizin vatan›… 

Sudan ve Darfur topraklar› son derece zengin

yeralt› ve yer üstü kaynaklar›na sahip. ‹flte s›rf
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Hayat bulmay› bekleyen

Burkina Faso’da dil enstitüsü inflaat›

PPrroojjee:: Burkina Faso’da dil enstitüsü inflaat›
AAmmaacc››:: Burkina Faso’da Arapça, ‹ngilizce ve Frans›zca dilleri-
nin e¤itiminin verildi¤i ve bünyesinde ‹slami ilimler dersleri-
nin de bulundu¤u bir dil enstitüsü kurularak halk›n sosyal an-
lamda bilinçlenmesine katk› sa¤lanmas› ve bu enstitüden el-
de edilecek gelirle de enstitü bünyesinde kurulacak olan ‹s-
lami ‹limler Merkezi’nin masraflar›n›n karfl›lanmas› amaçlan-
maktad›r.
MMaalliiyyeettii:: 130.600 $
TTaalleepp eeddiilleenn:: Yard›msever Türkiye halk›n›n projeye maddi
destekte bulunmalar›.

Kamboçya’da dini e¤itim

PPrroojjee:: Kamboçya’da okul ça¤›ndaki, farkl› köy ve kasabalarda
yaflayan 480 çocu¤a bir y›l süresince dini e¤itim verilmesi
AAmmaacc››:: Nüfusunun %90’› Budist olan ve Müslümanlar›n
az›nl›k oldu¤u Kamboçya’da, 1975-79 y›llar› aras›nda iktidar-
daki komünist K›z›l K›mer rejiminin uygulad›¤› soyk›r›mda Bu-
dist K›merlerin yan› s›ra özellikle Müslüman ayd›n, din adam›,
bilim adam› ve ö¤retmenler katledilerek Müslüman nüfusun
%72’si yok edilmifltir. Bu yüzden, komünist rejim sonras› dö-
nemde befleri ilimlerde yetiflmifl Müslüman ayd›n ve bilim
adamlar› olmad›¤› gibi, yeni kuflaklara dinlerini ö¤retecek ye-
tiflmifl din adam› eksikli¤i de bulunan ülkede bu projenin ha-
yata geçirilmesiyle ülke Müslümanlar›na ciddi bir e¤itim des-
te¤i sa¤lanm›fl olacakt›r.
MMaalliiyyeettii:: 25.200 $
TTaalleepp eeddiilleenn:: Bölgedeki sekiz mescidin tadilat›n›n masraflar›-
n›n yard›msever gönüllülerimiz taraf›ndan maddi olarak des-
teklenmesi. (Gönüllülerimiz sekiz mescitten birinin veya bir-
kaç›n›n tadilat›n› üstlenebilir.)

projeler



RAMAZAN’IN SON HAFTASINDA, Lübnan’daki
mülteci kamplar›n› ziyaret etmek için, ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf›’n›n fedakar görevlileriyle birlikte bir
Lübnan ziyareti gerçeklefltirdik. 
Güney Beyrut’ta yapt›¤›m›z incelemelerde, iflgalci Ya-
hudi güçlerinin birtak›m gerekçeler uydurarak 2006’da
sivil halka yönelik gerçeklefltirdi¤i sald›r›lar›n bilanço-
sunu çok aç›k bir flekilde görme imkan›m›z oldu. Hiz-
bullah taraf›ndan kaç›r›lan iki Yahudi askerini bulmak
gibi bir mazeretin ard›na saklan›lsa da asl›nda ne kadar
s›n›rs›z bir yok etme dürtüsüyle hareket edildi¤i orta-
dayd›. Yüzlerce ev yerle bir edilmifl ve say›s›z insan
gündelik hayat›n› sürdürürken katledilmiflti. Binti Cü-
beyl flehrinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’› arama
bahanesiyle bütün bir mahalle bombalanm›flt›. Bom-
balama tekni¤i dehflet vericiydi: Binalar›n tümünde,
hiçbir odada canl› kalmamas›na yönelik tam bir imha
sald›r›s› gözetilmiflti. Üslup olarak do¤rudan insan›n ve
yaflayan bütün canl›lar›n hedeflendi¤i ortadayd›.  
Beyrut’un biraz d›fl›nda bulunan hüzün ve ac› flehri
Sabra ve fiatilla kamplar› art›k küçük, özerk, biraz da
illegaliteye teslim olmufl bir yer gibi. Burada tam bir
toplumsal yara halini alan envai çeflit problemle bo-
¤ufluyor Filistinli kardefllerimiz. Birçok meslek, mül-
tecilere yasak. Mülteciler, gerçek anlamda vatandafl-

l›k haklar›n› elde edemiyorlar. Neredeyse mutlak ve
içinden ç›k›lmas› imkans›z bir tecrit yaflan›yor. Mülte-
cilere vatandafll›k verilmemesinin bir nedeni de Filis-
tin’e dönme haklar›n› kaybetmemeleri. Fakat arada
kalma durumuyla var olufl infla etmek, yeni kuflakla-
r› çürütüyor, yaray› ölümcül ve içinden ç›k›lmas› im-
kans›z bir yüzleflmeye dönüfltürüyor.  
Geçti¤imiz may›s ay›nda el-Kaide ba¤lant›l› olduklar›
ileri sürülen gerillalar› yok etme bahanesiyle Lübnan
hükümet kuvvetlerinin Trablus’taki Nehr’ul-Barid
Kamp›’na sald›rmas› ve ayakta kalan tek bir ev bile
b›rakmamas›, ‹srail destekli ve ona özenen bir sald›-
r›. Devletlerin kendi halklar›na yapt›klar› sald›r›lar›n
affedilemez örneklerinden biri. Bir gün Filistin’e git-
me umuduyla i¤reti yaflamlar kurulan bu kamptan
kaç›p kurtulabilen binlerce insana, adeta az çok tu-
tunmaya çal›flt›klar› toplama kamp›n›n özlemiyle, Fi-
listin’i unutturma çabas› sanki. Çünkü insanlar, yok
edilen Nehr’ul-Barid Kamp›’n› özlüyor flimdi. Hayal-
lerinde bir ad›m geriye, Filistin’in uza¤›na savrulmufl
durumdalar. Ellerinde Kudüs, Yafa ve Eriha gibi Filis-
tin flehirlerindeki evlerinin anahtarlar›, tapular› olan
insanlar Nehr’ul-Barid’i bile arar konuma düflürül-
mek isteniyor. 

Lübnan’da atefli
yüzümüzü yakan
mülteci kamplar›
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60’l› y›llardaki iflgal yüzünden Lübnan’a göç eden Filis-
tinlilerin yerleflti¤i Beddavi Kamp›, 15 bin Filistinli mül-
teciyi bar›nd›r›yordu. Beddavi Kamp›, hiçbir zaman ko-
flullar›n iyileflemedi¤i, kanayan bir yara. Nehr’ul-Ba-
rid’den kaçan insanlar›n yaratt›¤› yeni dalga insan sel-
leriyle kamp›n nüfusu 45 binleri aflm›fl durumda. 
Yüzölçümüne göre insan yo¤unlu¤unun en fazla ol-
du¤u yer olarak bilinen Gazze’den de fazla bir nüfus
yo¤unlu¤u var Beddavi Kamp›’nda. Evlerin s›¤›nakla-
r›, okullar, garajlar, dükkanlar, bodrumlar, kilerler, her
yer yerleflime aç›lm›fl. Sokaklar›n giriflinde bafl›m›z›n
üzerine do¤ru sarkarak tehlike saçan yüzlerce elek-
trik kablosuyla karfl›lafl›nca ürpermemize engel ola-
mad›k. Bu bize, buradaki insanl›k d›fl› koflullar›n en
somut resmini veren fleylerden biriydi. Yüzlerce
genç insan›n okulsuz, yersiz yurtsuz, babas›z ve ço-
¤u kez aile denetiminden mahrum olmas›, ara sokak-
lara girer girmez tan›k oldu¤umuz envai çeflit gerilim
atmosferi, ucu aç›k son derece tehlikeli bir toplumsal
travmaya iflaret ediyor. Buradaki ac›, insanl›¤›n en di-
be düfltü¤ü yeri hat›rlatan cinsten…

insani
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SOSYAL H‹ZMETLER ve Çocuk Esirgeme Kuru-
mu (SHÇEK) Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› çocuk yu-
valar› ve yetifltirme yurtlar›nda kalan, “korunmaya
muhtaç” çocuklar›n mevcut durumlar›n›, problem-
lerini, maddi manevi ihtiyaçlar›n› irdelerken dikkat
edilmesi gereken en önemli husus, ülkemizdeki
18 yafl alt› nüfusun genel durum ve ihtiyaçlar›n›n
ne oldu¤una iliflkin sa¤lam verilere dayal› bir bak›fl
aç›s›na ne denli sahip oldu¤umuzdur. Çünkü hiçbir
birey, grup ve sosyal aktivasyon, içinde bulunulan
toplum flartlar›n›n d›fl›na ç›k›larak ya da ç›kar›larak
incelenemez. 
Tüm ülke çocuklar›n›/gençlerini kapsay›c› nitelikte-
ki geliflim modellerinden, bunlar›n durumlar›n› iyi-

‹htiyaç hissedilen
sadece
“aile s›cakl›¤›”
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lefltirmeye dönük çal›flma ve politikalardan, gele-
ceklerini belirlemede ilkö¤retim öncesinden baflla-
yarak onlar› aktif paydafllar haline getirip getirmedi-
¤imizden ne derece söz edebiliyorsak; yuva ve yurt
gerçe¤ini de toplumun di¤er muadil kesiminden ay-
r› tutarak de¤erlendirebilmemiz o derece mümkün
ve sa¤l›kl› olacakt›r. Dolay›s›yla ülkenin genel profi-
liyle ilgili olarak kendimize esasl› bir hareket alan›
oluflturamad›¤›m›z sürece, yurt ve yuvalarla ilgili
söyleyeceklerimizin büyük bir k›sm› havada kalma-
ya mahkum olacakt›r. 

SHÇEK’LAR DA YALNIZ

SHÇEK çocuk ve gençlerini, toplumun gözünde ve
meselenin özü itibariyle farkl› k›lan özellikler yok
mudur? En önemli ve biricik özellik; anne baba hi-
mayesinden uzak kalmalar› ve devlet himayesinde
olmalar›d›r. Di¤er özellikler talidir. Burada dikkatlere
sunulmas› gereken as›l nokta; himaye etti¤i insan-
larla, kurumsal varl›¤› itibariyle neredeyse ayn› trajik
kaderi yaflamakta olan SHÇEK’d›r. Do¤rusunu söy-
lemek gerekirse SHÇEK, yaln›z bir kurumdur. En
çok ziyaret edilen, en çok sözü edilen, toplum tep-
kisine en fazla muhatap olan, en çok bilinen ve üze-
rinde herkesin en çok fikir beyan etti¤i bir kurum,
nas›l yaln›z olabilir? ‹çerikten yoksun fiziki ilgilerin
sevgiye, birtak›m görüntüler karfl›s›ndaki içlenmele-
rin flefkate eflde¤er tutulmas›yla… 
Ayr›ca öteden beri, uygun olan olmayan bir sürü
hizmetle salk›m saçak hale getirilen ve kapasitesi-
nin çok üstünde bir hizmet yükünü s›rtlam›fl olan
SHÇEK’n›n d›flar›dan bak›ld›¤›nda göze çarpan ka-
labal›k görüntüsü, son derece illüzyonik bir görün-
tüdür. 

KURU B‹R HED‹YE DE⁄‹L, 
B‹R PARÇA SEVG‹...

