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‹yilik ve hay›r için ç›kt›¤›m›z yolculu¤umuz geçti¤imiz Kurban
Bayram›’nda da dünyan›n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin
yüzünü güldürmeye devam etti. Dünyan›n 112 ülke ve bölgesine
gittik. Bayram› evlerimizden uzakta ama her renkten, her dilden
kardefllerimizin aras›nda karfl›lad›k. ‹yilik yapman›n güzelli¤inde
bulufltuk, kucaklaflt›k. “Komflusu açken tok yatan bizden de¤il-
dir.” diyen Peygamber’in miras› ümmetimizi, kap› komflumuz-
dan yak›n bildik, sorumluluklar›m›z›n ve mükellef olduklar›m›z›n
bilincini bir kere daha idrak ettik. Eksiklikleri, yoksunluklar› yerin-
de tespit ettik. Yeni projelerimizin temellerini att›k. Bayram› so-
ludu¤umuz co¤rafyalar›, gözlem yaz›lar›m›zda ve makalelerimiz-
de gönüllülerimizin tan›kl›klar›yla ilginize sunuyoruz. 
Bir kurban dönemini daha geride b›rak›rken yetim faaliyetleri-
miz, Afrika’da yürütülen su kuyusu ve katarakt kampanyalar›m›z
siz gönüldafllar›m›z›n deste¤iyle devam ediyor. Gün geçtikçe ar-
tan, çeflitlenen ve geniflleyen, kalk›nma merkezli kal›c› projelere
yönelik faaliyetlerimiz hakk›ndaki geliflmeleri de dergimizin iler-
leyen sayfalar›nda bulabilirsiniz.  
Yar›m asr› aflan var olma mücadelesinde, yeni bir intifadan›n
efli¤ine gelen Filistin’de Gazze’yi çeviren utanç duvarlar›n› afl›p
Filistin dram›na yerinde flahit olduk. Ocak ay›nda y›k›lan Refah
S›n›r Kap›s›’ndan Gazze’ye ulaflan ‹HH, g›da stoklar›n›n tükendi-
¤i bölgede g›da da¤›t›m› yapt›, fakir ailelere maddi destekte bu-
lundu, hastane ve kliniklere hayati aç›dan önem arz eden t›bbi
malzemeleri götürdü. Filistinli 60 yaral›y› Türkiye’ye getirerek te-
davilerini üstlendi. Gazze’deki dram›, a¤›rlaflt›r›lan ambargonun
etkilerini ve ‹HH’n›n bölgeye yönelik faaliyetlerini kapak dosya-
m›zda ayr›nt›lar›yla iflliyoruz. 
Hayata geçmeyi bekleyen projelerimizi, geçen üç ay boyunca
vakf›m›z ve gönüllülerinin durmak bilmeyen faaliyetlerini, kültür
sayfam›zda bir zamanlar›n selamet flehri Ba¤dat’›n talan edilmifl
kültürel miras›n› da bu say›da sizlerle paylafl›yoruz. 
Hayr› ve iyilikleri yaymaya, sizin desteklerinizle gerçekleflecek fa-
aliyetlerimizle devam ediyoruz. 
Hay›rda buluflmak dile¤iyle…

De¤erli yol arkadafl›m›z,

insani
YARDIM E D ‹ T Ö R D E N

MURAT YILMAZ
Genel Yay›n Yönetmeni

‹NSAN‹ YARDIM
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haz›rlayan: TARIK TUFAN

N

Dünyan›n
çat›s›nda 

bizimkiler de var!

epal’e uzanan yolculu¤umuz boyunca haf›zam› yoklu-
yorum. Bu ülkeye iliflkin baz› cümleler s›ra geçidi ha-
linde zihnimden ak›yor, ancak “Nepal Müslümanlar›”
diye bafllayan bir cümle yok.
Maocu gerillalar›n monarflik yap›ya karfl› sürdürdükle-
ri mücadele var mesela. Dünyan›n en yaln›z yükselti-
si olan Everest var. Bir bafl›na gökyüzüne omuzlar›n›
yaslam›fl Everest ve ülkeyi flefkatle saran Himalayalar
var zihnimde.
Didiniyorum ve fakat “Nepal’de ‹slam” diye bafllayan
bir cümleyi yakalayam›yorum.

Bat›l› çiçek çocuklar, Beat kufla¤›n›n metafizik yolculu-
¤u, Hinduizm, Buda ve tüm bunlar›n etraf›nda flekille-
nen kültürel alg›lar var mesela.
Art›k daha fazla aramaktan vazgeçip, ince bir s›z›yla
kalbime yerleflen üzüntüye teselli bulabilmek için
kendi kendime sab›r telkin ediyorum.
Katmandu Havaliman›’na indi¤imizde bu ülkeye dair
bildiklerim; bizi flehirde bekleyen havayla ilgili sahip ol-
du¤um bilgiler, baz› belgesellerde izledi¤im görüntü-
ler ve gezi yaz›lar›ndan olufluyordu. Bütün bunlar›n ne
kadar do¤ru oldu¤unu anlaman›n tek yolu hayata ka-
r›flmakt›… 
Ç›k›flta bizi karfl›layan sevimli adam›n küçük ad›mlarla
yan›m›za yaklafl›p, içtenlikle sarmalamas›yla Nepal

Hinduizm ve Budizm’in bu kadar güçlü ritüellerle
yafland›¤› bir ülkede Müslüman olarak yaflamak çok
kolay de¤il.



insani
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Müslümanlar›na iliflkin ilk cümle kalbimden ruhuma
yay›l›yor; “Bizi var eden, ‹slam’› bahfleden ve aram›z-
daki tüm mesafelere ra¤men bizi kardefl k›lan Rabbi-
mize binlerce hamd olsun!”
Nepal, co¤rafi olarak Çin ve Hindistan gibi iki büyük
devin aras›nda s›k›flm›fl bir ülke. Dolay›s›yla bu iki de-
vin kültürel havzas›ndan etkileniyor. Maocu gerillalar›n
Çin aflk› hiç bitmemifl mesela. Hinduizm ise alabildi¤i-
ne güçlü bir etki alan›na sahip.
Ülkede etnik olarak yaklafl›k 60 farkl› grubun varl›¤›n-
dan söz ediliyor. Hindistan s›n›r›na yak›n bölgelerde
genellikle Hint kökenlilere rastlan›rken Çin s›n›r›na ya-
k›n bölgelerde bu kez Çinlilere benzer yüz ifadeleri ile
karfl›lafl›yoruz.

Dünyada tek tanr›l› dinlerin merkez flehirlerinin d›fl›n-
da, bu kadar metafizik gerilimin yafland›¤› bir baflka ül-
kenin olmad›¤›na eminim art›k. Beat kufla¤›n›n bu ka-
dar arzuyla yollara düflmesini anl›yorum.
Nepal’de ‹slam’›n varl›¤›n› bir yönüyle güçlefltiren ol-
gu da san›r›m bu. Hinduizm ve Budizm’in bu kadar
güçlü ritüellerle yafland›¤› bir ülkede, Müslüman ola-
rak yaflamak çok da kolay de¤il.
27 milyonluk ülkede Müslümanlar›n %5 civar›nda ol-
du¤u tahmin ediliyor. Bu nüfus a¤›rl›kl› olarak Hindis-
tan s›n›r›ndaki flehirlerde ve köylerde yafl›yor. Ne ya-
z›k ki ekonomik ve sosyal flartlar aç›s›ndan oldukça
zor durumdalar. E¤itim düzeyleri de oldukça düflük.
Özellikle devlet kurulufllar›nda görev alan Müslüman
say›s› da bir hayli az.

Nepal, co¤rafi olarak Çin ve Hindistan gibi iki büyük

devin aras›nda s›k›flm›fl bir ülke. Dolay›s›yla bu iki

devin kültürel havzas›ndan etkileniyor. Maocu

gerillalar›n Çin aflk› hiç bitmemifl mesela. Hinduizm

ise alabildi¤ine güçlü bir etki alan›na sahip.



Ülke Müslümanlar›, içinde bulunduklar› güçlüklere
ra¤men e¤itim ve tebli¤ faaliyetlerini aksatmadan
sürdürüyorlar. Yaflad›klar› bölgelerde, açt›klar› medre-
selerde binlerce çocuk e¤itim görüyor. Bununla birlik-
te ekonomik aç›dan yeterlilikleri sa¤lanabilirse, bas›l›
yay›n alan›nda çal›flmalar›n› h›zland›rabilecek kültürel
birikimleri var.
Nepal dilinde haz›rlanan Kur’an meali tamamlanm›fl
bu arada. Bunun yan› s›ra dergiler ç›karmaya da de-
vam ediyorlar.
‹flgal s›ras›nda Irak’ta bulunan 12 Nepallinin Irakl› dire-
niflçilerce öldürülmesi Nepal’de infiale yol açm›fl.
Müslümanlar›n mekanlar› yak›lm›fl ve onlara epeyce
bir korku sal›nm›fl. Olay›n üzerinden üç- dört y›l geçin-
ce ortal›k durulmufl; ama yine de olaylar bir s›z› olarak
haf›zalarda yerini koruyor.
Bu kadar uzak co¤rafyalarda bile “‹stanbul” flehrinin
ça¤r›flt›rd›klar›n› duyunca a¤›r bir sorumluluk çöküyor
üzerimize. Mesele “yak›n” olmakla bafll›yor nihayetin-
de. Yak›nlaflt›¤›m›z ölçüde “bilmek” flans›m›z art›yor.
‹HH sayesinde art›k oraya da yak›n olduk. Bildi¤imizin
arkas›nda durmak ise hepimizin vazifesi…