SHÇEK’larda bak›lan ve bar›nd›r›lan çocuk ve genç-
lere sunulan imkanlar ve hayat standartlar›, kabul
etmek gerekir ki toplum ortalamas›n›n üstündedir.
Ancak anne baba sevgisi ve flefkatinin yerini hiçbir
imkan ve standartla doldurmak mümkün de¤ildir. 
Toplum vicdan ve duyarl›l›¤›n›n hüzne ve ajitasyona
bakan taraf›n›n de¤il, insana ve akla bakan taraf›n›n;
yerel ve devlet bürokrasisinin de sosyal devlete ve
paylafl›ma bakan yönünün ifller hale gelmesi birçok
fleyi kendili¤inden halledecektir. Devlete (siyaset
ve otoriteye) düflen de sa¤lam ayaklar üzerine otu-
ran sosyal politikalar gelifltirmek ve bunlar›n ger-
çekleflmesini sa¤lamakt›r. 
Unutulmamal›d›r ki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› kuru-
lufllardaki çocuk ve gençler, yard›m duygumuzu tat-
min edece¤imiz birer meta de¤ildirler. Dünya dolu-
su ayni ve nakdi yard›m›n, bir saatlik aile s›cakl›¤›n›n
yan›nda ne kadar az fley ifade etti¤ini, annesini ya
da annesi yerine koydu¤u kifliyi gören bir çocu¤un
gözlerine bakt›¤›m›zda rahatl›kla anlayabiliriz.

insani
YARDIMM A K A L E : ‹HT‹YAÇ H‹SSED‹LEN SADECE “A‹LE SICAKLI⁄I” • 24-25

DÜNYA DOLUSU AYN‹ VE NAKD‹ YARDIMIN, B‹R
SAATL‹K A‹LE SICAKLI⁄ININ YANINDA NE
KADAR AZ fiEY ‹FADE ETT‹⁄‹N‹, ANNES‹N‹ YA
DA ANNES‹ YER‹NE KOYDU⁄U K‹fi‹Y‹ GÖREN
B‹R ÇOCU⁄UN GÖZLER‹NE BAKTI⁄IMIZDA 
RAHATLIKLA ANLAYAB‹L‹R‹Z.
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ünler, aylar geçti. ‹flte Müslümanlar yeniden bayramla-
r›na kavufluyorlar; bayram›n sevincine, neflesine, Hz.
‹brahim’in o¤lu Hz. ‹smail’i aday›fl›ndaki gurura erifli-
yorlar. Kurban’› anlamak, onun s›rr›na ermek için iflte
dünya dönmeye devam ediyor. Dünya ile birlikte ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›’n›n befl k›tadaki görevlileri de sev-
giyi, umudu, kardeflli¤i yüklenerek ayn› ruhaniyetle, ay-
n› duygu yo¤unlu¤uyla dönüyorlar. Savafllara, yar›ns›z
hayatlara umudu kat›k ederek önlerini göremeden yü-
rüyen muhacirlere; do¤al afetlerin, krizlerin ve yokluk-
lar›n yetim b›rakt›¤› yavrulara; dullara; kimsesizlere; te-
befliri olmayan okullara; aspirini olmayan hastanelere;
dahas› kardefllere do¤ru yüzümüzü dönüyor, onlara
kofluyoruz bayramla, Kurban’la. 
Sevinçliyiz, coflkuluyuz; çünkü bayram var önümüzde.
Savafllara, afetlere, yoksulluklara ve mahrumiyetlere
ra¤men bayram› kutlayacak, bayram sevincini doya
doya yaflayaca¤›z. Bu, bizim bayram›m›z. K›r›k dökük
de olsa evimiz, bacam›z tütmese de so¤uk k›fl günle-
rinde, çocuklar›m›z›n minik bir oyunca¤› olmasa da el-
lerinde, bayram› kutlayaca¤›z. Yüre¤imizdeki umudu,
dostlu¤u, yarenli¤i, 1000 y›l ötesinden bizlere miras
kalan lokmam›z› paylaflaca¤›z, yak›nlaflaca¤›z. Çünkü
bayram, sevinmek demek; çünkü Kurban, yaklaflmak,
yak›nlaflmak, “birr”de eriyip ayn› ruhla yeniden diril-
mek demek. Çünkü Kurban, “Ald›rma düflman›n sille-
sine, topuna, tüfe¤ine. Sen ondan çok daha güçlü-
sün.” demek. Çünkü Kurban, yokluklar, yoksunluklar
içinde olunsa da yeniden tüm zincirleri k›rma provas›;
Hakk’›n önünde e¤ilme; ‹brahim enginli¤inde ‹sma-
il’ini, yani can›n› ci¤erini adama erdemlili¤idir. 
Dünya dönüyor; biz de yüzümüzü kardefllerimize dö-
nüyoruz Kurban’la. Do¤uda ya da bat›da, kuzeyde ya

da güneyde; siyah ya da sar›, k›z›l ya da beyaz, dönü-
yoruz yüzümüzü. Boflnakça ya da Arapça, K›merce ya
da Çeçence, Kurban’la kardefllerimize dönüyoruz yü-
zümüzü. Onlar› kucaklamak, hat›rlar›n› sormak istiyo-
ruz. Dertlerine tasalar›na ortak olmak, sevinçlerini pay-
laflmak istiyoruz Kurban’la. Anadolu’daki kardefllerinin
selamlar›n› onlara bir parça kurban etiyle sunup, sofra-
lar›na konuk olmak istiyoruz. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak ilk defa, Kurban’la, 15 y›l
önce Bosna-Hersek’te adaletsizli¤e, garip dünya den-
gelerine ve anlams›z reel politi¤e kurban edilen kardefl-
lerimizin yan›nda olmufl, onlarla ac›lar› paylaflm›flt›k. Ay-
lar y›llar geçti ve ‹HH, Bosna ile yola koyuldu¤u bu kar-
defllik kervan›n› Asya’ya, Afrika’ya, Balkanlar ve Kafkas-
ya’ya, Ortado¤u ve Uzakdo¤u’ya, dahas› Güney Ameri-
ka’ya kadar sürdü. Rotam›z hep adalet, hedefimiz kar-
defllik ve paylaflma oldu. Kimisi “Nerelerde kald›n›z?”,
kimisi “Bir daha ayr›lmak yok!” derken bizler de Ana-
dolu’dan tafl›d›¤›m›z selam ve sevgilerimizi, “Sizleri ne
de çok özlemifliz!” diyerek ulaflt›rd›k. 

Bu Kurban yoksula derman,
yeryüzüne bayram olacak!
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Rabbimizin bizlere hesaps›zca sundu¤u nimetlerden bir ni-
mettir Kurban. Bir vesiledir yeniden dipdiri bir bafllang›ç
için. Tatl› bir tebessümdür çocuklar›m›z›n bafllar›n› okfla-
mak, eli öpülesi ihtiyarlar›m›z›n hat›rlar›n› sormak için. ‹n-
san s›ca¤›d›r, dost oca¤›d›r, gönül volkan›d›r, coflmak ve
coflturmak için. Tüm bunlar Kurban’› klasik bir et bayram›
olmaktan ç›kart›r ve Kurban’a ruhani bir coflkunluk elbisesi
giydirir. Bu elbiseyi gören de giyen de s›n›rs›z bir doyumla
yeniden bakar hayata. Misyonerlerin milyar dolarl›k bütçe-
lerle ekme¤i, yeme¤i, okuyacak kitab› olmayan biçareleri
sömürmelerine art›k dur der. Tembellikten, ataletten be-
yinleri uyuflmufl gariplere ufuklar aç›l›r ve Kurban, ‹slam
co¤rafyam›zda her fleyin bir fleyle de¤iflmeye bafllayaca¤›-
n› ve o fleyin de kendi ruhumuzla beslenece¤ini, üzerimiz-
deki karamsarl›k bulutlar›n›n bir kader olmad›¤›n› anlat›r. 
Bu sene dünyan›n befl k›tas›nda, 111 ülke ve bölgesinde
Kurban’la yeniden diriltilecek olan esenlik mufltusuna ve
kardefllik duas›na tüm hay›rseverleri davet ediyoruz. Kur-
ban, kardefllerimize selam›m›z olacak. “Bu Kurban Yoksu-
la Derman Yeryüzüne Bayram” olacak!

‹HH 2007 KURBAN KES‹M BÖLGELER‹

A. AFR‹KA
1. Etiyopya 
2. Somali
3. Sudan
4. Eritre
5. Malavi
6. G. Afrika Cum.
7. Mozambik
8. Moritanya
9. M›s›r

10. Nijer
11. Burkina Faso
12. Çad
13. Mali
14. Zimbabve
15. Senegal
16. Kenya
17. Tanzanya
18. Gana
19. Kamerun
20. Cibuti
21. Sierra Leone
22. Nijerya
23. Dem. Kongo Cum.
24. Uganda
25. Ruanda
26. Burundi
27. Lesoto
28. Svaziland
29. Zambiya
30. Madagaskar
31. Angola
32. Botsvana
33. Namibya
34. Gambiya
35. Tunus 
36. Gine
37. Gine Bissau
38. Benin
39. Cezayir
40. Fas
41. Liberya

B. ORTADO⁄U
42. Filistin
43. Lübnan 
44. Ürdün 
45. Irak
46. Yemen
47. Türkiye
48. K›br›s
49. Suriye
50. ‹ran

C. BALKANLAR-AVRUPA
51. Bosna Hersek 
52. Sancak
53. S›rbistan 
54. Preflevo
55. Kosova
56. Arnavutluk
57. Makedonya

58. Bulgaristan
59. Karada¤
60. Voyvodina
61. Bat› Trakya
62. Romanya
63. ‹spanya

D. KAFKASYA
64. Çeçenistan
65. Azerbaycan
66. Gürcistan
67. Acara
68. Abhazya
69. Kabardey Balkar
70. Karaçay Çerkes
71. Ad›gey fiaps›¤
72. Da¤›stan
73. ‹ngufletya
74. Osetya
75. K›r›m

E. ORTA ASYA
76. Özbekistan
77. Do¤u Türkistan
78. Afganistan
79. Keflmir
80. Pakistan
81. Mo¤olistan
82. Kazakistan
83. Rusya
84. Tataristan
85. Tacikistan
86. K›rg›zistan 
87. Çin
88. Baflk›rdistan
89. Çuvaflistan
90. Altaylar
91. Sibirya
92. Yakutistan

F. UZAK DO⁄U
93. Hindistan
94. Bangladefl
95. Arakan
96. Tayland/Patani 
97. Endonezya/Açe
98. Sri Lanka
99. Kamboçya
100. Vietnam
101. Nepal
102. Filipinler
102. Moro

G. AMER‹KA
104. Bolivya
105. Surinam
106. Brezilya
107. Küba
108. Ekvador
109. Uruguay
110. Paraguay
111. Kolombiya



DOSYA

brahim! Seni anlayam›yorum, sana sadece hayran
olabiliyorum.” diye hayk›ran düflünürü anlayabiliyo-
rum… Göklerin Sahibi, ‹brahim’den (a.s.) kendisi
için en k›ymetli, en vazgeçilmez olan› istemiflti; ki bu
istek her ademo¤lu ve havvak›z› için de halen geçer-
lidir. Sa¤a sola at›lan, ikinci derecede önemli, ifle ya-

ramaz ve ›skarta olan› de¤il; can›n parças›, hayat›n›n
gün ›fl›¤› olan› ister Göklerin Sahibi. ‹flte semadan
gelen emir karfl›s›nda hiçbir tereddüt, anl›k sendele-
me yaflamaks›z›n b›ça¤› çeken ‹brahim (a.s.), önce-
likle hayran olunas›d›r. Bizim gibi fanilerin haddine
mi düflmüfl onu anlamak. Düflünürün dedi¤i gibi;
“B›ça¤› çeken, ‹shak’a (bizim itikad›m›zca ‹smail’e)
kavuflur.” 
Kendime flu soruyu sormak, varolufl borcumdur:
Peki, ya benim en k›ymetlim, can›m›n özü, gözbebe-
¤im olan fley nedir flu dünyada? Nedir benim ‹sma-
il’im? ‹smail ki benim yak›nl›k vesilemdir, perdeleri
kald›ran›md›r, iman›m›n niflanesi olan teslimiyeti al-

B›ça¤› çeken, 
‹smail’e kavuflur

“i

haz›rlayan: YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN

Peki, ya benim en k›ymetlim, can›m›n özü,

gözbebe¤im olan fley nedir flu dünyada? 

Nedir benim ‹smail’im?
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t›n bir tepside sunma ifademdir. Herkesin bir ‹sma-
il’i var ve onu feday›, kurban etmeyi göze almad›kça
hiç kimse bir iman s›çramas› yapamayacak, kahra-
manlar›n iman›na lay›k olamayacak. Ah, sünepelerin,
mecbur kalm›fllar›n, zoraki iffet abidelerinin de¤il,
bütün iktidara malikken, gönüllüce teslim olan kahra-
manlar›n iman›… 
‹brahim (a.s.) için hayat›nda en vazgeçilmez olan, var
oluflunun dayana¤›, o¤lu ‹smail’di ve Göklerin Haki-
mi onu istedi. ‹brahim, fleksiz flüphesiz b›ça¤› çekti-
¤i için belki de yeniden ‹brahim oldu. Buraya kadar
tamam; peki, o b›ça¤›n alt›na gözünü k›rpmadan ya-
tan ‹smail’e ne demeli, onu nas›l anlamal›? Hay›r,
emr-i ilahinin flifal› b›ça¤›n›n alt›na bir ‹smailleyin yat-
mad›kça onu anlayamayaca¤›z. Belki sadece hayran
olabiliriz. 
“Can›m kurban olsun senin yoluna!” diyen arif de
ayn› fleye iflaret ediyor. Bu can, zaten öyle veya böy-
le, bir fleyler u¤runda bo¤azlan›yor, gidiyor, ölüyor.
Yüzümüze at›lan her çizgi, can kurban›n›n bo¤az›na
çal›nan bir b›ça¤›n açt›¤› iz de¤il midir? Bu can› ya he-
va yoluna murdar edece¤iz ya da “O’nun yoluna”
kurban edece¤iz. Zaten “O’nun yoluna” feda edil-
meyen cana kurban denmiyor; murdar deniyor, pisi
pisine gitmek deniyor. Dünya durmuyor, ölüm her

an ensemizde so¤uk nefesini hissettiriyor, can her
an ölümün koynuna k›nal› bir gelin gibi giriyor. Öyley-
se sormak bana düflüyor: Can gelini helaline mi arz
olunuyor, yoksa kendisine zorla sahip olan bir zorba-
n›n kollar›nda can m› çekifliyor? 
O yolu anlamak gerek, hayat›n meyvesini aramak
gerek. Meyvesi bulunmayan, sonsuzlu¤un yolunda
harcedilmemifl bir ömür, yol kenar›nda y›¤›l›p kalan
bir hayvan leflinden ne kadar farkl›d›r ey yarenler?
Ayr›l›k, fanilik, ölüm yaralar›m›za tiryak sunan yegane
yolu anlamak, o yola kurban olmak, insana yak›flan
“onurlu var olufl”un kendisidir. 
Fakat bilelim ki “Her kurban derisi post olur san-
ma!” deniyor. Kurbanda da aranan flartlar var: Sa¤-
l›kl› olacak, eksik azas› olmayacak, hepten elden
ayaktan düflmüfl olmayacak, kör olmayacak, kula¤›
kesik olmayacak, yaral› olmayacak. En gümrah de-
minde kurban olacak. Kurban edilifl hengam›nda bile
eziyet olmayacak, postu delik deflik edilmeyecek.
Kurban öyle kurban olacak ki postunun üstünde
vecd içinde ibadet edilebilecek. Ayak yoluna at›lan
bir post olmayacak. 
Kurban›n boynuna b›ça¤› çekmek üzere olan, kendini
‹smailce kurban bilsin, b›ça¤› ‹brahim (a.s.) gibi çek-
sin. Sonlu nefesini sonsuzluk yoluna kurban etsin…

Kurban›n
boynuna b›ça¤›
çekmek üzere
olan, kendini
‹smailce kurban
bilsin, b›ça¤›
‹brahim (a.s.)
gibi çeksin.
Sonlu nefesini
sonsuzluk
yoluna kurban
etsin…



DOSYA

urban; Allah’a ibadet etmek maksad›yla belirli vakit-
lerde, belirli flartlara sahip hayvanlar› usulüne göre
kesmek demektir. Sözlükte “yaklaflmak” anlam›na
gelen kurban; Allah’a yaklaflmay›, Allah yolunda mal›
feda etmeyi, Allah’a teslimiyeti ve flükrü ifade eder.
“Biz ona (insana) flah damar›ndan daha yak›n›z.” (Kâf,
16)
“Kullar›m Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben
(onlara) pek yak›n›m.” (Bakara, 186)
Kurban; iflte bu derece bize yak›n olan Allah’a, “Aca-
ba biz O’na ne kadar yak›n›z?” sorusu için bir cevap
aray›fl›d›r…
Allah ad›na her türlü feragat ve fedakarl›k için bir ka-
rarl›l›k göstergesidir… Bir boyun e¤ifl olan kurban, bu-
nunla beraber rahmet efli¤ine bafl koymakt›r… “Boy-
num k›ldan ince.” dercesine…
Kurban, bireysel ve toplumsal ar›nman›n bir arac› ve-
ya sembolü olarak kabul edilmifltir… Allah için her
fleyden vazgeçilebilece¤inin bir ifadesidir kurban…
‹slam’›n fliar› olan kurban, ayn› zamanda bir fedakarl›k
niflanesidir…
Kurban, aday›fl ruhunun bedene galebe çalmas›d›r…
Çünkü kurban kesmenin ötesinde bir de “kurban ke-
silmek” vard›r…
Kurbanda ölen bir canl› olmakla beraber, bunun üze-
rinden gerçekleflen, insan›n özgürlük hamlesidir…
Tutkulardan, tutsakl›ktan, tamahlardan soyutlanma
eylemidir…
Kurban›n temel mant›¤›; kulun kendini temsilen temiz
bir canl›y› takdim etmesidir… Kiflinin günaha ve haya-

t›na karfl› fidye ödemesidir… Kurban, Allah ile bar›fl›k
olmakt›r… Ve Allah’a ba¤›ml› kalmakt›r…
Allah evreni insan›n emrine vermifltir. Kesilen kurban-
l›k hayvanlar da buna dahildir. Ta ki, bu sayede insan,
Allah’›n emrine amade olsun diye…
Alt› çizilen gerçek fludur: Kainat sana teslim, sen ise
Kainat›n Sahibi’ne… T›pk› bir kurban gibi…
Kurban ‹smailce bir teslimiyetin tekrar›d›r… Kulluk
ba¤lam›nda kurban, ‹brahimi bir tutumdur… Halil ol-
man›n, veli olman›n yolu b›çaklara yatmaktan geçi-

Kurban bilinci

K

haz›rlayan: RAM
AZAN KAYAN

Kurban, bireysel ve toplumsal ar›nman›n bir arac›

veya sembolü olarak kabul edilmifltir… Allah için her

fleyden vazgeçilebilece¤inin bir ifadesidir kurban…
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yor… Kendinden vazgeçerek kulluk vazifesini sürdür-
mek gerekiyor…
Kurban bir gelenek de¤il, bir gösteri de de¤il, bir et
flöleni hiç de¤il…
Kurban› kanla özdefllefltirenler de yan›l›yorlar… Kur-
ban› kurban k›lan, ak›t›lan kan de¤ildir… Çünkü her
kulun kurban› kabul de¤il… Gözlerini kan bürüyen Ka-
bil’in kurban› kabul görmedi… Kurban, Habil’in kurba-
n›yd›…
“Elbette onlar›n (kurbanlar›n) ne etleri ne de kanlar›
Allah’a ulafl›r; fakat O’na sadece sizin takvan›z ula-
fl›r…” (Hac, 37)
Kasap olmakla, kurban sahibi olmak aras›ndaki fark
burada kendini gösteriyor… 
Kurbanla verilen mesaj fludur: Ey “kan dökücü” ve
“bozguncu” insan, haks›z yere kan dökme! Döküle-
cek bir kan varsa, o da Rabbin için kurban kesmen-
dir… Ne kendi ad›na ne de sahte ilahlar ad›na kan
dökme! “Rabbin için kurban kes.”
Kurban keserken sadist duygular›n› sök at… B›ça¤›
öfkene, hevana, flehvetine, ihtiraslar›na çal›ver!
Dünya bir kurban arenas›d›r… Bu arenada kim kime
kurban? Bir ömür kime heba? Bir gençlik kime feda?
Belki de en önemli sorumluluk; Allah için kurbanlafl-
makt›r… Akl›m›zda kurban bilinci, aln›m›zda secde izi,
kalbimizde aday›fl ruhu ile Rabb’e yürümektir…
Kurban olma ufkuna ulaflamayanlar kölece bir yafla-
m›n k›skac›ndan kurtulamad›lar… Kurban ulvi bir ik-
limde zirveye t›rman›flt›r…
Her aday›fl›n mutlaka bir semeresi vard›r; kurban›n

semeresi de kevserdir… ‹mran’›n han›m› Hanne, rah-
mindekini Rabbine adad›… Bu aday›fl›n semeresi,
Meryem o¤lu ‹sa’yd›…
Kur’an bize hem kurban olmay› hem de kurban kes-
meyi ö¤retiyor… Bu ö¤reti ile yola ç›kanlar hep flunu
söylediler: “Fedake ya Rasulullah!” (Can›m sana fe-
da olsun ey Allah’›n Rasulü!)
O da, ümmetinin kendisine olan bu düflkünlü¤ünü
karfl›l›ks›z b›rakmad›…
Rasulullah (s.a.s.) kurban keserken flöyle niyet edi-
yordu:
“Bismillahi vallahü ekber, bu koç benim ve ümme-
timden kurban kesemeyenler içindir.” 
Bu ümmet, kurbans›z kalamazd›… Yoksa kulluk, ku-
surlu olurdu… 

DUYURU: Banka yolu ile yap›lan ba¤›fllarda adres
ve telefon bilgilerinizi eklemenizi rica ediyoruz.



Dünyada ve

Türkiye’de Ramazan
FAAL‹YETLER

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, yetimleri ve yetim ailelerini önceleyerek
ç›kt›¤› Ramazan yolculu¤u ile ihtiyaç sahibi 750 bin kifliye ulaflt›. 35
bini Türkiyeli olmak üzere toplam 160 bin aile, ‹HH’n›n Ramazan
Program› ile sevindirildi.
‹HH, Ortado¤u’dan Balkanlar’a, Afrika’dan Kafkasya’ya kadar toplam
60 ülke ve bölgede ilk önce yetim çocuklara ulaflt› bu Ramazan. Sa-
vafl ve iflgallerin hüküm sürdü¤ü, susuzluk ve açl›¤›n kol gezdi¤i, do-
¤al afetlerin y›kt›¤› co¤rafyalarda öncelikle yetimlerin bafl›n› okflad›,
yetim sofralar›na konuk oldu; iftar programlar› düzenledi; ihtiyaç sa-
hiplerine kumanya da¤›t›mlar›nda bulundu; ö¤rencilere k›rtasiye
yard›mlar› yapt›. ‹HH’n›n Ramazan Program› vesilesi ile 19 ülkede 20
bine yak›n ö¤renciye e¤itim deste¤i sa¤land›.
‹HH bu Ramazan’da da iyili¤i köfle bucak tafl›d› dünyaya. Türkiyeli
hay›rseverlerin deste¤iyle 750 bin Müslüman’la paylaflt› Ramazan’›n
bereketini.



Gönül erleri Asya’da
Gönüllere uzak düflen adlar›yla,
bilinmeyen ac›lar›yla Asya ülke-
lerine do¤ru yola ç›kt› gönül er-
leri. Pakistan’a, Keflmir’e, Ara-
kan’a, Bangladefl’e, Patani’ye,
Afganistan’a vard› iyilik kervan-
lar›. Kamboçya’da, Laos’ta, Do-
¤u Türkistan’da, Endonez-
ya’da, Sri Lanka’da,  Çin’de, Vi-
etnam’da bir ve beraber olduk
kardefllerimizle.

Ortado¤u’da Ramazan 
Do¤u diyar›n›n ortas›nda oldu-
¤u gibi, ac›n›n da tam orta ye-
rinde kalan Ortado¤u’da;
Irak’a, Lübnan’a vard› hay›r el-
çileri; Suriye’de, Yemen’de,
Ürdün’deydi ‹HH… Üç nesildir
y›k›m›n, iflgalin bitmedi¤i; üç
neslin yetim kald›¤› Filistin’in
korkuyu unutmufl çocuklar›yla
paylaflt›k Ramazan’›.