Kurban vesilesiyle ziyaret etti¤imiz Nepal’de, partnerimiz ‹slami Sangh

Nepal’in yürüttü¤ü Kur’an-› Kerim’in Nepalce’ye tercüme çal›flmas›na

destek olduk.
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lk defa Kurban Bayram›’n› sevdiklerimden ve ailem-
den ayr› geçirecektim. Her ayr›l›fl bir hüzündür asl›n-
da ama hayret, bu ayr›l›flta bir gariplik var gibi. San-
ki hüznün yerine tatl› bir vuslat heyecan› sarm›fl be-
denimi. ‹çimdeki meleki bir sesin “‹brahim’in yoluna
gidiyorsun, mübarek olsun.” telkini, tatl› huzuruyla
çimdikledi içimi… 
Türkiye ile üç saatlik zaman fark› oldu¤unu ö¤rendi-
¤imiz Duflanbe’ye, uça¤›m›z Tacikistan saatiyle
05:10’da indi. Bizi karfl›lamaya gelen ‹HH’n›n part-
ner kuruluflu ‹hlas Cemiyeti Baflkan› fiahin Nazrallah

ile ‹slam Kalk›nma Partisi Baflkan Yard›mc›s› Seyid
Ömer’in kardeflçe, samimi ve s›cak karfl›lamalar›
sonras›nda yola koyulduk.
Havaalan›ndan bize ayr›lan daireye gelene kadar
gördü¤ümüz Duflanbe’deki genifl yollar ve çok eski
binalar, bizleri çok flafl›rtmam›flt›. Komünizmin getir-
mifl oldu¤u o flehir kültürü sanki Duflanbe’nin ilikle-
rine kadar s›zm›flt› ve bi, Müslümanlar olarak iç ge-
çiriyorduk ahvali fleraitimize.

MAZLUM VE ÇEK‹NGEN TAC‹K YET‹MLER‹

Sabah saat 10:00 sular›nda, Duflanbe’de ‹hlas Ce-
miyeti merkezinde, daha önce planland›¤› flekilde
Türkiyeli Müslümanlar›n gönderdi¤i yard›mlarla mi-

haz›rlayan: HACI AL‹ AYDIN

bu bize yeter!
Yetimlerin, imkans›zl›k ve sahipsizli¤in getirdi¤i o
mazlum ve çekingen bak›fllar›, hediyelerin da¤›t›l-
mas›yla yerini sevince ve çocuksu gülüfllere b›rakt›. 

Yetimleri
sevindirdiniz,

i

G Ö Z L E M . . .



nicik yetimlere hediyeler da¤›t›lacakt›. Bir salonda
topland› o kocaman yürekler. ‹mkans›zl›¤›n ve sa-
hipsizli¤in getirdi¤i o mazlum ve çekingen bak›fllar,
hediyelerin da¤›t›lmas›yla yerini çocuksu gülüfllere
ve sevince b›rakt›. 
Tam ayr›lacakken dört yetimli bir han›m geldi yan›-
m›za. Eflten dosttan haber alm›fl, “Türkiye’den gel-
mifller, yetimlere hediyeler veriliyormufl.” diye. Bi-
zimle görüflmek istedi. Tacik Han›m, eflinin 12 y›l
önce iç savaflta flehit edildi¤ini ve dört yetimi arka-
da b›rakt›¤›n› söyledi. Ama ne çare, tüm hediyeleri
da¤›tt›¤›m›z› ve elimizde hediye kalmad›¤›n› söyle-
dik. Kad›nca¤›z “Olsun, di¤er yetimleri sevindirdiniz
ya, o bile bize yeter. Kendi çocuklar›m alm›fl gibi se-
vindim.” deyince zaten orada takdim edece¤imiz
bir miktar paray› kad›na uzatt›k. Kad›n gözyafllar›
içinde ayr›ld›. 

MUH‹TT‹N KEB‹R‹’N‹N EV‹NDE 
BAYRAM YEME⁄‹

‹slam Kalk›nma Partisi Baflkan› Say›n Muhittin Kebi-
ri’nin daveti üzerine kalabal›k bir davetli grubuyla
Kebiri’nin evinde bulufluyoruz. Tatl› ve s›cak bir soh-
bet bafll›yor. Sohbet esnas›nda, Kebiri o sabah ken-
disini, önceki gün hediye verdi¤imiz dört çocuklu
han›m›n arad›¤›n› söylüyor. Kendilerini eli bofl dön-
dürmedi¤imizi, 12 y›ld›r çocuklar›n›n ilk defa bir yer-
den, Türkiyeli Müslümanlardan hediye ald›¤›n› bu
nedenle o gece sabaha kadar a¤layarak Türkiyeli ha-

y›rseverler için dua ettiklerini söylüyor. Bunu duyun-
ca zaten günlerden beri bu¤ulanan yüreklerimiz ora-
c›kta y›¤›l›veriyor. Bir alimin dedi¤i gibi “‹nanç, göre-
mediklerinize inanmakt›r; bu inanc›n ödülü ise inan-
d›klar›m›z› görmektir...”
Daha önceden planland›¤› flekilde, kurban kesilen
bölgeleri ziyaret ederek tespitlerde bulunuyoruz. Ta-
cikistan’da dört bölgede kurbanlar kesilerek, ihtiyaç
sahiplerine teker teker ulaflt›r›l›yor. Bizlerin nezare-
tinde kesilen kurban etleri yetimhane, yafll›lar yurdu
ve özürlüler yurduna da ulaflt›r›l›yor. Ayr›ca aileleri zi-
yarete giderek pofletleri elden de teslim ediyoruz. 

ALLAH B‹ZE YET‹YOR

O akflam yetim ailelerinden birinin evine gidiyoruz.
Baba iki sene önce Rusya’da çal›fl›rken ölmüfl, anne
de üç ay önce vefat etmifl. Yetimlerden biri beflikte.
Toplam dört yetim var ve hepsi küçük. Yetimleri
bakmak için dedeleri sahipleniyor ama imkans›zl›k-
tan dolay› bakam›yor. Çocuklar›n baz›lar›n› yetimha-
neye verince, bir kaç gün sonra day› “Olur ki, yetim-
hanede çocuklar›n ‹slami bak›fllar› de¤iflir. Müslü-
man ailelere gitmezler ve vebal alt›nda kal›r›m.” di-
ye çocuklar› geri al›yor. Day›n›n da biri beflikte dört
çocu¤u var. Evine gitti¤imizde, çocuklar için evin al-
t›nda küçük bir odac›k yapm›fl oldu¤unu ve o oda-
c›kta kap›s› olmayan küçük bir yerde kald›klar›n› gö-
rüyoruz. Burada namazlar›m›z› k›ld›ktan sonra ço-
cuklara hediyeler veriyoruz. Kendisine evde yiyecek

Tacikistan’da kurban çal›flmalar›m›z›n yan›nda fakir gençlerin evlendirilmesi, yetim yard›mlar› ve mescit inflas› gibi
yard›mlarda da bulunduk.
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hiçbir fley olmad›¤›n› ve bu çocuklara nas›l bakt›¤›-
n› sordu¤umuzda “Allah bize yetiyor!” cevab› bizi
oldu¤umuz yerde hareketsiz b›rak›yor ve orada y›¤›-
l›p kal›yoruz... Omuzlar›m›zdaki yükün bir kat daha
artt›¤›n› hissediyoruz. 
Bayram›n üçüncü günü, Tacikistan’›n bir baflka böl-
gesine, Hocent’e gitmek için uça¤a biniyoruz. Rab-
bimizin kelam›n› dinlemeye gidiyoruz. ‹slam Kalk›n-
ma Partisi’nin düzenledi¤i Kur’an-› Kerim yar›flmas›-
na ve kurban kesimine kat›l›yoruz. Minik yavrular›n,
genç delikanl›lar›n o güzel bülbül seslerinden dinli-
yoruz Rabbimiz’in sözlerini. 
Akflama do¤ru, bölgenin en çok hürmet gösterdi¤i

alimin evinde misafir ediyorlar bizleri. Tacikistan
Müslümanlar›n›n misafir a¤›rlama adetlerine hayran
olmamak elde de¤il. Bayram boyunca tüm evlerde,
misafir kabul odas›nda, 24 saat boyunca sofralar ha-
z›r bir flekilde bekletiliyor. Dikdörtgen fleklinde çev-
relenmifl yer minderlerinin ortas›nda, devaml› takvi-
ye yap›lan envai çeflit yiyecekler… Tüm Tacik evle

rinde, zengin olsun fakir olsun, herkesin evinde bu
sofra kurulur ve bayram boyunca kald›r›lmazm›fl.
Odaya her giren için aya¤a kalk›l›yor ve son gelen
oturmadan hiç kimse yerine oturmuyor. 

B‹Z NASIL MÜSLÜMAN’IZ?

Müslüman oldu¤umuza flükrediyoruz ama burada
tüm bu yaflananlar› gördükten sonra “Yarabbi, biz
nas›l Müslüman’›z?” diye utanma ve ezilme duygu-
sunu yaflayarak bir daha af dilemeye yöneliyoruz
Rabbimize. Ruhumuzu ve bedenimizi yenileyerek
Tacikistan’da acil olarak yap›lmas› gereken projeler-
le dönüyoruz ülkemize…
Dünya Müslümanlar› için iyi ki vars›n›z ey Mümin-
ler... ‹yi ki vars›n ‹HH…

Bayram boyunca tüm evlerde, misafir kabul

odas›nda, 24 saat boyunca sofralar haz›r bir

flekilde bekletiliyor. Dikdörtgen fleklinde çevrelenmifl

yer minderlerinin ortas›nda, devaml› takviye yap›lan

envai çeflit yiyecekler...



G Ö Z L E M . . .