Okyanus ötesindeki 
kardefllerle Ramazan
Uzak ufuklara yelken açt›k. Gü-
ney Amerika’da, Bolivya, Suri-
nam, Brezilya ve Küba’dayd›k.
Görülmemifl hay›rlara vesile ol-
duk okyanuslar›n ötesinde.
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DÜNYADA RAMAZAN



Osmanl› yadigar› Balkanlar
Do¤u’yla Bat›’n›n y›k›lan köprü-
sü, Osmanl› yadigar› Balkanlar’da
Kosova’n›n, Makedonya’n›n, Bul-
garistan’›n kalbine dokunduk.
Sancak, Karada¤, Arnavutluk,
Preflevo nefleyle karfl›lad› bizleri.
Katliamlara al›flk›n, soyk›r›m ne-
dir çok iyi bilen Bosna’n›n, Koso-
va’n›n çocuklar›yla kucaklaflt›k
doya doya…

Kara k›tada Ramazan ayd›nl›¤›
Sömürülerek ›fl›¤› söndürülen Af-
rika’da; Somali’de, Sudan’da
umudun ayd›nl›¤› olduk. Nijer’de,
Mali’de, Çad’da, Moritanya’da,
Gana’da, Burkina Faso’da Rama-
zan’›n bereketini paylaflt›k. Ruan-
da, Sierra Leone, Madagaskar,
Eritre, Zimbabve, Kenya ve Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti, Rama-
zan’la ümitlendi yeniden. Etiyop-
ya’da yoklu¤un ve unutulmufllu-
¤un vurdu¤u bebekleri kardeflli-
¤in bilinciyle kucaklad› ‹HH.

DÜNYADA RAMAZAN
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Orta Asya ve Kafkasya 
Yüksek da¤lar›nda yank›lanan
ç›¤l›klar›yla Kafkasya’y›, sessiz
ve kimsesiz bozk›rlar›yla Orta
Asya’y› ad›mlad›k; Da¤›stan’da,
Abhazya’da, Ad›gey’de, Gür-
cistan’da, K›r›m’da, Azerbay-
can’da misafir olduk, nefle ol-
duk yetim sofralara. Tacikis-
tan’da, Mo¤olistan’da, Kazakis-
tan’da, Türkmenistan’da, Öz-
bekistan’da diz dize iftar ettik
kardefllerimizle. Kafkas da¤lar›-
n›n kopar›lm›fl çiçekleri, kanla
sulanan kardelenlere, sürgün
çocukluklar›na, Çeçenya’n›n
güzel günlerini anlatt›k, hat›rlat-
t›k; birlikte umutland›k. 
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Hakkari’den Çanakkale’ye toplam 50 ilimiz bu Ra-
mazan’da ‹HH’n›n hay›r konvoyuna ev sahipli¤i yap-
t›. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2007 Ramazan Progra-
m› vesilesi ile 41 ilde gerçeklefltirdi¤i 25 bin adet ku-
manya da¤›t›m› ile ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofra-

lar›na bereket oldu. Dünya genelinde oldu¤u gibi
Türkiye’de de ilk önce yetimlere kofltu ‹HH. Özellik-
le dullar›n, yetim ve öksüz ailelerinin yüzleri, Türki-
yeli hay›rseverlerin kendilerine iletti¤i kumanya yar-
d›mlar› ile güldü. 

TÜRK‹YE’DE RAMAZAN
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Kumanya da¤›t›mlar›n›n yan› s›ra, gezici aflevimi-
zin u¤rad›¤› 25 ilde yaklafl›k 50 bin kifliye iftar ye-
me¤i verildi. 10 ilde Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumlar›nda bulunan yetimler ziyaret

edildi; bu ziyaretlerle toplam 1400 kifliye iftar ve-
rildi. Ramazan vesilesi ile birlikte oldu¤umuz yüz-
lerce yetim giydirildi; yetimlerin bayram sevinci-
ne ortak olundu.

TÜRK‹YE’DE RAMAZAN



Karanl›¤a 

bir mum yakmak... FAAL‹YETLER • SA⁄LIK

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, katarakt ameliyatlar›na ilk
olarak 2005 y›l›nda Sudan ve Somali’de bafllad›¤› za-
manlarda, katarakt›n Afrika’da ne denli yayg›n bir
hastal›k oldu¤unu gözler önüne sermiflti. Bölgede
yap›lan tespitler sonucunda k›tada yo¤un katarakt
ameliyatlar› yapman›n gerekli oldu¤u görülmüfl ve
‹HH, “Siz Görürseniz Onlar da Görecek” slogan›yla
Katarakt Kampanyas›’n› hayata geçirmifltir. Afrika’da
Benin, Togo, Gana, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Fa-

so, Somali, Mali ve Sudan’da; ayr›ca Asya ülkelerin-
den Bangladefl ve Pakistan’da katarakt ameliyatlar›-
n›n yap›lmas› planlanm›flt›r. Kampanya kapsam›nda
flu ana kadar 2000 civar›nda katarakt hastas›n›n gö-
zü aç›lm›fl ve yaklafl›k 20 bin kifli de göz muayene-
sinden geçirilerek kendilerine ilaç ve gözlük veril-
mifltir. Benin, Togo, Gana, Çad, Nijer, Bangladefl ve
Pakistan’daki ameliyatlar›n tamamlanmas›n›n ard›n-
dan kampanyan›n as›l aya¤› olan Sudan’daki ameli-
yatlara da geçti¤imiz ay itibariyle bafllanm›flt›r.

SIRA SUDANLI KARDEfiLER‹M‹ZDE

Türkiye ile tarihi ba¤lar› olan Sudan’da iki milyon ka-
tarakt hastas›n›n bulunmas› dolay›s›yla, ülke, ‹HH ‹n-

i
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sani Yard›m Vakf›’n›n yürüttü¤ü Katarakt Kampanya-
s›’n›n as›l aya¤› olarak seçilmifltir. Toplam 10 ülkede
gerçeklefltirilmesi planlanan katarakt ameliyatlar›n›n
çok büyük bir bölümü Sudan’da yap›laca¤› için Har-
tum Göz Hastanesi’ndeki büyük bir alan restore edi-
lerek ameliyathaneye dönüfltürülmüfltür. Ard›ndan
ülkeye giden Türk doktor ve hemflirelerinin de gay-

retli çal›flmalar›yla bafllanan göz muayenelerinin ve
ameliyatlar›n, hay›rsever Türk halk›n›n ‹HH’ya teslim
etti¤i emanetlerin ›fl›¤a kavuflmak için bekleyen Su-
dan halk›na götürülmesiyle kampanya sonuna kadar
sürmesi planlanmaktad›r. ‹HH’n›n Katarakt Kampan-
yas›, Sudan’›n yan› s›ra Etiyopya, Somali, Mali ve
Burkina Faso’daki ameliyatlarla devam edecektir.

fiu ana kadar binlerce kifliyi ›fl›¤a kavuflturan Katarakt Kampanyas›, önümüzdeki dönemde Sudan’da on binleri güldürecek.



Zimbabve’den Abhazya’ya

ö¤rencilere ‹HHdeste¤i
FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M

IRTAS‹YE YARDIMLARI VE BURS DESTE⁄‹:
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, her y›l oldu¤u gibi bu y›l da
2007-2008 e¤itim ö¤retim y›l›n›n bafllang›c› vesile-
siyle dünyan›n birçok farkl› ülkesindeki ihtiyaç sahi-
bi ö¤rencilerin e¤itimlerine k›rtasiye yard›mlar› ve
burs deste¤i ile katk›da bulundu.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› görevlilerinin Ramazan ve-
silesi ile ziyaret ettikleri ülkelerin 19’unda savafl, ifl-
gal ve do¤al afetler nedeniyle ma¤dur olan, yetim
kalan, temel ihtiyaçlar›n›n giderilmesinde dahi s›k›n-
t› yaflayan binlerce çocu¤a k›rtasiye malzemesi da-

¤›t›larak veya burs verilerek destekte bulunuldu.
‹HH’n›n Ramazan Program› vesilesi ile 19 ülkede
20 bine yak›n ö¤renciye e¤itim deste¤i sa¤land›.K
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E¤itim kurumlar›na

destek sürüyor FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M

fiGAL‹N GÖLGES‹NDEK‹ IRAK’TA E⁄‹T‹M
KURUMLARINA DESTEK
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n e¤itim faaliyetleri
aras›nda, ma¤dur bölgelerde okul tadilatlar› ve
inflas›, e¤itim kurumlar›na araç gereç temini gi-
bi projeler de önemli bir yer tutmaktad›r. 
Bu ba¤lamda ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, iflgalden
sonra e¤itimin sekteye u¤rad›¤› Irak’ta faaliyet
gösteren Abdullah bin Mübarek Kur’an Kur-
su’na, araç gereç temini, kurstaki hizmetlilerin
ve ö¤retmen maafllar›n›n temini, kursun sabit
giderlerinin karfl›lanmas› konular›nda destek ol-
du. Ofis mobilyalar›, tahta, s›ra, so¤utucu, kü-
tüphane, kamera, bilgisayar ve yaz›c› gibi mal-
zeme ihtiyaçlar› karfl›lanan kursun, bölge halk›-
n›n e¤itimine katk›s› oldukça büyük.

i



Filistinlilerin e¤itim

merkezi onar›ld› ve 

eksikleri giderildi FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ambargo sebebiyle ekono-
mik imkans›zl›klar içinde olan Filistin’in Beytullahim
bölgesinde bulunan ‹kra E¤itim Merkezi’ni adeta ye-
niden infla etti. ‹çinde anaokulu, ilkö¤retim okulu,
mesleki e¤itim kursu ve üniversite ö¤rencilerine yö-
nelik etüt s›n›flar›n›n bulundu¤u bina, bafltan sona
yeniden elden geçirilerek onar›ld›. Ayr›ca binadaki
dersliklerin yetersizli¤i sebebiyle alt› ek derslik daha
yap›ld›.
Bunun yan› s›ra ö¤rencilerin daha modern flartlarda
e¤itim görebilmesi için bilgisayar laboratuar› ve in-
ternet odas› kuruldu; seminer salonu ve oyun saha-
s› yap›ld›; okulun ihtiyaç duydu¤u fotokopi makine-
si, yaz›c›, televizyon ve ders araçlar› al›nd›. Anaoku-
lundaki çocuklar›n okula intibak sa¤layabilmeleri için

i
de s›n›flar›na çeflitli oyuncaklar temin edildi. Ayr›ca
okul bahçesi yeniden düzenlendi, okul yöneticileri
için bir idare odas› kuruldu. Hay›rsever Türkiye halk›-
n›n ba¤›fllar›yla restore edilen okul, düzenlenen bir
törenle e¤itime aç›ld›. Bölge için önemli olan e¤itim
merkezinin yeniden yap›land›r›lmas›ndan dolay›
memnuniyet duyan Beytullahim halk›, hay›rsever
Türkiye halk›na teflekkürlerini iletti. 
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Yurt içi e¤itim

yard›mlar› sürüyor
FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M

i
HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2007-2008 e¤itim ö¤retim
y›l› vesilesi ile Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ö¤rencile-
re k›rtasiye setleri da¤›tt›. Ö¤rencilere da¤›t›lan ve
içerisinde bir adet çanta ile defterlerin, kalemlerin,
silgilerin ve di¤er k›rtasiye malzemelerinin bulun-
du¤u k›rtasiye setleri ile 12 bin ihtiyaç sahibi ö¤-
rencinin yüzü güldü. 
K›rtasiye da¤›t›mlar›n›n yap›ld›¤› iller ise flöyle:
Adana, Adapazar›, Ad›yaman, A¤r›, Amasya, Arda-
han, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Bursa-
‹negöl, Çank›r›, Çorum, Diyarbak›r, Düzce, Elaz›¤,
Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüflha-
ne, Hakkari, Hatay, ‹stanbul, ‹zmir, ‹zmit, Kahra-
manmarafl, Karabük, Kayseri, Konya, Kütahya,
Malatya, Mardin, Mersin, Mu¤la, Mufl, Osmaniye,
Samsun, Sinop, Sivas, fianl›urfa, Tekirda¤, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Yozgat.



FTAR SOFRAMIZIN UZANDI⁄I 
CO⁄RAFYALAR...

Bu Ramazan’da iftar sofram›z›, gitti¤imiz 60 ülke-
de ve Türkiye’deki binlerce yetimle paylaflt›k. Bal-
kanlar’dan Kafkasya’ya, Ortado¤u’dan Asya ve
Güney Asya’ya, Afrika’ya yayd›k iftar sofralar›m›z›
ve Ramazan boyunca baflköfleye yetim konuklar›-
m›z› ald›k. ‹ftarlar›n yan› s›ra, yetim çocuklar›m›z›
sa¤l›k taramas›ndan geçirdik, kendilerine k›yafet
ve k›rtasiye malzemeleri da¤›tt›k. 
Yurt içinde ise gezici aflevimizin birçok ilimizde if-
tar ikram›nda bulundu¤u ve Anadolu’nun 10 ilinde

Sosyal Hizmetler Yetifltirme Yurtlar›nda kalan
1400 yetime iftar verdi¤imiz Ramazan Program›-
m›zda ayr›ca, Kars, A¤r›, Mufl, Mardin, Elaz›¤, Ma-
latya, fianl›urfa, Kahramanmarafl, Kilis ve Ada-
na’daki yetimlerimize bayraml›k ve kol saati da¤›-
tarak bayram neflelerine ortak olduk. 

fiAM‹L’‹N TORUNLARINA DESTEK

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, a¤ustos ay›nda, Azer-
baycan’da k›s›tl› imkanlarla hayat mücadelesi ve-
ren 250 Çeçen yetime ve yetim ailelerine destek
olarak, her üç ayda oldu¤u gibi, onlar›n üç ayl›k g›-
da, bar›nma, k›yafet, e¤itim ve sa¤l›k ihtiyaçlar›na

Bu Ramazan,

yetimlerin oldu FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI

i
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cevap vermeye devam etti. Zor hayat koflullar›n›n
bulundu¤u bölgede Çeçen yetimlere destek düzen-
li olarak devam edecek. 

500 F‹L‹ST‹NL‹ YET‹ME SPONSOR A‹LELER
SAH‹P ÇIKIYOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Kadir Gecesi’nde Lübnan
Beddavi Mülteci Kamp›’nda gerçeklefltirdi¤i ve Tür-
kiye’de dört TV kanal›ndan naklen yay›nlanan prog-
ramla, Lübnan’da mülteci olarak yaflayan 500 Filis-
tinli yetime, ayda 70’er YTL karfl›l›¤›nda bir y›l bo-
yunca destek olunmas› ça¤r›s› yapt›. Böylelikle Filis-
tinli yetimler, hay›rsever sponsor ailelerin ba¤›fllar›y-
la g›da, k›yafet, e¤itim ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karfl›-
lanmas› konusunda destek görecek. 

YET‹M A‹LELER‹NE KUMANYA DA⁄ITIMI

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Ramazan faaliyetleri çer-
çevesinde ‹stanbul’un çeflitli semtlerindeki yetim
ailelerini ziyaret ederek kumanya da¤›t›m›nda bu-
lundu. Yapt›¤› erzak da¤›t›mlar›yla yetimlerin ve ye-
tim ailelerinin maddi s›k›nt›lar›n› hafifleterek bayra-
ma haz›rl›kl› bir flekilde girmelerini sa¤lad›..



HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Bangladefl’te yaflayan Ara-
kanl› mültecilerden 150 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü
ve 50 yetimin yat›l› olarak kald›¤›, imkans›zl›klar ne-
deniyle yatakhanelerin derslik olarak kullan›ld›¤› ‹bn-
i Abbas Okulu’na yedi tane s›n›f açmas›n›n ard›ndan
yurtta da restorasyon projesi bafllatt›. 

‹HH, ö¤rencilerin, mülteci kamplar›ndaki misyoner-
lik faaliyetlerinden ve kendilerini suiistimal eden her
türlü d›fl etkenden korunmalar› ve e¤itimin daha
makul koflullar alt›nda devam etmesi amac›yla, ba-
r›nma aç›s›ndan elveriflsiz flartlarda olan yurt binas›-
n› bak›mdan geçiriyor. Bangladefl hükümeti ve BM
taraf›ndan mülteci statüsünde kabul edilmeyen 35
bin mültecinin yar›s›, sadece STK’lar taraf›ndan ya-
p›lan ve yeterli olmayan yard›mlarla hayatlar›n› sür-
dürmeye çal›fl›yor. %90’›n›n okuma yazma bilmedi-
¤i Arakanl›lar için ‹bn-i Abbas Okulu çok fley ifade
ediyor. 

‹
Arakanl› yetimler

okullar›na kavufltu FAAL‹YETLER • BANGLADEfi
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‹HH bu Ramazan’da da

Çeçen mültecilerin 

yan›ndayd› FAAL‹YETLER • ÇEÇEN‹STAN

HH’DAN ‹STANBUL’DAK‹ ÇEÇENLERE ‹FTAR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Rus iflgali sebebiyle ülkesi-
ni terk etmek zorunda kalarak Türkiye’ye gelen Çe-
çen ailelere düzenli olarak yard›mlarda bulunmaya
devam ediyor. ‹stanbul’da Fenerbahçe, Beykoz ve
Ümraniye’deki kamplarda yaflayan Çeçen mültecile-
re bulunduklar› kamplarda Kadir Gecesi’nde bir iftar
yeme¤i veren ‹HH, ertesi gün de Baflakflehir’de iftar

vererek toplam 500’den fazla Çeçen kardeflimizi sof-
ras›nda a¤›rlad›. 

ÇEÇEN KARDEfiLER‹M‹ZE 
RAMAZAN’IN BEREKET‹N‹ GÖTÜRDÜK

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹stanbul’daki Çeçen muhacir
kardefllerimize yönelik Ramazan çal›flmalar› kapsam›n-
da ayr›ca, Çeçen mülteci kamplar›nda yaflayan ailelere
erzak kolileri ile, adak ba¤›fllar›yla kesilen büyükbafl
hayvanlardan temin etti¤i et paketlerini da¤›tt›.
Çeçen muhacirlere bayram çikolatas› paketleri da¤›-
tarak onlar›n da bayramlar›n› biraz olsun tatland›rma-
ya çal›flan ‹HH, Ramazan ay› içerisinde 330 Çeçen ai-
leye fitre da¤›t›m› da gerçeklefltirdi.

i



HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Türkiye’den çeflitli yazar ve
akademisyenlerin Lübnan’a giderek ‹srail’in sald›r›-
lar›na maruz kalan Beddavi Kamp›’n›, Güney Bey-
rut’taki Dahiye bölgesini ve Lübnan’›n güneyindeki
Bint-i Cübeyi ve Kona bölgelerini ziyaret etmelerine
vesile oldu. ‹HH, bu ziyaretlerle moral bulan Filistin-
li mültecilere ayr›ca, Kadir Gecesi’nde Lübnan Bed-
davi Mülteci Kamp›’nda yapt›¤› TV program›n›n Tür-
kiye’deki dört farkl› TV kanal›ndan canl› yay›nda ve-
rilmesiyle yaln›z olmad›klar›n› hissettirdi.

‹HH, F‹L‹ST‹NL‹ YET‹MLER ‹Ç‹N SEFERBER
OLDU

‹HH, 500 Filistinli yetim çocu¤un bir y›ll›k ihtiyaçlar›-
n›n karfl›lanmas› için Kadir Gecesi’nde Lübnan’dan
yapt›¤› canl› TV yay›n› arac›l›¤›yla yard›msever Türk
halk›na ça¤r›da bulundu. Bir yetimin ayl›k ihtiyaçlar›-
n› 70 YTL olarak belirleyen ‹HH, ça¤r›s›na kulak ve-
ren Türkiyeli hay›rseverlerin deste¤iyle, halihaz›rda
tüm ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› Filistinli 500 yetime bir
500’ünü daha ekleyecek olman›n sevincini yafl›yor.

i
Filistinli mültecileri

gündeme tafl›d›k FAAL‹YETLER • LÜBNAN
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‹HH, Filistinli bayanlara

meslek e¤itimi verdi
FAAL‹YETLER • ÜRDÜN

ünyan›n dört bir yan›nda yürüttü¤ü e¤itim çal›flma-
lar›n› Ürdün’e de tafl›yan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Ürdün’deki Nazif Mülteci Kamp›’nda yaflayan Filis-
tinli bayanlara yönelik bir Meslek Edindirme Proje-
si’ne imza att›. Proje kapsam›nda Türkiye’den, fark-
l› meslek dallar›nda uzmanlaflm›fl befl ‹SMEK (‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi
Kurslar›) ö¤retmeni ‹HH taraf›ndan Ürdün’e gönde-
rildi. Ülkedeki Filistinli mülteci bayanlar›n kat›ld›¤›
meslek edindirme kursunda ö¤retmenler tezhip, ta-
k› tasar›m›, kumafl boyama, kurdele nak›fl›, örtü ya-
p›m›, ahflap, seramik ve cam boyama dallar›nda
e¤itim verdiler.
Ald›klar› e¤itimi baflar›yla tamamlayan kursiyerler,
bir sergi düzenleyerek ortaya ç›kard›klar› çal›flmalar›
sergileme ve hayatlar›nda belki de ilk defa kendi el
emeklerini paraya dönüfltürme f›rsat› buldular. Bir
ay gibi k›sa bir süre içerisinde oldukça baflar›l› ürün-

lere imza att›klar› görülen kursiyerlere, düzenlenen
bir programla sertifikalar› da¤›t›ld›. Meslek edindir-
me program›nda baflar› gösteren dokuz bayan ise
e¤itimlerini Türkiye’de devam ettirmek üzere ‹HH
taraf›ndan ülkemize getirilerek bir y›l daha e¤itim
görecek ve kendileri de birer meslek ö¤retmeni ola-
rak Ürdün’e dönecekler.

D



Kurak topraklar ‹HH ile

suya kavufluyor
FAAL‹YETLER • SU KUYULARI

ARDEfiLER‹M‹Z ‹Ç‹N 852 SU KUYUSU: ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf›, Afrika’da ve baz› Asya ülkelerinde susuz
bölgelere hayat vermek için bafllatt›¤› Su Kuyusu Proje-
si’ne h›zla devam ediyor. fiu ana kadar Etiyopya, Somali,
Nijer, Burkina Faso, Cibuti, Bangladefl ve Afganistan’da
toplam 852 su kuyusunun tamamland›¤› proje kapsam›n-
da halihaz›rda 56 su kuyusu da tamamlanmay› bekliyor.
Tamamlanan su kuyular›yla kurak topraklardaki yorgun
hayatlar ferahl›k buluyor.

TES-‹fi - 3 NO’LU fiUBES‹ ET‹YOPYA’DA 
SU KUYUSU AÇTIRDI

‹GDAfi çal›flanlar›n›n üye oldu¤u Tes-‹fl Sendikas› ‹stanbul
3 No’lu fiubesi, ‹HH’n›n Su Kuyusu Projesi’ne destek ol-
mak amac›yla bir kermes düzenledi. Kermeste toplanan
gelirlerle Etiyopya’da su kuyusu açt›ran hay›rsever Tes-‹fl
3 No’lu fiubesi mensuplar›, y›llard›r açl›k, sefalet ve su-
suzlukla omuz omuza yaflayan Etiyopya halk›n›n en büyük
sorunlar›ndan biri olan susuzlu¤un giderilmesine katk›da
bulunarak Afrikal› kardefllerimizin yüzünü güldürdü.