ün ›fl›yor. Sabah yak›nd›r ve elbette zafer inananlar›n-
d›r. Bu duygularla ‹HH’dan dünyan›n dört bir yan›na da-
¤›l›yoruz. Kuzey Afrika’ya, Fulani cihad›n›n ad›m ad›m
arfl›nland›¤› topraklara gidiyoruz.
Gine Bissau 1,5 milyonluk nüfusa sahip bir devletçik.
Küçük küçük s›n›rlarla ayn› kan› paylaflan halklar› param-
parça etmifller. Pasaportlar herkesi ay›rm›fl; kardefl Fu-
lanileri,  Mandingolar›… Havsaland tek bir ülke iken,
onun üzerinde baflka ülkeler türemifl bu co¤rafyada.

haz›rlayan: AL‹ C‹HANG‹R

yak›nda
do¤ar

G

Büyük ‹slam mücahidi Osman don Fodio’nun kabile-
si Fulanilerin ço¤unlukta oldu¤u ve Müslüman nü-
fusun %70’lerle ifade edildi¤i Gine Bissau, asl›nda
bir ‹slam topra¤›. Sabahlar› ezanlar›n ilahilerle
kar›flt›¤› bu topraklarda her fleye ra¤men umut var.

Günefl
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Gine Bissau 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Portekiz sömürgecili¤i ile tan›flm›fl. Sömürge
1970’li y›llara kadar sürmüfl.
Bissau Liman› belki de sömürünün en canl› tan›¤›.
Gemilerle gelirdi beyaz adam, tek gözü kör ve vah-
fliydi. Bitmez tükenmez bir h›rs› vard›. Çalmak için
yapmayaca¤› fley yoktu.
Bu limanda umutlar çal›nd›. Hayaller… Kardefllik-
ler… Anne, çocu¤undan kopar›ld›. Ve götürülürken
nereye, niçin götürüldü¤ü kimseye hiçbir zaman
söylenmedi.
Her gelen gemide -Bissau meydan›ndaki Sömürge
An›t›’nda oldu¤u gibi- bir kad›n, sa¤ elinde zeytin da-
l›, sol elinde haçla selaml›yordu bu keflfedilmeyi
bekleyen siyah insanlar›. “Size gemiler dolusu bar›fl
ve ‹ncil getirdim” diyordu. 
Ve gemiler dolusu insan, gemiler dolusu alt›n çal›p

modern Avrupa’y› kurmaya ya da ayd›nlanma ça¤›-
n› ilan etmeye gidiyordu. Peki, Portekizli sömürge-
ciler arkalar›nda ne b›rakarak gittiler? 
Her iki kifliden birinin AIDS hastas› oldu¤u bir halk;
körlü¤e mahkum kataraktl› kad›nlar ve kolera…  Ve
her fleyiyle tüketilmifl bir co¤rafya…
Bunlar, kendi sa¤l›klar›n› her fleyin üzerinde tutan
Avrupal›lar›n sömürge co¤rafyalar›na b›rakt›klar› kla-
sik hediyelerdi. Üstelik Bissau’daki en büyük devlet
hastanesinin idarecileri de Hollandal› doktorlard›.
Büyük ‹slam mücahidi Osman don Fodio’nun kabi-
lesi Fulanilerin ço¤unlukta oldu¤u ve Müslüman
nüfusun %70’lerle ifade edildi¤i Gine Bissau, as-
l›nda bir ‹slam topra¤›. Sabahlar› ezanlar›n ilahilerle
karfl›laflt›¤› bu topraklarda her fleye ra¤men umut
var:
“Günefl yak›nda do¤ar.”

“…Size Duha’dan selamlar
Yedi kere yedi defa 
Gece gibi karanl›k ve kasvetli olabilir.
Ama ö¤len günefli yak›nd›r,
Gün güçlenir, yanar ›fl›klar.
Gün do¤uflunda bir horoz öter
Ve sabah› müjdeler.
Bir deve sürüsü yürür uygun ad›m
Atlar sehere koflarken
Sürücü dizginlere as›l›r
Yükünün a¤›rl›¤› ile ezilmifl…
Ve o, sevgili dostuna döner…”

(Somali cihad›n›n önderlerinden Muhammed Abdullah
Hasan’›n 1900’lü y›llar›n bafl›nda halifeye -Osmanl› Sul-
tan›- ithafen yazd›¤› medhiyyeden…)

‹lk defa bu kurban döneminde gitti¤imiz Gine Bissau’dan yerel
STK’lar›n proje teklifleriyle döndük. 



frika… Zihnimizde hep yoksulluk, kurakl›k, e¤itim-
sizlik gibi olumsuzluklarla karfl›l›k bulan bu siyah k›-
tan›n asl›nda büyük medeniyetler kurdu¤unu, ilmi,
iktisadi ve sosyal aç›dan çok geliflmifl yaflam biçim-
lerini bar›nd›rd›¤›n› ve en önemlisi de bugünkü sö-
mürü düzenlerinin zenginlik kayna¤›n›n hâlâ buras›
oldu¤unu bir türlü idrak edemiyoruz. Bu yüzden Af-
rika bizler için hep negatif kavramlar›n ve durumla-
r›n menflei oluyor…
Kenya, Afrika’n›n dünyaya gösterilen en olumlu yü-
züydü… Örnek olabilirdi… Çal›flman›n ve üretme-

nin, ayn› zamanda paylaflman›n ve birlikte yaflama-
n›n örne¤i… 100 y›l öncesine kadar tüm k›tay› kim-
seden izin almadan dolaflabilen, kendi zenginlikle-
rinin sahibi, ilim ve irfan ehli, siyah Afrikal› insan›n
modern bir örne¤i…
Aral›k 2007 seçimleri kara bir bulut gibi gölgeledi
bu düflünceleri. 100 y›ld›r k›taya ekilen tohumlar,
mezkur düflüncelerin Kenya’da da vücut bulmas›-
na mani oldu¤u gibi, hakim güçlerin sürekli görmek
istedikleri flekilde kardefl kavgas›n›, yoksullu¤u, ca-
hilli¤i, ac›mas›zl›¤› ve ç›kar mücadelelerini de gün
yüzüne ç›kartt›.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak gitti¤imiz Kenya’da
uzun y›llard›r sergilenen bu vahfli tiyatronun hâlâ
gösterimde oldu¤unu fark etmenin derin ›st›rab›n›
hissettik yüre¤imizde…

haz›rlayan: VEYSEL BAfiAR

umutla...
100 y›ld›r k›taya ekilen tohumlar, hakim güçlerin
sürekli görmek istedikleri flekilde kardefl kav-
gas›n›, yoksullu¤u, cahilli¤i, ac›mas›zl›¤› ve ç›kar
mücadelelerini gün yüzüne ç›kard›.

Kenya’day›z

A
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Nakuru’da, Eldoret’de, Kisumu’da ve Afri-
ka’n›n her yerinde oldu¤u gibi insanl›¤›n yok
edilmesinin, insanlar›n öldürülmesinden 
daha önemli bir proje olarak uyguland›¤›n›
gördük.
fiimdiki ve gelecekteki ç›karlar›n sa¤lama al›-
nabilmesi için insanlar›n materyal haline ge-
tirilmesinin provas›n› gördük.
Afrika’n›n genelinde oldu¤u gibi Kenyal›lar›n
da düflünme melekelerinin yok edildi¤ini,
hem Cumhurbaflkan› Kibaki’den hem de
cumhurbaflkan› oldu¤unu iddia eden muha-
lif lider Odinga’dan daha aç›k kimse ifade
edemezdi.
Kenya’ya umutla gittik… Özgür ve müreffeh
bir Afrika için gitmeye de devam edece¤iz…

Ocak ay›nda Kenya’da yaflanan seçim sürecinde, iki farkl› 

kabile aras›nda fliddetli çat›flmalar yaflanm›fl, yaklafl›k 3000

kifli hayat›n› kaybetmiflti. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bölgeye bir

ekip göndererek halka insani yard›m alan›nda destek oldu.



HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n bu y›l 112 ülkede gerçek-
lefltirdi¤i Kurban Organizasyonu kapsam›nda Filipin-
ler’e gitmem için gelen teklifi tereddütsüz kabul et-
tim. 17 Aral›k günü ‹stanbul Havaliman›’nda grubu-
muzda yer alacak arkadafllarla bulufltu¤umuzda, he-
pimizin yüzünde tatl› bir heyecan›n belirtileri vard›.
Dünyan›n en sevimli çocuklar›n›n, en sempatik in-
sanlar›n›n yaflad›¤› bu ülkeyi ziyaret etmenin heyeca-
n›yla indi¤imiz Davao Havaalan›’ndan ayr›l›p, üç saat-

haz›rlayan: ADEM VARICI

Kamusta

Yol boyu, bayram namaz› için namaz k›l›nacak alan-
lara do¤ru gitmekte olan insanlar görüyoruz.
Yollara kadar taflan cemaat, silahl› askerlerin
oluflturdu¤u güvenlik çemberi alt›nda ve silahlar›n
gölgesinde bayram namaz›na haz›rlan›yor.

Moro*

i
*Merhaba Moro
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lik bir kara yolculu¤u sonunda ulaflt›¤›m›z Maginda-
nao flehrinde bir pansiyona yerleflti¤imizde saat ge-
cenin 12’sini çoktan geçmiflti bile. 
Sabahleyin kalk›p bayram namaz›n› eda etmek üze-
re güneflin ilk ›fl›klar›yla yola koyuldu¤umuzda çev-
remizde gördü¤ümüz manzara, fakirlik gerçe¤inin
ac› yüzünü gözler önüne seriyordu... Ev olarak kulla-
n›lan, dört yan› kaz›klar üzerine oturtulmufl, üzerleri
muz a¤açlar›n›n dallar›yla örtülmüfl, 30-40 metreka-
relik tahtadan barakalar…
Bayram›n ilk gününde, yol boyu, bayram namaz› için
namaz k›l›nacak alanlara do¤ru gitmekte olan insan-
lar görüyoruz. Kad›nlar ve k›zlar bembeyaz elbisele-
riyle, bir hac mevsiminde Mekke ve Medine’de kar-

fl›lafl›labilecek manzaray› and›r›yorlar! Yollara kadar
taflan cemaat, silahl› askerlerin oluflturdu¤u güven-
lik çemberi alt›nda ve silahlar›n gölgesinde bayram
namaz›na haz›rlan›yor.
Bayram namaz›n› eda edece¤imiz caminin avlusuna
vard›¤›m›zda karfl›laflt›¤›m›z manzara muhteflem:
Genifl bir avluyu h›ncah›nç dolduran bembeyaz bir
topluluk! Ön tarafta erkekler, arka tarafta han›mlar
yerlerini alm›fllar. Bizim ulaflmam›z üzerine, imam
namaz için nidaya bafll›yor. 
Namazdan sonra hutbe Arapça ve yerel dilde oku-
nuyor. Kurbandan, flehadetten ve flehadet merte-
besinin yüceli¤inden bahsediyor hutbesinde imam.
Sonra, bayramlaflma. ‹nsanlar bizi ba¤r›na bas›yor. 