K
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‹nsani Yard›m Platformu

Kuzuluk’ta topland›
FAAL‹YETLER • ‹NSAN‹ YARDIM PLATFORMU

HH ‹nsani Yard›m Vakf› ailesi, Anadolu’da 51 ilde fa-
aliyet yürüten gönüllülerle Kuzuluk’ta bir araya gel-
di. Yo¤un ve bereketli geçen programda ‹HH’n›n il
temsilcileri ile, yap›lan çal›flmalar de¤erlendirildi.
Programa ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Baflkan› F. Bü-
lent Y›ld›r›m’›n ve çeflitli birimlerden ‹HH temsilcile-
rinin yan› s›ra, Nurettin Y›ld›z, Abdullah Y›ld›z, Lütfü
Sunar ve Murat fientürk konuflmac› olarak kat›ld›lar.
Programda katarakt ve yetim kampanyalar›nda ge-

linen son nokta ile ‹HH’n›n hedefleri üzerine de¤er-
lendirmelerde bulunuldu. Anadolu’da faaliyet gös-
teren ‹HH gönüllülerini bir araya getiren bu progra-
m›n, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ve Anadolu’daki gö-
nüllülerin ortaklafla yapaca¤› çal›flmalara ivme kata-
ca¤› düflünülüyor.

i



Türkiyeli ihtiyaç 

sahipleri ‹HH ile gülüyor
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, geçti¤imiz üç ayl›k dönem
içerisinde de farkl› vesilelerle Bitlis’ten Amasya’ya,
Ardahan’dan Yalova’ya Türkiye’nin birçok ilindeki

150 bin ihtiyaç sahibi kardeflimizle buluflarak onlar›n
s›k›nt›lar›n› bir nebze olsun gidermeye çal›flt›. 

SA⁄LIK DESTE⁄‹ MUHTAÇLARA DERMAN
OLUYOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, sa¤l›k sorunlar› olan ihtiyaç
sahiplerini, ilaç deste¤i, muayene ve bak›m hizmet-
lerinin sunulmas› gibi noktalarda destekliyor. Gerek
Türkiyeli ihtiyaç sahipleri gerekse Türkiye’ye s›¤›nan

‹
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mülteciler ‹HH’n›n sa¤l›k hizmetleri ile moral
buluyor.

‹HH, TÜRK‹YE’DEK‹ MÜLTEC‹LER‹N
YANINDA

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, baflta Çeçen mülte-
ciler olmak üzere, Türkiye’ye s›¤›nan mülteci-
lerin sa¤l›k yard›m›, kira yard›m›, g›da deste¤i
gibi alanlarda yan›nda olmaya devam ediyor.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, her ay rutin olarak
300 mülteci aileye g›da yard›m›nda bulunuyor.

SOSYAL YARDIMLAR SÜRÜYOR

Ramazan, e¤itim ve yetim kampanyalar› gibi
çal›flmalar› vesile bilerek Türkiyeli ihtiyaç sa-
hiplerinin yan›nda olan ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›, e¤itim yard›mlar›, g›da yard›mlar›, sa¤l›k
deste¤i gibi konularda Türkiyeli ihtiyaç sahip-
lerini yaln›z b›rakm›yor. 25 ildeki ihtiyaç sahibi
ailelere tekstil malzemeleri da¤›t›lmas›, Rama-
zan vesilesi ile kumanya da¤›t›m› ve iftar prog-
ramlar›n›n gerçeklefltirilmesi, yetimlerin giydi-
rilmesi ve yetimlere iftar verilmesi, k›rtasiye
malzemesi da¤›t›mlar› gibi programlar geçti¤i-
miz dönemde ‹HH’n›n yurt içi yard›m faaliyet-
leri aras›nda yerini ald›.



gönüllü faaliyetleri

30 A¤ustos 2007 Zonguldak-Çaycuma’da gönüllülerimiz
Çeçen yetimler yarar›na bir kermes düzenledi.

11-12 Eylül 2007 Gebze’de gönüllüler taraf›ndan Filistin
yarar›na bir kermes düzenlendi.

23 Eylül 2007 Bugüne kadar onlarca kampanyaya imza
atan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› gönüllüleri, yetimler yarar›-
na, çok say›da gönüllünün ve ifl adam›n›n kat›ld›¤› ve ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf› Baflkan› Bülent Y›ld›r›m’›n da konufl-
mac› olarak bulundu¤u bir iftar program› düzenledi. 

1-8 Eylül 2007 Hay›rda yar›flan gönüllü han›mlar ‹stanbul-
Fatih’te bir kermes düzenledi. Kermesten elde edilen ge-
lir; Afrika’n›n 10 ülkesinde yürütülen katarakt ameliyatlar›
ve yetimler yarar›na kullan›lmas› için ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›’na teslim edildi. 



9 Ekim 2007 Mavi Kufl Anaokulu ö¤rencileri, ‹HH’y› ziya-
rete gelerek biriktirdikleri harçl›klar› yetim çocuklara ulaflt›-
r›lmak üzere vakfa teslim ettiler.

Eylül-Ekim 2007 ‹zmit’te gönüllüler arac›l›¤›yla ihtiyaç sa-
hiplerine giyecek da¤›t›m› yap›ld›.

22 Ekim 2007 Tatl› Çocuklar Ana-
okulu’ndan ‹HH’y› ziyarete gelen
29 ö¤renciye ‹HH’n›n yetim çal›fl-
malar› anlat›ld›.

01 Eylül 2007 Adapazar›’ndaki aktif bayan gönüllüle-
rimiz bir kahvalt› program› düzenledi. Program kat›-
l›mc›lar›na ‹HH çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi.

5-6 Eylül 2007 Ayd›n-Nazilli’deki gönüllülerimiz, dü-
zenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle Afrika’da
su kuyusu açt›rd›lar.

26 Eylül 2007 ‹stanbul-fiehremini’de ‹HH gönüllüsü
bayanlara ‹HH’n›n çal›flmalar› anlat›ld›.

20 Ekim 2007 ‹stanbul-Ba¤c›lar’da ikamet eden gö-
nüllü ö¤rencilere “‹HH’n›n Çal›flmalar› ve Pakistan
Yetimlerinin Durumu” konulu bir seminer verildi.

24 Ekim 2007 AGD Halkla ‹liflkiler Birimi ‹HH’y› ziya-
ret etti.

31 Ekim 2007 ‹stanbul-Sultanbeyli’de aktif bayan gö-
nüllülerin düzenledi¤i programda “‹HH’n›n Yurt D›fl›
ve Yurt ‹çi Çal›flmalar›” konulu bir seminer verildi.

9 Ekim 2007 Ba¤c›lar Belediyesi’nin düzenledi¤i Rama-
zan çad›r› programlar› kapsam›nda, Çeçen Halk Danslar›
gösterimi, Minik Kalpler Korosu konseri ve Sibel Eras-
lan’›n semineri ile yetimler yarar›na bir gece düzenlendi.

D‹⁄ER FAAL‹YETLER‹M‹ZDEN

insani
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Hedefimiz, 
dünyan›n bütün
yetimleri

Emrin Han›m, ‹HH ne zaman yetim çal›flmalar›na
bafllad›?
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, kuruldu¤u 1995 y›l›ndan itiba-
ren insani yard›m ulaflt›rd›¤› ma¤dur ülke ve bölgeler-
deki yetimleri ve yetim ailelerini her zaman öncelemifl
ve s›k›nt›l› anlar›nda onlar›n yan›nda olmaya gayret gös-
termifltir. Son y›llardaki yetim çal›flmalar›m›z ise kuru-
lan Yetim Birimi içerisinde özel olarak yürütülmektedir. 

‹HH Yetim Birimi, yetimleri nas›l destekliyor?
Yetim Birimi’nin desteklemekte oldu¤u yetimlerin ço-
¤u anneleri ya da akrabalar› ile birlikte ikamet etmekte-
dir. ‹HH, bir çocu¤un mümkün mertebe annesi ya da
yak›n akrabas› yan›nda kalmas›n› gözetir. Çünkü bir ço-
cu¤un aile ortam›nda yetiflmesi, maksimum flartlara
sahip bir yetimhane ortam›nda yetiflmesinden çok da-
ha faydal›d›r. Fakat Afrika ülkeleri gibi, flartlar›n çok da-
ha zor oldu¤u bölgelerde çocuklar›n yetimhane orta-
m›nda yetiflmeleri, e¤itimleri bak›m›ndan, annelerinin
yan›nda kalmalar›ndan daha faydal› gözükmektedir. Ye-

Yetim çal›flmalar›m›zda hedefimiz; açl›k ve yoksulluk

çeken bölgeler ile savafl bölgelerindeki yetim çocuklar›

organ mafyalar›ndan, insan tacirlerinden, misyonerlerin

tehlikelerinden koruyarak güvence alt›na almak, onlar›n

yetiflme ça¤›nda ihtiyaç duyduklar› güven ve merhamet

duygular›n› bir nebze olsun karfl›lamakt›r.

RÖPORTAJ
• f. zehra bayrak

Bu say›m›zda sizler için, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ailesi içe-
risinde yer alan Yetim Birimimizin sorumlusu Emrin Çebi
ile, ‹HH’n›n yetim çal›flmalar›, yetimlik kavram› ve sponsor
aile uygulamalar› üzerine konufltuk. 
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tim Birimi, bu gibi bölgelerde yetimhane ›slah ve imar
çal›flmalar› yapmaktad›r. 

Peki, Yetim Birimi’nin çal›flma sistemi nas›l? 
‹HH Yetim Birimi, yetim çal›flmalar›n› “birebir sponsor-
luk” ve “havuz sistemi” olmak üzere iki flekilde yürüt-
mektedir. Birebir sponsorlukta; yetimler için baflvuran
sponsor aileler, bir yetimi, en az alt› ay olmak üzere her
ay 70 YTL ba¤›flta bulunarak kendi talep ettikleri süre
boyunca desteklerler. Havuz sisteminde ise ba¤›flç›,
yetim fonuna diledi¤i oranda ba¤›flta bulunabilir. Bura-
ya gelen ba¤›fllar, flartl› ba¤›fllar d›fl›nda, öncelik s›ras›-
na göre çal›flma yap›lan bölgelerdeki yetimlere da¤›t›l›r.   

‹lgilendi¤iniz yetimhanelerden bahseder misiniz?
‹HH, Endonezya ve Pakistan’daki depremler sonras›n-
da ma¤dur kalan yetim çocuklar›n bar›nma ihtiyaçlar›-
n› karfl›lamak için yetimhaneler infla etti. Yap›m›n›
‹HH’n›n üstlendi¤i Endonezya’daki yetim kompleksi,

tsunaminin ard›ndan Açe’de faaliyete geçmifl
olup flu anda burada, tüm ihtiyaçlar› ‹HH ta-

raf›ndan karfl›lanan 102 k›z yetim kal-
maktad›r. 
Pakistan’da yaflanan deprem sonras›

ise, Afliyana ismiyle açt›¤›m›z ilk merkezi-
mizde bir y›l boyunca 1000 yetim çocu¤u-
muzla birlikte 200 dul han›m misafirimiz
oldular. Atterflafla bölgesinde bulunan
yat›l› yetim okulumuzda ise 340 yetim
çocu¤umuza e¤itim verilmektedir. Yine

Pakistan’da, 180 bin m2 metrekare alan
üzerine kurulacak olan Haripur E¤itim fieh-

rimizin ilk aflamas› olan 250 kapasiteli yetim
yat›l› okulu tamamlanarak, 70 ö¤renciyle

e¤itime bafllam›flt›r. Ayr›ca Muzafferabad
bölgesinde yap›m› devam eden

Rara Yat›l› Yetim E¤itim Mer-

kezimiz, bölgesinin en iyi okulu olarak 240 yetim ö¤-
rencimize hizmet verecektir.

‹HH’n›n yetim çal›flmalar› kaç ülkede devam edi-
yor?
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Asya, Afrika, Balkan ve Orta-
do¤u ülkeleri yo¤unlukta olmak üzere 30 ülkede dö-
nemsel ve sürekli yetim çal›flmalar›n› yürütüyor. Bu
bölgelerin ço¤u, yoksulluk ve açl›¤›n yafland›¤›, savafl
ve do¤al afetlerin görüldü¤ü, acil yard›ma muhtaç böl-
gelerdir. 

‹HH Yetim Birimi taraf›ndan bafllat›lan sponsorluk
sisteminde hedeflenen nedir?
Sponsor aileden kast›m›z, yetimlerin finansal anlamda
himaye alt›na al›nmas›d›r. Hedefimiz ise sponsor aile-
lerden elde edilen düzenli ba¤›fllarla yetimlerin g›da,
bar›nma, k›yafet, sa¤l›k ve e¤itim ihtiyaçlar›na cevap
vermek. 