KURBAN’IN YAKINLAfiTIRDI⁄I KALPLER

Moro Müslümanlar› için tahsis edilen 70 kadar bü-
yükbafl kurban›n kesim ve da¤›t›m bölgelerinin tes-
piti iflini, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n bu bölgedeki
yard›m faaliyetlerini ortaklafla organize etti¤i part-
ner kurulufl olan Mindanao Kalk›nma Heyeti’ne b›-
rakarak, bu konuda kendilerine tabi oldu¤umuzu ifa-
de ediyor, kurban etinden mümkün oldu¤unca da-
ha fazla aileye ulaflmas› temennimizi iletiyoruz. 
Bayram›n ikinci günü, Do¤u Kotabato ‹slam Enstitü-
sü avlusunda kurban kesimi program›na kat›l›mla
bafll›yoruz güne. Kurbanl›k hayvanlar haz›rlanm›fl,
insanlar yeflillikler aras›ndaki avluda geliflimizi bekli-
yorlar. Tekbirler eflli¤inde kurban kesimlerini ta-
mamlad›ktan sonra herkes s›rayla pay›n› al›yor. 

YET‹MHANE Z‹YARET‹

Dönüflte, Kotabato yak›nlar›ndaki bir yetimhaneye
u¤ruyoruz. 11 Eylül olaylar› öncesinde Suudi Arabis-
tanl› birkaç hay›r sahibi insan›n yard›mlar›yla kurulan
bu yetimhane, yard›mlar›n son y›llarda kesilmesi
nedeniyle kapanman›n efli¤ine gelmifl. 
Ço¤unlu¤u 10-15 yafl grubu k›zlardan oluflan yakla-
fl›k 35-40 kadar yetim çocu¤un kald›¤› yatakhane ve
di¤er bölümleri gezerken içimizden bir fleylerin kop-
tu¤unu hissediyoruz. “Ben ve yetimin kefili, ahiret-
te yan yana olaca¤›z.” diyen bir peygamberin üm-
meti olarak, bu sevimli yavrucaklar›n son derece
olumsuz flartlardaki hali bizleri üzüyor. ‹çlerinde ya-
tak ad›na sadece eski birer çarflaf›n bulundu¤u der-
me-çatma ranzalar; ortas›nda büyükçe bir kazan›n
bulundu¤u simsiyah duvarlarla çevrili mutfak; ya¤-
mur ya¤d›¤›nda s›n›flar› sel basan, çat›s› çürümüfl
enstitü binas›… 
Tek kelimeyle durum vahim! Çaresiz, yüre¤imizi
orada b›rakarak ayr›l›rken, yan›m›zda bulunan para-
dan bir miktar›n›, mutfak malzemesi al›m›nda kulla-
n›lmak üzere, yöneticilere takdim ediyoruz. “Allah,
verdi¤inizin ecrini, geriye kalan k›sm›n›n da bereke-
tini versin.” diye dua ediyorlar bize... Yetimhane ile

Mindanao adas›n›n ço¤unlu¤unu Müslümanlar

oluflturuyor. Resmi rakamlara göre nüfuslar› befl-

alt› milyon. Kendi ifadelerine göre ise Müslümanlar

bunun üç kat› (14-15 milyon) nüfusa sahipler.

Filipinler’de verdikleri ba¤›ms›zl›k mücadeleleri ile bildi¤imiz Morolu
kardefllerimizi ziyaret ederek yetim yard›mlar›, sosyal yard›mlar ve
e¤itim projelerini hayata geçirdik.



ilgili ihtiyaçlar›n› rapor etmelerini talep ederek oradan
ayr›l›rken, çocuklar hep bir a¤›zdan “Ma’as-sala-
mah” diyerek u¤urluyorlar bizleri...

MÜSLÜMAN MORO

Yaklafl›k 10 gün boyunca devam eden ziyaretlerimiz

esnas›nda en çok dikkatimizi çeken fley, bu insanla-
r›n, Filipinler hükümeti taraf›ndan kendilerine uygu-
lanan her türlü bask› ve sindirme politikas›na ve ge-
ri b›rak›lm›fll›¤a ra¤men, dini inançlar›ndan taviz ver-
meden hayatlar›n› sürdürme mücadelesi vermele-
riydi. 
Mindanao adas›n›n ço¤unlu¤unu Müslümanlar olufl-
turuyor. Resmi rakamlara göre nüfuslar› befl-alt› mil-
yon. Kendi ifadelerine göre ise Müslümanlar bunun
üç kat› (14-15 milyon) nüfusa sahipler. Filipinler nü-
fusunun 85 milyon oldu¤unu kabul edersek, bu ül-
kedeki Müslümanlar›n genel nüfusa oran› %13’e te-
kabül ediyor. 
Müslümanlar›n kendi hâkimiyetleri alt›nda bulunan
yerleflim bölgelerinde, ilkö¤retimden üniversiteye
kadar her aflamada Arapça ve ‹ngilizce e¤itim verili-
yor. E¤itim müfredat›, ‹slam dini esaslar›na göre ic-
ra ediliyor. E¤itim kurumlar›n›n fiziki altyap› ve araç-
gereç bak›m›ndan imkâns›zl›klar›na ald›rmadan, dört
duvarla çevrilmifl, bazen kap›s›-penceresi olmayan
yerlerde, kâh toprak zemin üzerine, kâh beton zemi-
ne oturarak dinlerini ö¤reniyor çocuklar… 
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d›gey Cumhuriyeti’ne gitmek için yaklafl›k 2,5 saatlik
bir yolculuktan sonra bölgeye en yak›n havaalan› olan
Krasnodar Havaalan›’na ulaflt›k. Rusya yolculu¤unda
dikkat edilecek ilk önemli fley, size uçakta verilen kay›t
ka¤›tlar›n› iki nüsha olarak tamamen doldurman›z ve bir
nüshas›n› havaalan› polisine teslim ettikten sonra üç
gün içerisinde ikinci nüshay› da bulundu¤unuz yerin ye-
rel makamlar›na onaylat›p dönüflte yine havaalan› poli-
sine vermek için saklaman›z. 
Krasnodar flehri, Krasnodar eyaletinin baflkenti. Bir mil-
yonun üzerinde nüfusa sahip olan flehir, ekonomik aç›-
dan oldukça geliflmifl. Durmadan yeni konutlar ve al›fl-
verifl merkezleri yap›l›yor. Kapitalist büyük markalar bu-
ralarda da yerlerini al›yor.
Buradan Ad›gey Cumhuriyeti’nin baflkenti Maykop’a
do¤ru yola ç›k›yoruz. Mesafe 140 km. ‹ki saat sonra
Maykop’a ulafl›yoruz. Hem bu yolculukta hem de Ad›-
gey içerisindeki yolculuklar›m›zda her yer kar alt›nda ol-
mas›na ra¤men bal›k tutulan nehirleriyle, bozulmam›fl

iklim yap›s›yla Kafkasya’n›n bu bölgesinin muhteflem
bir co¤rafyaya sahip oldu¤unu anlayabiliyoruz. Üstelik
henüz çok popüler olan yerleri görmedi¤imiz halde.
Ad›gey Cumhuriyeti, 1864 sürgününe kadar Kafkas-
ya’n›n sahiplerinden olan Ad›geylerin sürgünden geriye
kalanlar›n s›k›flt›r›l›p yerlefltirildi¤i küçücük bir cumhuri-
yet. Sovyetler Birli¤i (SSCB)’nin kurucu cumhuriyetle-
rinden birisi olmas›na ra¤men “özerk cumhuriyet” ola-
rak varl›¤›n› sürdürüyor.
Ülkenin toplam nüfusu 420 bin civar›nda. %65’i Rus,
%25’i Ad›ge, kalan› da Ukraynal›, Ermeni ve daha az
nüfuslu di¤er halklardan olufluyor. 1990’larda yaflanan
ekonomik kriz nedeniyle Ruslar›n neredeyse tamam› ifl
bulmak için Ad›gey’den ayr›lm›fl. Rusya bu nüfus azal-
mas›n› durdurabilmek için 100 binin üzerinde Rus’u
tekrar buraya yerlefltirmifl. Ancak bunlar›n ço¤u emekli
ve bugün Ruslar›n Ad›gey nüfusu içindeki pay› azalma-
ya devam ediyor. 

ADIGEY’E KOMfiU KURBANI

Sanayi birkaç küçük atölye d›fl›nda yok. Ciddi tar›msal
iflletme de yok. Halk genel olarak fakir. Ancak burada
yoksulluk d›flar›ya çok fazla yans›m›yor. Rüflvet alma,

haz›rlayan: YUSUF TAfi

Ad›gey Cumhuriyeti, 1864 sürgününe kadar Kafkas-
ya’n›n sahiplerinden olan Ad›geylerden, sürgünden
geriye kalanlar›n s›k›flt›r›l›p yerlefltirildi¤i küçücük
bir cumhuriyet. 

A

kurban s›cakl›¤›
Ad›gey’de
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verme ve devletten çalma çok ola¤an olmas›na ra¤-
men, bir flekilde ellerindekilerle idare etmeyi ve kim-
seden bir fley istememeyi hayat biçimi haline getir-
mifller. Bu, hem Ruslar hem de Ad›geler için geçerli.
Ayr›ca Ad›geler çok gururlu. Yoksul bile olsa bir Ad›-
ge’ye ihtiyac› oldu¤u için kurban eti verdi¤inizi b›rak›n
söylemeyi, hissettirirseniz bile sizi hemen reddediyor.
Dolay›s›yla oralarda kurban› komfluluk hukuku çerçe-
vesinde da¤›tman›z gerekiyor. 
Ad›gelerin tamam›na yak›n› Müslüman. Bir de Kafkas-
ya’n›n di¤er bölgelerinden gelen Müslümanlar var.
Müslümanlar›n bir k›sm› düzenli namaz k›l›yor, Rama-
zan orucunu tutuyor. Bunun d›fl›ndakilerin ‹slam’la
tüm ilgileri “Selamün aleyküm” diye selam vermek
ve Müslüman oldu¤unu söylemek; bir de “Bismillah”
ve “Amin” kelimelerini kullanmaktan ibaret. May-
kop’ta sadece, yabanc› bir Müslüman’›n yapt›rd›¤› bir
cami var. Bir de Ad›ge köylerinde camiler var. Camiler
yaln›zca bayram namazlar›nda ve cuma namazlar›nda
doluyor. Bayram namazlar›nda bayram› kutlamak için
cumhurbaflkan›, müftü, Hristiyan cemaat yetkilileri hiç
aksatmadan camiye geliyorlar.

“MÜSLÜMAN’IM” D‹YENLER KORKUYOR

Burada ‹slam’la ilgili bir çal›flma yapmak flu anda çok

zor. Rusya asl›nda ba¤›ms›zl›k çabalar›ndan korktu¤u

için Müslümanlara karfl› önyarg›l›. Baz› Müslümanlar›n

zaaflar›n› da kullanarak dindar görünen herkesi Vahha-

bilikle suçluyorlar. Bununla da kalmayarak Rus Fede-

ral Güvenlik Servisi insanlar› sürekli olarak takibe al›-

yor. Yeri geldi¤inde aç›k bir flekilde içeri at›yorlar hatta

öldürüyorlar. Ço¤u zaman dolayl› olarak ifllerini bozu-

yorlar. Bürokratik olarak sürekli zorluk ç›kar›yorlar. Ba-

zen s›n›r d›fl› ediyorlar. Bu durum, bölge halk›n›n Müs-

lümanlardan korkmalar›na sebep oluyor. Asl›nda

“Müslüman’›m” diyenler de korkuyorlar. 

Ancak Rusya’n›n gelecek stratejisi Müslümanlarla di-

yalogdan geçiyor. Bunu Rus devleti de fark etmifl du-

rumda. Fakat her iki taraf›n da korkular›ndan dolay›

nas›l sa¤l›kl› bir diyalog gelifltirilebilece¤ini kimse bil-

miyor. 

Kurban› vesile k›larak, k›sa ama çok faydal› ve anlaml›

bir ziyareti tamamlayarak akl›m›z Ad›geyli kardeflleri-

mizde, ülkemize geri dönüyoruz.
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Gazze, y›llard›r ambargo alt›nda… Ocak ay›nda ‹srail’in enerji ak›fl›n› ask›ya al-

mas› ile Gazze halk› topyekün ölüme mahkum edildi. ‹HH, Refah S›n›r Kap›s›

y›k›ld›¤›nda, Gazze’ye giren ve Filistinlilere destek olan ilk yard›m kuruluflu oldu. 
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y›l M›s›r’›n, 38 y›l da ‹srail’in iflgali alt›nda kald›ktan
sonra 2005 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Filistin’in
Gazze bölgesi, 2006 y›l› bafl›nda gerçekleflen iktidar
de¤iflimi ile birlikte kapsaml› bir siyasi ve ekonomik
ambargoya maruz kalm›flt›r.
‹srail ve uluslararas› destekçileri taraf›ndan cezaland›-
r›lan Gazze bölgesi, 2007 y›l› bafl›ndan itibaren iç kar-
gafla ve k›flk›rtmalar sebebiyle iç savafl›n efli¤ine gel-
mifl; Haziran 2007’den sonra da iktidardaki Hamas’›n,
çat›flmalar› önlemek üzere bölgedeki tüm kontrolü ele
almas›yla Gazze’de geri dönülemez bir süreç baflla-
m›flt›r.
Gazze, Filistin’deki hemen her grubun taban›n›n bu-
lundu¤u ancak Hamas’›n siyasal anlamda kalesi duru-
mundaki bir bölgedir. Bu nedenle Gazze, Hamas’a yö-
nelik siyasi provokasyon ve k›flk›rtmalar için en isabet-
li yerlerden biridir. Ayr›ca ‹srail’e karfl› mücadele veren
gruplar›n en güçlü oldu¤u bir toprak parças› durumun-

daki Gazze, düflmanlar› aç›s›ndan kitlesel olarak ceza-
land›r›lmas› gereken bir bölge olarak kabul ediliyor. 
El-Fetih’in müzakere eksenli mücadele yöntemi ile Ha-
mas’›n direnifl eksenli mücadele yöntemleri, en fazla
Gazze’de gerilime dönüflüyor. Bu nedenle, iki grup ara-
s›ndaki çat›flmalar›n özellikle Gazze’de yaflanmas› böl-
genin sosyal yap›s›ndan da kaynaklan›yor. Nüfusunun
üçte ikisi mülteci kamplar›nda yaflayan ve bu özelli¤i ile
dünyadaki tek toplum olan Gazze halk›n›n siyasi alg›lar
bir yana, potansiyel olarak çat›flmalara uygun bir zemin
oluflturdu¤u da bir gerçektir. 
Filistin taraf›, uluslararas› pazarl›klarda elini güçlendir-
mek ad›na ama bu arada iflgalciyle mücadele strateji-
sinin bir gere¤i olarak 2006 y›l› bafl›ndaki iktidar de¤i-
flimi sürecinde, askeri operasyonlar›n› hafifletme ka-
rar› alm›flt›. Bunu önemli ölçüde uygulayan iktidar, eli-
ni güçlendirecek siyasal destek mekanizmalar›n› kul-
lanmaya özen gösterdi. Bu çerçevede Arap ülkelerine
olumlu mesajlar iletilirken iç politikada uzlaflmac› bir
çizgi izlenerek koalisyon hükümeti seçene¤i son ana
kadar zorland›. Bat› ile köprülerin kurulmas› için el-Fe-
tih’in rol ald›¤› bir müzakere grubu oluflturuldu. Ama
tüm bu çabalar, ne siyasi ne de askeri ve güvenlik bo-

17

suni teneffüsle 
ayakta duruyor

Gazze

Refah S›n›r Kap›s›’n›n afl›lmas›yla birlikte kit-
leler halinde M›s›r taraf›na geçen Gazzelilerin
birkaç ayl›k g›da stoku yapmas›na göz yumul-
mas›, sadece komadaki bir hastaya a¤r› kesici
vermek gibidir. 

AHMET EM‹N DA⁄
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yutlar›nda karfl› taraflar› ikna etmeye yarad›. El-Fe-
tih’in uzlaflmaya karfl› ç›kmas›, ‹srail’in sald›r›lar›n› sür-
dürerek çok say›da sivili öldürmeye devam etmesi ve
Arap ülkelerinin de çekimser kalmas› ile Gazze’de
izolasyon süreci kitlesel bir ölüm cezas›na dönüfltü.
2006 y›l› bafl› itibariyle Gazze’ye g›da, tohum, yak›t ve
di¤er hayati hammaddelerin girifline k›s›tlama getirilir-
ken, bölgedeki yaflam standard› kademeli olarak dü-
flürüldü. Bu süreç içinde bölgeye ayl›k 5000’den fazla
olan kamyon girifli, 3000’in alt›na düflerken, 2007 y›l›
sonuna do¤ru bu rakam iyice azalt›ld›. Bir kamyon için
Akabe Liman›’ndan Gazze’ye ulaflmas› için katetmesi
gereken 40 km’lik yol için 400 dolar yerine 10 bin do-
lara kadar tafl›ma ücretleri konuldu.
Bu durumda, ilaç ve gübre giriflinin k›s›tlanmas› sebe-
biyle tarlalardaki verim %40 düflmüfl; yetifltirilen
ürünlerin bölge d›fl›na ç›k›fl› k›s›tland›¤›ndan ihracat
geliri %80 azalm›flt›r. Temel geçim kaynaklar› tar›m,
küçük imalat ve bal›kç›l›k olan Gazze’de, sistemli bir
fakirlefltirme siyaseti ile bugün 10 y›l önceki üretimin
yar›s› dahi yap›lamaz hale gelmifltir. Her y›l 1,5 milyar
dolar zarar eden Filistin ekonomisinin halka maliyeti,
Gazze’de kifli bafl›na milli gelirin y›lda 385$’a düflme-
si fleklinde sonuçlanm›flt›r. 