Sponsor aileler ayn› zamanda bu çocuklar› evlatl›k
edinebiliyorlar m›?
‹HH, yetimleri, ailesinden ve ait olduklar› kültürden ko-
parmadan, bulunduklar› yerde hayat standartlar›n› yük-
selterek desteklemeyi prensip edinmifltir. Bu yüzden
‹HH’n›n evlatl›k edinme uygulamas› yoktur. Hedefimiz
uzun vadelidir; çal›flmalar›m›z, desteklenen yetimin
kendisini gelifltirerek bulundu¤u bölgeye faydal› olaca-
¤› zamana kadar uzan›r. 

Yetimleri desteklemek isteyen aileler, sponsoru
olacaklar› yetimleri kendileri belirleyebiliyor mu?
Sponsor aileler, sponsorluk formu üzerinde yer alan,
yetim çal›flmas› yap›lan bölgeler aras›ndan üç tercihte
bulunarak destekte bulunmak istedikleri bölge yetim-
lerini kendileri belirleyebilirler. Sponsor taraf›ndan ter-
cih edilen bölgelerden birini belirleme ifli ise taraf›m›z-
ca yap›l›r. Buradaki amac›m›z, ma¤duriyeti daha fazla
olan yetimlere öncelik tan›makt›r. 



Düflünün ki Afrika’da destekledi¤iniz bir yetim y›llar

sonra bir doktor olarak, bizim vesilemiz ve halk›m›z›n

deste¤iyle, 30-40 bin kifliye bir doktorun düfltü¤ü 

bir Afrika ülkesinde hizmet vermeye bafllayacak. Bu,

insanl›¤a yat›r›md›r ve dünyam›z için bir kazan›md›r.

Bir yetimin ayl›k masraf› nedir?
Çal›flma yapt›¤›m›z bölgelerdeki yetimlerin ayl›k mas-
raflar› ortalama olarak 70 YTL’dir. Bu mebla¤ ile çocuk-
lar›n bar›nak, g›da, sa¤l›k, giyim ve e¤itim ihtiyaçlar›
karfl›lan›r. 

Peki, sponsor aileler istedikleri zaman sponsorluk-
lar›na son verebilirler mi?
Sponsor aile, finansal imkanlar›n›n zay›flay›p düzenli
ba¤›fl› sürdüremedi¤i ve deste¤ini çekmek istedi¤i du-
rumlarda ‹HH’y› durumdan haberdar eder. ‹HH, spon-
sorlu¤un kesildi¤i andan itibaren devreye girer ve bafl-
ka bir sponsor aile bulunana kadar yetimi destekler.

Sponsorluklar›n süresi ne kadard›r? 
Yetimler, kendi ayaklar› üzerinde durabilecek seviyeye
gelinceye kadar vakf›m›zca desteklenir. Sponsorluk
sisteminde ise sponsor olma talebinde bulunanlar, bir
yetimi, minimum alt› ay boyunca, maksimum yetimin
deste¤e ihtiyac›n›n kalmad›¤› bir konuma gelene kadar
destekleyebilir. 

Sponsor aileler yapt›klar› yard›mlarla ilgili bilgilere
nas›l ulaflabilir? 
Sponsorlara alt› ayda bir ilerleme raporlar› gönderile-
cektir. Fakat savafl bölgelerindeki zorluklar sebebiyle
bu bölgelerdeki yetimler hakk›nda geri dönüfller bir y›-
la kadar uzayabilecektir. Bu raporlarda çocu¤un günlük
hayat›ndan foto¤raf kareleri, okul karnesi, sa¤l›k duru-
munu içeren bilgiler yer al›r ve raporlar çocuk taraf›n-
dan kaleme al›nm›fl bir mektup da içerebilir. 

Bir sponsor aile, sponsor oldu¤u yetimi ziyaret
edebilir mi? 
Yetim çal›flmas› yapt›¤›m›z bölgelerdeki güvenlik flart-
lar› nedeniyle, hem yetimi hem de sponsor aileyi zor
durumda b›rakmamak için sponsor ailelerin yetimleri
ziyaret etmesi imkan dahilinde de¤ildir.

‹HH Yetim Birimi olarak uzun vadede yetim çal›fl-
malar›na yönelik neler planl›yorsunuz? 
Bu çal›flmalarla hedefimiz; öncelikle açl›k ve yoksulluk
çeken bölgeler ile savafl bölgelerindeki yetim çocukla-
r› organ mafyalar›ndan, insan tacirlerinden, misyoner-
lerin tehlikelerinden koruyarak güvence alt›na almak;
onlar›n yetiflme ça¤›nda ihtiyaç duyduklar› güven ve
merhamet duygular›n› bir nebze olsun karfl›lamakt›r.
Güvenlik sorunu olmayan savafl bölgeleri d›fl›ndaki yer-
lerde ise bu çocuklar›n e¤itimlerine destek olarak ülke-
lerinin ya da yaflad›klar› bölgelerin gelece¤ine katk›da
bulunacak bir nesil yetiflmesinde pay›m›z›n olmas›n› is-
tiyoruz. Düflünün ki Afrika’da destekledi¤iniz bir yetim
y›llar sonra bir doktor olarak, Afrika ülkelerinin ço¤unun
en önemli ihtiyac› olan bir alan› bizim vesilemiz ve hal-
k›m›z›n deste¤iyle karfl›lam›fl olacak. Bu, insanl›¤a yat›-
r›md›r ve dünyam›z için bir kazan›md›r. 

Çocuk Buluflmas› için Türkiye’ye gelen yetimlerimizi ilk
geldikleri günlerde Feshane’de a¤›rlam›flt›k. Feshane’nin
bahçesinde diledikleri gibi oynad›lar ve çocukluklar›n›n
tad›n› ç›kard›lar. Üçüncü gün, program do¤rultusunda
baflka yerlere gittik. Lübnan’dan kat›lan Ahmet isminde-
ki ufakl›k, “Neden ‹HH’ya gitmiyoruz? Biz ‹HH’y› çok me-
rak ediyoruz, oraya gitmek ve oynamak istiyoruz.” dedi.
Me¤er ‹HH onlar›n belleklerinde çocuk dünyalar›n› süsle-
yen, oyunlar›n› özgürce oynayabilecekleri bir bahçeymifl.

‹HH, OYUN BAHÇES‹ YET‹M‹N



KÜLTÜR
lale uçan

Osmanl›’da 
bir hac gelene¤i:

Surre 
alaylar›

"Surre", padiflahlar›n hac mevsiminde, ‹stanbul’dan

‹slam dünyas›n›n kalbi Haremeyn’e özel bir tören

eflli¤inde ve alay nezaretinde gönderdikleri

arma¤anlard›r. Mekke ve Medine’de yaflayan fakir-

ler, Haremeyn-i fierifeyn’de hizmet eden görevliler

ve flehir emirleri bu arma¤anlarla sevindirilirdi.

O
smanl›, Hicaz’›n yönetimini ald›¤›nda, ‹slam co¤raf-
yas›n› ilgilendiren pek çok vazifeyi de hakk›yla yerine
getirmeye çal›fl›r. Bu sorumluluklar içinde yer alan
hac yolculu¤u, Osmanl› dünyas›na ait hassasiyet ve
renklilikle hayata geçirilir. Haremeyn’e uzanan surre
yolculu¤u, asl›nda Abbasiler (750-1258) zaman›nda

bafllam›fl olsa da surre alaylar›n›n ihtiflam› ve organi-
zasyonun içeri¤i, Osmanl›’n›n büyümesine ve güç-
lenmesine paralel olarak daha da renklenir. 
Çok genel bir ifade ile "surre", padiflahlar›n hac mev-
siminde, ‹stanbul’dan Haremeyn’e özel bir tören efl-
li¤inde ve alay nezaretinde gönderdikleri arma¤anlar-
d›r. Bu arma¤anlar o bölgenin ileri gelenlerinden yar-
d›ma muhtaç olanlar›na kadar herkese da¤›t›l›r. Hare-
meyn’e düzenli olarak ilk surre, Abbasiler dönemin-
de gönderilir. Fat›miler, Eyyubiler ve Memlukler de
Hicaz halk›n›n sempatisini kazanmak amac›yla surre
göndermeye devam ederler.

Surre Alay› yola ç›kmadan
önce ‹stanbul’da yap›lan
merasimlerden bir görüntü



Hakk›nda çok kesin bir bilgi olmasa da, Osmanl›
merkezinden ilk surrenin Çelebi Sultan Mehmet
(1403-1421) taraf›ndan gönderildi¤i kabul edilir. Ar-
d›ndan saltanata geçen her padiflah kendi dönemi-
nin sosyal, kültürel ve ekonomik yaflant›s›na paralel
bir flekilde surre alaylar› tertip eder. Osmanl›, Hicaz’›
topraklar›na katarak asl›nda tüm ‹slam dünyas›n›n
sorumluluklar›n› da s›rtlad›¤›n›n fark›ndad›r. Bu yüz-
den Osmanl› sultanlar› taraf›ndan, Mekke ve Medi-
ne’nin kutsall›¤›ndan hareketle o topraklarda yafla-
yan fakirlere, Haremeyn-i fierifeyn’de hizmet eden
din görevlilerine ve Mekke-Medine emirlerine her

sene hac mevsimi yaklafl›nca para ve çeflitli hediye-
ler gönderilir. Bu davran›fl›n ard›nda öncelikle, Os-
manl›’n›n Hicaz’a duydu¤u sorumluluk duygusuna
paralel olarak, o topraklara duyulan sevgi ve sayg›
yatmaktad›r. Osmanl›’n›n, düzenlemifl oldu¤u surre
alaylar› ile bir taraftan da siyasi gücünü kullanm›fl ol-
du¤u bilinmelidir.
Surre alaylar› dahilinde gerçekleflen Osmanl› hac se-
yahatleri, asl›nda on binlerce kifliden oluflan ve aylar-
ca süren meflakkatli bir kervan yolculu¤udur. Bu yol-
culu¤un birkaç güzergah› vard›r: Öncelikli olarak
fiam ve Kahire hatt›, ‹stanbul’dan çok uzaklara yap›-
lacak hac yolculu¤unun resmi güzergah› olarak karfl›-
m›za ç›kar. Di¤er bir yol ise Yemen güzergah›d›r. Sa-
fevi-Osmanl› iliflkileri yüzünden ifllek bir yol haline
gelemeyen Basra-Hicaz-Arabistan kervan yolunu da
di¤er bir güzergah olarak sayabiliriz. Deniz yolunu
tercih edenler için öncelikli güzergah ise ‹stanbul-Ka-
hire hatt›d›r. II. Abdülhamid döneminde askeri amaç-

Surre alaylar›, ‹stanbul’da kalan ancak gönlü

kutsal mekanlarda olan kiflilerin yard›mlar›n› da

"feraflet çantalar›" ile Haremeyn’deki fukaraya

iletirdi. Feraflet çantalar›n› alan fukara, kendi-

lerine hediye gönderenlere Kabe’de dua eder

ve içlerine küçük hediyeler koyduklar› bu 

çantalar› sahiplerine geri gönderirdi.