Gazze’de yaklafl›k 180 bin memur ile 210 bin iflçi ve
serbest meslek sahibinin %80’i iflsiz kald›¤›ndan, hal-
k›n al›m gücü düflmüfl; fiyatlar artarken, bölgeye mal
girifli azalt›lm›flt›r. Yine ‹srail içine çal›flmaya giden 21
bin iflçinin ifline 2005 y›l›nda son verilmifltir. Bundan
kaynaklanan ekonomik kay›p 1 milyar dolar› aflm›flt›r. 
Gelirin azalmas›na paralel olarak pahal›laflan g›da
maddeleri, bölgede ciddi bir beslenme sorunu ve
hastal›k riski ortaya ç›kar›rken, olmas› gereken kilo-
nun alt›ndaki çocuk say›s› %60 oran›nda artm›flt›r. Te-
mel ekonomik göstergelerin kötüleflmesi, Gazzelileri
d›fl yard›mlara ba¤›ml› hale getirirken, insani durum,
siyasal alg›lar ve d›fl bask›lar karfl›s›nda daha k›r›lgan
hale getirilmifltir.
Refah S›n›r Kap›s›’n›n afl›lmas›yla birlikte kitleler halin-
de M›s›r taraf›na geçen Gazzelilerin birkaç ayl›k g›da
stoku yapmas›na göz yumulmas›, komadaki bir has-
taya a¤r› kesici vermek gibidir. Çünkü Gazze halk›n›n
ekonomik anlamdaki sorunu, k›sa vadede g›da s›k›n-
t›s› çekmeleri de¤il; aksine etkisi onlarca y›l sürecek
bir fakirlefltirme ve insani kalk›nm›fll›k seviyesinin dü-
flüklü¤ü ile karfl› karfl›ya olmalar›d›r. 
Hamas’a yönelik kuflatma, bask› ve izolasyon siyase-
tinin tüm Gazze halk›n› cezaland›rmaya yönelik kitle-

Gazze’de, sistemli bir fakirlefltirme siyaseti ile bugün,

tar›m ve sanayi alanlar›nda 10 y›l önceki üretimin

yar›s› dahi yap›lamaz hale gelmifltir.
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sel bir iflkenceye dönüflmesi, uzun y›llar onar›lamaya-
cak insani sonuçlar› do¤urmufltur. Gazze’de son üç
ayda geliri artan kesimin oran›, toplumun sadece
%3’lük bir dilimine denk gelmektedir. Nüfusun
%60’a yak›n bir bölümü ise bir y›l öncesine göre bü-
yük bir gelir kayb›na u¤ram›fl ve fakirleflmifltir.
Gelinen aflamada Gazze, uluslararas› hukuka ayk›r›
olarak açl›k ve yoksun b›rak›lma yoluyla sivillerin bir
savafl arac› olarak kullan›m›na sahne olmaktad›r. Bu-
nun yan› s›ra yoksullaflt›rman›n bir siyasi silaha dö-
nüfltürülmesi, insani kay›plar› ve ekonomik çöküflü
h›zland›rmaktad›r. Gerek bölgedeki ‹HH ekiplerinin
gerekse Filistinli yetkililerin verdi¤i bilgiler, Gazze’de
hayat›n insan onuruna yak›fl›r bir flekilde devam ede-
bilmesi için g›da ve ilaç konusunda halen d›fl dünya-
dan deste¤e ihtiyac›n sürdü¤ünü göstermektedir. Bu
da bir yan›yla tüm dünyadaki sivil yap›lar›n, Gazze hal-
k›yla dayan›flma çabalar› çerçevesinde, ‹srail’e bask›
yap›lmas› talebiyle, kendi hükümetleri nezdinde giri-
flimlerinin önemini ortaya koyuyor. Di¤er yan›yla böl-
gede do¤rudan ya da dolayl› iflgalin tamamen sona
erdirilmesini gerektiriyor. 

Gazze’de yaklafl›k 180 bin memur ile 210 bin

iflçi ve serbest meslek sahibinin %80’i iflsiz

kald›¤›ndan, halk›n al›m gücü düflmüfl; fiyatlar

artarken, bölgeye mal girifli de azalm›flt›r.

Gazze halk›n›n, yaflam›na insan onuruna yak›fl›r

bir flekilde devam edebilmesi için g›da ve ilaç

konusunda d›fl dünyan›n deste¤ine ihtiyac› var.

Hamas’a yönelik kuflatma, bask› ve izolasyon

siyasetinin tüm Gazze halk›n› cezaland›rmaya

yönelik kitlesel bir iflkenceye dönüflmesi, uzun y›l-

lar onar›lamayacak insani sonuçlar› do¤urmufltur.
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srail’in iki y›l boyunca abluka alt›nda tuttu¤u Gazze,
esarete yenik düflmedi. Kenti çevreleyen çelik du-
varlar, özgürlü¤e tutkun Filistinlilerin iradesi karfl›s›n-
da duramad›. On binlerce Filistinli, çelik duvarlar› y›-
k›p özgürlü¤e ad›m atarken bu tarihi ana ‹HH ekibi ile
birlikte tan›kl›k ettik. 
‹srail’in gazab› kâr etmez bu kentte… Buras› a¤z› süt
kokan çocuklar›n flehadeti tatt›¤› bir ana oca¤›d›r. Se-
lahaddin’in dörtnala özgürlü¤e at koflturdu¤u bu
kentte özgürlük flark›lar› hiçbir zaman dinmedi; onu
çevreleyen çelik duvarlarda aczin sesi de¤il, zafer
flark›lar› yank›land› as›rlar boyu… ‹srail’in iki y›ld›r uy-
gulad›¤› o insanl›k d›fl› abluka m› yenik düflürecekti
bu cesur analar›n kentini?
Filistin’in kuflatma alt›ndaki bölgesi Gazze ile M›s›r
aras›ndaki çelik duvar›n y›k›ld›¤› günün ertesinde on
binlerce insan›n dalgalar gibi akt›¤› duvar›n üzerinden
bizler de atlay›p geçtik. Filistinliler çelik duvar›n üçte

ikisini y›km›fllard›. Duvar›n y›k›lmas› onlara büyük bir
nefes ald›rm›flt›. Özgürlük denen fley, iflte bu insan-
lar›n o an yüreklerinde hissettikleri fley olsa gerekti. 
10 km geniflli¤inde ve 45 km uzunlu¤undaki Gazze
fleridi, 1,5 milyon kiflilik nüfusuyla dünyan›n en yo-
¤un bölgelerinden biri olarak biliniyor. ‹srail, ABD ve
AB’nin Nisan 2006’dan beri ortaklafla uygulad›¤› am-
bargo, BM ‹nsan Haklar› Uzman› John Dugard’›n ta-
biriyle kolektif bir cezaland›rma yöntemiydi. Kara-
dan, havadan ve denizden abluka alt›na al›nan Gazze
bir aç›k cezaevine dönüfltürülmüfl, Bat› dünyas› bu-
rada yaflanan drama karfl› sessiz kalm›fl, o çok bilin-
dik üç maymun tavr›n› sergilemekten bir an olsun
geri durmam›flt›.
Neyse ki dünya sadece Bat›’dan ibaret de¤il…

SELAHADD‹N’‹N YOLUNDA

Refah S›n›r Kap›s›’ndan Filistin’e ayak bast›¤›m›z an-
da bir heyecan sar›yor içimi. Refah’tan Gazze’nin
ba¤r›na do¤ru ak›p giden yol güzergâh› beni kendine
kilitliyor adeta… fioföre yolun ad›n› sordu¤umda,
“fiariu’s Selahaddin, Selahaddin Yolu” diyor. Büyük
‹slam fatihi, Selahaddin-i Eyyubi bu yoldan geçerek
Kudüs’ü fethetmifl. 

i

Dünya’n›n en büyük

dört gün
aç›k cezaevinde

Selahaddin’in dörtnala özgürlü¤e at kofltur-
du¤u bu kentte özgürlük flark›lar› hiçbir za-
man dinmedi; onu çevreleyen çelik duvarlar-
da aczin sesi de¤il, zafer flark›lar› yank›land›
as›rlar boyu…

TURAN KIfiLAKÇI
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DÜNYANIN EN BÜYÜK ‹NSAN‹ KR‹Z‹

Gazze sokaklar›nda gezinirken yaflad›klar›m›z ve gör-
düklerimiz yüre¤imizi burkuyor. ‹ki y›ld›r Gazze’ye
uygulanan ekonomik ambargo halk›n %80’ini fakir
b›rakm›fl. Ülkedeki yoksulluk oran› dünyan›n en fakir
ülkeleri ile eflit hale gelmifl. Ambargo dolay›s›yla
140 bin insan iflsiz kalm›fl. 3900 büyük ve küçük
çaptaki fabrika ve atölyenin kap›lar›na kilit vurulmufl. 
Gazzeliler, geçimlerini genelde bal›kç›l›k ve tar›mla
karfl›l›yor. Akdeniz’e boydan boya k›y›s› bulunan
Gazze’de bal›kç›lar art›k ava ç›kam›yor. Çünkü 2,5 ki-
lometreyi aflt›klar›nda ‹srail savafl gemilerinin sald›r›-
s›na u¤ruyorlar. Birçok bal›kç› bundan dolay› hayat›-
n› yitirmifl. 
Çok güzel portakal, limon ve çilek bahçeleri bulunan
Gazzeliler, iki y›ld›r milyon dolarl›k kay›p yaflad›klar›-
n› ifade ediyorlar. ‹srail’in yeflil düflman› oldu¤unu
söyleyen Filistinliler, Gazze fieridi’ndeki binlerce dö-
nümlük portakal ve limon bahçelerinin ‹srail buldo-
zerleri ve tanklar› taraf›ndan yerle bir edildi¤ini söy-
lüyorlar. 

Dünyada en fazla mültecinin yaflad›¤› yerlerden olan
Gazze fieridi’nin 1,5 milyon sakininin %80’inden
fazlas› BM Filistinli Mültecilere Yard›m Ajans› (UNR-
WA) gibi uluslararas› yard›m örgütlerinin yiyecek
yard›m› sayesinde ayakta kalabiliyor. 