l› olmas›n›n yan› s›ra hac yolculu¤unu kolaylaflt›rmak
için de düflünülen Hicaz Demiryolu hayata geçiril-
miflse de Medine’ye varan hatt›n, Mekke ve Cid-
de’ye uzat›lma düflüncesi imparatorlukta yaflanan
sorunlar neticesinde iflletilemez.
Hac yolculu¤unun ‹stanbul’daki buluflma adresi Üs-
küdar’d›r. ‹stanbul’da surre alaylar›, Darüssaade a¤a-
lar›n›n yönetimi ile, törenler eflli¤inde haz›rlan›r. Def-
terdar, reisülküttab ve niflanc› bu törenlerde haz›r
bulunur. Padiflah›n surre sand›klar›n›n içinde yard›m
paras›n›n yan› s›ra nadir hal›lar, avizeler, flamdanlar,
hal›lar ve Kabe örtüsü gibi k›ymetli hediyeler de yer
al›r. Mekke fierifi’ne gönderilecek olan, padiflah›n
mührü ile mühürlenmifl mektup, surre defterleri ve
surre keseleri padiflah mühürleri ile mühürlendikten
sonra Darüssaade a¤alar›na, ard›ndan hilat giyen
Surre Emini’ne teslim edilir. Her taraf› süslenen sur-
re devesine hediyeler yüklendikten sonra, deve bah-
çede üç defa dolaflt›r›l›r. Padiflah üçüncü dönüflün
ard›ndan deveyi Surre Emini’ne teslim eder. Bu tö-
renlere dönem dönem Topkap› Saray›, Dolmabahçe
ve Y›ld›z saraylar› ev sahipli¤i yapar. Halk›n büyük te-
veccüh gösterdi¤i bu merasimlere selâtin fleyhleri
Kur’an okuyarak, müezzinler ise naat-› Nebevi ile efl-

lik eder. Ekonomik sorunlar yüzünden ‹stanbul’dan
hacca gidemeyenlerin kutsal topraklara gönderdikle-
ri feraflet çantalar› asl›nda ‹slam dininin kendi içinde-
ki nezaketi ve hassasiyeti bir flekilde ortaya koyar.
Anlafl›lan odur ki; kutsal topraklara yaln›z padiflah ve
saray erkân›n›n de¤il, her kim dilerse onlar›n arma-
¤anlar›, bir yüzünde gönderenin, arka yüzünde ala-
cak kimsenin adresleri iflli olan feraflet çantalar› ile
gönderilir. Bu çantalar›n içine ‹stanbul’da kalan ama
gönlü ruhu kutsal topraklarda olan kiflilerin bütçeleri
mukabilinde ay›rd›klar› yard›mlar konulur. Yard›m›
alan fukara,  Kabe’de kutsal yolculu¤a ç›kamayanlar
ve hac ibadetini yerine getiremeyenlere dualar eder.
Dönüflte ise feraflet çantalar›, kendilerine yard›m
gönderilen fukara taraf›ndan zemzem, hurma, akik
yüzük, k›na, öda¤ac› gibi küçük hediyelerle dolduru-
larak ‹stanbul’a gönderilir. ‹slam dininin vecibelerin-
den olan hac görevi, bir taraftan manevi hayat› bes-
lerken di¤er taraftan birbirlerinden habersiz, arada
mesafelerin, çöllerin oldu¤u farkl› co¤rafyalarda ya-
flayan insanlar› ortak bir paydada toplar; birbirlerini
muhabbet ba¤lar› ile ba¤lar.
Kesin bir tarih olmamakla birlikte Recep ay›n›n 12’si,
‹stanbullu hac›lar›n ayr›l›fl tarihidir. Kahire’ye gelindi-
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Haremeyn’e ulaflan Surre Alay›, vazifesini yerine

getirdikten sonra, hac› adaylar›n›n kutsal vazife-

lerini rahat bir flekilde yapt›klar›n› bildirmek 

üzere ‹stanbul’a müjdecibafl›lar gönderilirdi.



¤inde ise yorucu çöl yolculu¤u bafllamadan evvel
kervan, büyüklü¤üne göre katar denilen alt gruplara
bölünür. Kervan›n önünde çöl hayat›n› bilen bedevi
k›lavuzlar yer al›rken; onlar› pefli s›ra sakalar ve ileri
gelenlerle surre askerleri taraf›ndan korunan surre
takip eder. Hazinenin yak›n›nda genellikle de¤erli
mallar tafl›yan tüccarlar yer al›rken hac› adaylar› ker-
van›n sonlar›nda hareket eder. 
Hac yolunda yaflanan sorunlar›n bafl›nda güvenlik
meselesi gelir. Yavuz Sultan Selim’den itibaren "Hâ-
dim’ül-Haremeyn" unvan› da alan Osmanl› padiflahla-
r›, Suriye ve Arabistan çöllerini aflarak kutsal hac va-
zifelerini yerine getirmeye çal›flan hac›lar›n can gü-
venliklerinin emniyet alt›na al›nmas›na özen gösterir.
Örne¤in, Kanuni Sultan Süleyman devrinde hac ker-
van›na 150 yeniçeri ve 1000 sipahi refakat eder.
1630, 1670 ve 1750 y›llar›nda hac kervanlar›na çok
fliddetli sald›r›larda bulunan bedevilerin 1757’de
fiam kervan›n›n dönüfl yolunda gerçeklefltirdikleri
sald›r›da pek çok hac› hayat›n› kaybeder. Bunun yan›
s›ra Osmanl›, hac›lar›n yol emniyetini, infla ettikleri
kalelerle de güçlendirmek ister. Güzergah üzerinde-
ki yöre halklar›n› da bu kaleleri ve hac›lar›n su ihtiyaç-
lar›n› korumalar› için organize eder. Yine hac›lar›n ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamak amaçl› kurulan pazarlar da bu
organizasyon dahilinde yer al›r. Sadece padiflahlar

de¤il, onlar›n yak›nlar› da bu etkinliklerde önemli rol
oynar. Mesela, I. ‹brahim (1640-1648)’in annesi fakir
hac›lar›n su masraflar›n› karfl›lamak için bir vak›f ku-
rar. Hiç flüphesiz, su meselesi hac yolunda yaflanan
önemli sorunlardan birisidir. Bu sebepten çöldeki bir-
çok konak yeri, kuyu ve sarn›ç, küçük karargahlar ta-
raf›ndan savunulur. 
Sure Alay› Medine’ye girmeden önce flehre yar›m
saatlik mesafede durulur ve kervana çeki düzen ve-
rilir. Kervan›n Medine’ye girifli top at›fllar› ile kutlan›r.
Medine halk› hac› adaylar›n› zembillerle karfl›lar, on-
lar da Medine halk›na gönüllerindeki niyetler do¤rul-
tusunda çeflitli hediyeler verir. Ard›ndan Mekke’ye
seyir bafllar. Mekke’ye varmadan önce yine kervana
çeki düzen verilir ve flehre girilir. 
Mekke’de hac organizasyonu dahilinde di¤er zaman-
lara nazaran daha farkl› günler yaflan›r. Öncelikle, hac
mevsiminde nüfusu birkaç kat artan Mekke’nin so-
kaklar› temizlenir. Osmanl›, özellikle kutsal vazifeyi
yerine getirmek için canlar›n› ve mallar›n› bu yola
sarf eden hac›lar›n, huflu içinde ve sa¤l›kl› bir ortam-
da vazifelerini yerine getirebilmeleri için elinden ge-
len her fleyi yapar. 
Hac törenleri, ‹slam co¤rafyas›n›n kalbine yap›lan
meflakkatli yolculu¤un ard›ndan, tüm dünyevi arzu-
lardan uzak bir ruh dinginli¤inde yerine getirilir. Hac›
adaylar›n›n kutsal vazifelerini rahat bir flekilde yapt›k-
lar›n› bildirmek üzere en k›sa zamanda ‹stanbul’a
müjdecibafl›lar gönderilir. Osmanl› kay›tlar›nda Mek-
ke’yi ziyaret eden hac›lar›n say›s›n› belirleyebilmek
zordur. 1082 (1671)’de hacca giden Evliya Çelebi,
Müzeyrib Kalesi’nde hac› say›s›n›n 50 bin, Araf tepe-
sinde ise 70 bin oldu¤unu bildirir. Pek çok eserde
farkl›l›k gösteren Üsküdar’dan Mekke’ye gidifl ve dö-
nüfl yolculu¤u süresini, 18. yy. yazarlar›ndan Meh-
met Edip 8,5 ay (265 gün) olarak kaleme al›r. Surre
Emini Üsküdar’a vard›¤›nda Mekke Emiri’nin nâme-
si, Sadrazam taraf›ndan Padiflah’a takdim olunur. 
Sosyal, ekonomik, dini ve siyasi yönleri ile surre
alaylar› ve hac, Osmanl› toplumu için dinamik bir or-
ganizasyondur. Osmanl›, en son surreyi 1918’de
gönderir. Dolay›s›yla Osmanl›, topraklar›nda zor ve
meflakkatli günler yaflan›rken dahi s›rtlam›fl oldu¤u
vazifeyi yerine getirmeye çal›fl›r. Hiç kuflkusuz Mek-
ke-Medine’ye surre göndermenin önemli sebeple-
rinden biri, kutsal beldeye duyulan hürmet ve so-
rumluluktur. 



Her ne kadar insanlar savafl›n
kötü bir fley oldu¤unu söylese-
ler bile savaflmaktan ve annele-
ri babalar› öldürüp çocuklar›
öksüz ve yetim b›rakmaktan
çekinmiyorlar. Savafl›n olma-
d›¤›, çocuklar›n ölmedi¤i, bü-
tün ülkelerin bar›fl, huzur ve
dostluk içinde yaflad›¤› bir
dünya umuduyla… 
Ayflenur Turan (9)

Sevgili Afrikal› ve Filistinli, can-
dan sevdi¤im güzel ve tatl›
kardefllerim! Bizim burada al-
d›¤›m›z baz› yabanc› deterjan-
lar sizlerin oralarda kolunuzu,
baca¤›n›z› koparmaya yetiyor-
mufl. Biz burada sizleri televiz-
yonlardan ve radyolardan izli-
yoruz ve çok üzülüyoruz. Ç›¤-
l›klar›n›z kalbimizde hiç ka-
panmayacak yaralar aç›yor. Al-
lah yard›mc›n›z olsun. Duala-
r›m›z hep sizlerle olacak. Sizi
seviyoruz.
Büflra Akbulut (9)

Türkiyeli Sümeyye’den Afrikal›
kardeflime, dünyada savafllar
için harcanan paralar bar›fl için
harcansa keflke… Bunun için
Rabbime her gün dua ediyo-
rum. Sizi çok seviyorum.
Sümeyye Efe (9)

Sevgili Filistinli kardefllerim,
belki flu an bir yudum suya
muhtaçs›n›z ama sak›n Allah’a
bunun için isyan etmeyin.
Çünkü bunun kat kat sevab›-
n› alacaks›n›z ve inan›n ki, flu
an bombalar›n alt›nda olsan›z
da öteki dünyada nurlar›n al-
t›nda olacaks›n›z. Allah’a ema-
net olun.
Rana Kahraman (13)

Filistinli arkadafl›m, sizi her gün
haberlerde izliyorum. ‹çim ac›-
yor. Çok üzülüyorum. Sizin
için bir fleyler yapmak istiyo-
rum. Ailem bu konuda ellerin-
den geleni yapmaya çal›fl›yor.
Ben de kendimce biraz olsun
size yard›m için kumbaramda
para biriktiriyorum. Keflke hiç
savafl olmasa, insanlar ölmese,
aç kalmasa… Dualar›m›zdas›-
n›z… ‹srail’den nefret ediyo-
rum. Kahrolsun ‹srail! Sizi Al-
lah’a emanet ediyorum.
Sevde Nur Y›lmaz (10)

Filistinli arkadafl›m, keflke yükü-
nün yar›s›n› omuzlayabilsey-
dim. Size yard›m edemedi¤im
için çok üzülüyorum. Keflke
savafl› durdurabilseydim. Kefl-
ke bombalar ya¤masa üzerini-
ze. Dua ediyorum Allah’a tüm
dünyada bar›fl olsun diye.
Elif Öner (9)

Sevgili Afrikal› kardeflim, siz hiç
üzülmeyin, hep sabredin. Mu-
hakkak Allah, sen ve senin gi-
bi yetim ve öksüz çocuklara
yard›m edecektir. Sak›n a¤la-
may›n, o kara gözlerinize a¤la-
mak yak›flm›yor. Biz hep sizin
yan›n›zday›z. Sizin can›n›z ya-
n›nca bizim de can›m›z yan›-
yor. Siz gülünce biz de gülüyo-
ruz. Çünkü biz kardefliz.
Sarenur Genç (11)

Selamün aleykum Afrikal› arka-
dafl›m, keflke siz hiç açl›k çek-
meseniz. ‹nflallah siz de yemek
bulabilirsiniz. Size her gün na-
maz k›ld›ktan sonra dua edi-
yorum. Siz ki, bir tane balonu
görüp sevinenler, bir dilim ek-
mek için kim bilir nas›l flükre-
der ve sevinirsiniz. Allah sizin
yard›mc›n›z olsun. Allah’a
emanet olun.
Ahmet Can Zan (9)
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