UMUTLARINI Y‹T‹RMEYEN Y‹⁄‹T HALK

Filistin halk› ve liderleri ne yapt›klar›n›n çok iyi fark›n-
da. Heyecanlar› hâlâ ilk günkü gibi dipdiri. ‹flgal, sö-
mürü, iflkence ve katliamlar onlar› y›ld›rmam›fl. Bir
yandan direnifl sürerken di¤er yandan sanki hiçbir
fley olmuyormufl gibi hayatlar›na devam ediyorlar.
Üniversite hocalar›, belediye çal›flanlar› ve memurlar
bir y›ld›r maafllar›n› alamamalar›na ra¤men çal›flma-
lar›n› sürdürüyorlar. Bunun bir imtihan oldu¤unu
söylüyorlar. Birilerine göre, bu s›k›nt›lar›n Gazzelileri
Hamas’tan koparmas› bekleniyordu ancak tersine
daha çok ba¤lam›fl. Allah’›n Resulu’nün de ambar-
goya maruz kald›¤›n› ifade ediyorlar. Ambargodan
sonra güzel günlerin ve zaferin kendilerini bekledi¤i-
ni düflünüyorlar. Çünkü “Ambargo iflgalcinin bafl-
vurdu¤u en son kozdur.” diyorlar. 

10 km geniflli¤inde ve 45 km uzunlu¤undaki Gazze

fleridi, 1,5 milyon kiflilik nüfusuyla dünyan›n en

yo¤un bölgelerinden biri olarak biliniyor.
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Bu zor flartlara ra¤men Filistinliler okumaya devam
ediyor. Okullarda e¤itim ö¤retim aksamadan sürü-
yor. Filistinlilerin kahir ekseriyeti zaten okuma yaz-
ma biliyor. Kime mesle¤ini sorsan›z ya mühendis
ya da doktor ç›k›yor. Filistin’deki Kur’an kurslar› ise
ayr› bir önem arz ediyor. Ziyaret etti¤imiz bir
Kur’an kursunda iki ay içinde 100 ö¤rencinin
Kur’an haf›z› olarak mezun oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Kur’an kursu yöneticisi “Bundan böyle her iki ayda
bir haf›z yetifltirece¤iz.” diyor, projelerini uzun uza-
d›ya anlat›yor. 
Ayr›ca üniversite kütüphanelerinde görme özürlüler
için mutlaka Brail alfabesi ile yaz›lm›fl kitaplar bulu-
nuyor. Kur’an-› Kerim baflta olmak üzere onlarca ki-
tab› Brail alfabesine çevirmifller. Bunun yan› s›ra
görme özürlüler için bilgisayar odalar› da mevcut.

ZAHAR VE HAN‹YYE ‹LE BAfi BAfiA

Gazze’deki son günümüzde Filistin D›fliflleri Bakan›
Dr. Mahmud ez-Zahar’› ziyaret ediyoruz. Ziyareti-
mizden birkaç gün önce ikinci o¤lunu flehit veren
Dr. Zahar’›n evi ziyaretçilerle doluydu. Zahar, misa-
firler aras›ndan kalk›p kap›da karfl›l›yor bizi. Sab›r ve
teselli dileklerimizi ifade ettikten sonra ziyaretçiler
aras›na oturuyoruz. Evdeki manevi ortam bizi sar-
mal›yor. Zahar, a¤›r ac›s›na ra¤men Asya’dan Fas’a
yaflanan ‹slami geliflmelere de¤indikten sonra, çok
vaz›h bir flekilde, “Biiznillah çok yak›nda ‹slam me-
deniyetinin yeniden tulûuna ve Bat›’n›n ise gurûbu-
na tan›kl›k edece¤iz.” diyor. 
Filistin Baflbakan› ‹smail Heniyye ile ziyaretimizin
son akflam›nda ans›z›n bulufluyoruz. Sürpriz oluyor
bizim için bu. Duruflu ve konuflmas› ile çok sempa-
tik bir halk lideri oldu¤unu yans›t›yor bize, Heniyye.
“Merhaba Asitaneli kardefllerim!” diyerek karfl›l›-
yor bizi. O da her Filistinli gibi ümit afl›l›yor etraf›na.
Pes etmediklerini ve yola devam ettiklerini söylü-
yor, “Tüm badireleri atlatt›¤›m›z gibi bu ambargoyu
da aflaca¤›z.” diyor. “Asl›nda Refah S›n›r Kap›s›’n›n
y›k›lmas› bile ablukan›n baflar›s›z oldu¤unu göster-
mifltir.” diyen Heniyye, Türkiye halk›n›n Gazze’ye
olan yard›mlar›ndan dolay› müteflekkir oldu¤unu
ifade ediyor. 
Ayr›l›rken, “Gazze topraklar›ndan, mübarek Filistin
diyar›ndan, Kuds-ü fierif’ten kardefl Türkiye halk›na
flahs›m, hükümetim ve halk›m ad›na en içten se-
lamlar›m› iletiyorum.” diyor. 
Biz geldik, kalbimiz orada kald›… 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹srail’in son sald›r›lar›nda

yaralanan 40’a yak›n Gazzeliyi, refakatçileriyle beraber

Türkiye’ye getirerek tedavilerini üstlendi.



AMAN YA RABB‹! Bir memleket bu kadar canl›,
bu kadar can yak›c›, bu kadar z›tlarla iç içe olabilir
mi? Bir mikroçiple bir fili yan yana görebilmenin ga-
rabeti beni -bu acayiplikler müptelas›n›- o kadar de-
rinden sarst› ki… Her fleyi sanki ilk defa görüyor-
muflças›na, bakir bir nazar kuflan›p yüre¤ime, varl›-
¤›m› mahzun ve k›r›k bir ayna gibi gezdirdi¤im Hin-
distan caddeleri, sokaklar› nas›l da derinden titretti
gönül telimi… Hele o insan manzaralar›, hele o har-
l› bir ateflçesine yüzüme yalazlar›yla dokunan derin
simalar, karas›nda kayboldu¤um varolufl sisinde
gözler… Mevsimin ve co¤rafyan›n kendine has o
egzotik sisinde kayboluflun do¤urdu¤u yitiklik hissi-
nin tarifsizli¤i… 
‹nsan hayat› böylesine horlanabilir mi, bunca hor-
lanm›fll›¤a ra¤men hayatla bu kadar bar›fl›k gülüm-
semeler olabilir mi? Oluyormufl, tan›k olduk… 
Hindistan, 1 milyar 150 milyona yaklaflan nüfusuy-
la, bir k›ta büyüklü¤ündeki topraklar›yla, özellikle
son 15 sene içinde yapt›¤› ciddi ekonomik at›l›mlar-
la, modernizmin ülkenin her noktas›na hâlâ sirayet
edememesinin getirdi¤i orijinallikle, çok dinlili¤in,
çok kültürlülü¤ün iç içe geçti¤i bir tabloda yo¤rulan
enteresan bir co¤rafya; yaflam tarzlar› ve “insan
co¤rafyalar›” bak›m›ndan ise daha da enteresan… 
Çin’den sonra dünyan›n ikinci büyük nüfusunun ya-
flad›¤› ülkenin yaklafl›k %14’ü Müslüman. Ülkede
Müslümanlar›n ekonomik ve sosyal olarak etkin rol
oynad›klar›n› söylemek pek mümkün de¤il. Aktör
olmaktan ziyade yard›mc› oyuncu, hatta yer yer fi-
güran rolüne raz› olmufl (edilmifl) durumdalar. 
Kurban Bayram›’n›n arifesinde, bir gece vakti, sev-
gili Ahmet Emin Da¤ ve k›ymetli Selim fievkio¤lu
ile bafllayan maceram›zda, bize bilgelik dolu asil du-
rufluyla mihmandarl›k eden Zaferulislam Khan üs-
tadla dolaflt›¤›m›z tüm yerlerde -ki haddinden ziya-

de yolculuk ettik- Müslümanlar›n gerek günlük ya-
flay›fl olarak gelifltirilen din prati¤i bak›m›ndan ge-
rekse ‹slam, ilim ve yaflama gelene¤ini yeniden
üretememe bak›m›ndan Hindularla fazlas›yla özdefl
hale geldiklerini görmek oldukça üzüntü vericiydi… 
fiu manzaray› gözünüzün önüne getirmeye çal›fl›n;
bir ikindi üzeri Yeni Delhi’de büyük alim fiah Veliyul-
lah Dehlevi’nin kabrinin de içinde bulundu¤u harap
haldeki külliyeyi ziyaret ediyorsunuz ve size müked-
der gözlerle içlenen bu mekana bak›yorsunuz. Kül-
liyede hâlâ yürütülmeye çal›fl›lan ilmi faaliyetlerin
ne kadar zor koflullarda ve ne kadar fakr-u zaruret
içinde oldu¤unu gözlemliyorsunuz… Ne hisseder,
ne düflünürdünüz? Geleneksel ‹slami ilimleri tahsil
ve tedris etmeye çal›flan bir avuç hasbi insan›n göz-
lerinin ta içine bakmak… 

fiaka de¤il
Hindistan
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Yine düflünün ki, Müslümanlara ait bir dergah› ziya-
ret ediyorsunuz. Burada bir tür mevlid olan, özel bir
enstrümanla icra edilen Kavvali denilen müzi¤i din-
liyorsunuz, fakat bu arada dergahta bafltan afla¤›
Hindu geleneklerinin hakimiyetini seyrediyorsu-
nuz. Kabirlere konulan çiçekten taçlar, Hindu sere-
monilerini and›ran ritüeller, ayn› nezafetsizlik, ayn›
koku, ayn› tarz-› hayat… 
Bütün bunlar yetmiyormufl gibi, Hindu hükümeti-
nin ‹ngiliz tarz› bir demokraside Müslümanlar aley-
hine olmak üzere uygulad›¤› kimi gizli ayr›mc› poli-
tikalar da cabas›. Özellikle Gucerat bölgesinde (Ah-
medabad) gördüklerimiz, orada Müslümanlara reva
görülen muameleler, do¤rusu oldukça iç karart›c›y-
d›. Bölgede ç›kan olaylarda Müslümanlar›n evleri
Hindular taraf›ndan yak›l›p y›k›lm›fl, 200’e yak›n
Müslüman hayat›n› kaybetmifl, binlerce insan da
evlerinden kopup flehir çöplü¤ünün hemen dibin-
deki izbelerde yaflamaya mahkum edilmifl, buralar-
da yaflanan sefalet manzaralar› ak›llara ziyan görün-
tülerdi… Ev denilen izbe mekanlarda üst üste ya-
flayan, çocuklar› sokak aralar›n›n pis su birikintile-
rinde oynaflan, 20 m2’lik bir odada hiçbir teçhizat
ve ö¤retmen olmadan e¤itim almaya çal›flan insan-
lar› görmek en gaddar vicdanlar› bile s›zlatacak
cinstendi… 
200 milyondan fazla insan›n sokakta yaflad›¤›, 400
milyondan ziyadesinin açl›k s›n›r›nda günlük bir iki
dolarla yaflama tutundu¤u düflünülürse kafam›zda-
ki Hindistan foto¤raf› daha bir belirginleflir. Gökde-
lenler, lüks binalar, bilgisayar ve yaz›l›m flirketleri,
bak›ml› ve görkemli bay›nd›r insanlar hiç mi yok bu
ülkede? Var var olmas›na, ama az›nl›k ve ço¤unluk
aras›ndaki mesafenin fazlal›¤› dehflet verici. 
1800’lü y›llardan itibaren gelip bu mazlum insanla-
r›n üzerine çullanan eli k›rbaçl›, bafl› fötr flapkal› sö-
mürgeci ‹ngilizler, yaklafl›k 150 y›l sonra ayr›lm›fllar
buradan, ama geride tüketilmifl nice kaynaklar, kö-
leleflmifl nice ruhlar, zorba efendisine benzeyerek
onu aratmay›p halk›na yabanc›laflan maymun f›r-
satç›lar b›rakm›fllar. 
Üzerine bir kitap yaz›lmay› hak eden Hindistan se-
yahati bende sevinçten ziyade hüzünlü duygular›
harekete geçirdi; lakin bir yumurtaya bakt›¤›nda sa-
dece tavadaki omleti gören bir gözden çok, “po-
tansiyelin gücü”ne inanarak o yumurtada bir canl›-
n›n durdu¤unu bilmek, umudu hepimize yeniden
hat›rlat›yor. 

insani
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Hindistan, 1 milyar 150 milyona yaklaflan nüfusuyla, çok
dinlili¤in, çok kültürlülü¤ün iç içe geçti¤i bir tabloda
yo¤rulan enteresan bir co¤rafya; yaflam tarzlar› ve “insan
co¤rafyalar›” bak›m›ndan ise daha da enteresan… 

Delhi, Gucarat, Kalkuta, Bombay, Ahmedabat…
Ad›m ad›m dolaflt›¤›m›z Hindistan’da meslek 
edindirme projelerinin temellerini att›k; mülteci
kardefllerimize maddi destekte bulunduk.



AYLARDAN ARALIK. Bayramlardan kurban. ‹HH’n›n
dünyan›n befl k›tas›na revan olan ekiplerinden biri ola-
rak Zimbabve’deyiz. 
Afrika’n›n serin, yeflil ve tatl› ülkesi Zimbabve, bizi ken-
dine do¤ru güçlüce çekerken merak uyand›ran ve kefl-
fedilmeyi bekleyen çok fley var flüphesiz. Bizi karfl›la-
yan kardefllerimiz Adem ve ‹smail’e s›k› s›k› sar›l›yoruz.
Gözler ›fl›l ›fl›l.

Sömürge döneminin Rodezya’s›

Zimbabve tarihi ço¤u Afrika ülkeleriyle benzerlik göste-
riyor: Sömürülen topraklar, çal›nan yar›nlar… 19. yüzy›-
l›n sonlar›nda bafllayan ‹ngiliz sömürgesi, nice kardefl
co¤rafya gibi buray› da yakm›fl. Sömürge valisi Chechil
Rodez taraf›ndan kurulan ve ba¤›ms›zl›k tarihi olan
1980’e kadar tam 100 y›l ‹ngiltere taraf›ndan yönetilen
ülke, yine ayn› isimle an›lm›fl: Rodezya. 
“Tafltan yap›lm›fl ev” anlam›na gelen Zimbabve, yak›n
zamana kadar bölgenin oldukça önemli bir ülkesiydi.
Bu topraklar birkaç sene evveline kadar Afrika’n›n tah›l
ambar› olarak görülüyor; bereketli topraklar sahipleri
için gurur kayna¤› oluyordu. Sonra bir fley oldu ve Zim-
babve’nin talihi aniden de¤ifliverdi. Ne mi oldu? Zim-
babve’nin 28 y›ll›k lideri Mugabe, 2004 Aral›k’›nda ‹ngi-
liz Milletler Toplulu¤u’ndan ayr›lmaya karar verdi. 
‹flte ne olduysa bundan sonra oldu: ‹ngiltere, yan›na di-
¤er Bat› ülkelerini de alarak Zimbabve üzerine yürüdü
ve ülkeyi tam anlam›yla kuflatan bir ambargoya maruz
b›rakt›. Afrika’n›n yar›s›na bakabilecek kadar müreffeh
bir ülke, bir anda üç kurufla muhtaç oldu. Mugabe, be-
yazlara peflkefl çekilen arazileri kamulaflt›r›nca gürültü
daha da artt›. Beyazlar 40 sene evvel gasp ettikleri Af-
rikal›n›n topraklar›n› vermek istemediler. 
Önce traktörler kaç›r›ld› ülkeden. Can›m topraklar sürü-
lemez oldu. Sonra açl›k tehlikesi bafl gösterdi. Üst üs-

te kurakl›klar yafland›. Enflasyonu durdurman›n da ta-
kip etmenin de imkan› kalmad›. Biz oradayken enflas-
yon en son %15 bindi.
fiafl›rd›k. Neden mi? ‹nsanlar kendilerinin olan üç dola-
r› çekebilmek için gece yar›lar› banka kuyruklar›na giri-
yor; yak›n bankalar›n kuyruklar› birbirine kar›fl›rken sü-
kunetle bekliyorlard›.
Üretimin düzgün sa¤lanamad›¤›, da¤›t›m›n adil olmad›-
¤› bir ülkenin 13 milyonluk nüfusunu ne bekleyebilir?
Kaos, kargafla ve tabii ki iç savafl. Ama Zimbabve hal-
k›nda inan›lmaz bir tevekkül var. Belki Ruanda’da yafla-
nanlar› yakinen bildiklerinden ses ç›karm›yor, belki de
“Bu da geçer ya hu!” diyorlar. Fakat tehlikeli bir süku-
net bulutu hiç üstlerinden ayr›lm›yor.

Zimbabve’nin bafl belas› karaborsa

Hac› ‹smail, “Alt› ayd›r bu millet ilk defa ‹HH ile et yi-
yor.” diyor. Kasaplar hayvanlar›n al›fl fiyatlar›n› hiçbir
zaman öngöremedikleri ve hayvanlar› ald›ktan sonra
muhtemel fiyat de¤ifliklikleri nedeniyle kaça satacakla-
r›ndan emin olmad›klar› için bir maceraya girmek iste-
miyorlar. Ve her fley karaborsa. Devlet, “Bir ekme¤i
200 bin Zimbabve dolar›na sat›n.” diyor. Ekmek kara-
borsada bu rakam›n tam befl kat›. Marketlerde bizim
gibi bofluna su, bisküvi, meyve suyu vb. aramay›n;

Rodezya’dan
Zimbabve’ye:
Özgürlü¤ün bedeli
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çünkü bulamayacaks›n›z. Kimse bir maceraya girmek is-
temiyor. Daha ne mi aramay›n? Tarlan›z varsa traktör
parças› aramay›n; çocu¤unuz okulda kalemini kaybetti
ise yeni bir kalem aramay›n. Çünkü Zimbabve’de her
fley karaborsa. Devlet var ama onu da aray›p bulman›z
gerekiyor!
Kurban kesmek için flehir flehir dolaflaca¤›z ama küçük
bir sorunumuz var. Benzin almam›z gerekiyor. “Ne var
bunda?” demeyin. Zimbabve’de benzin almak kolay m›
sand›n›z! Önce benzini olan bir benzinlik bulman›z gere-
kiyor. Sonra paran›z› tamamlay›p kasaya gitmeniz laz›m.
fians›n›z yaver gitmifl ve para sayma makinesi olan bir
benzinli¤e rastlam›flsan›z ne mutlu. 50 litre benzin için
s›rt çantan›z› ya da çuval›n›z› açar ve deste deste paray›
masan›n üzerine b›rak›rs›n›z. ‹ster bafl›nda bekleyin ister
gidin aç›k bir kafe bulun. 15-20 dakikaya kalmaz parala-
r›n›z say›l›r ve sorun yoksa elinize bir fifl verilir. Sonra gi-
der s›raya geçer ve yar›m saate varmadan benzininizi
al›rs›n›z. 
Bu legal olan yöntemdi. Bir de karaborsada benzin al-
mak var. Onun için de bölgeyi iyi bilen kurt taksicilere
ihtiyaç var. Resmi döviz kurunun devlet taraf›ndan belir-
lendi¤i ve karaborsa fiyat›ndan tam 66 kat daha ucuz ol-
du¤u bir ülkede, bankalar d›fl›nda para bozdurman›n suç
olaca¤›n› tahmin edebilecekken eliniz kolunuz ba¤l›…

Karaborsaya mahkumsunuz. Ayr›ca binbir zahmetle
bozdurdu¤unuz paray› tafl›mak da bir o kadar dert. So-
nuç, bir kamyonet tutup paray› kasaya atar ve ya¤mur
ya¤mas›n diye dua edersiniz. 
Kurban vesilesiyle bulundu¤umuz ülkede, 12 farkl› nokta-
da 402 hisselik kurbanlar›m›z› keserken ne kadar zorlan-
d›¤›m›z› tahmin edebilirsiniz. Bir kasabadan ald›¤›n›z hay-
van› komflu kasabaya götürmek için özel izinler almak ge-
rekirken, bazen izin alm›fl olman›z da bir baflka sorufltur-
maya tak›l›r ve ifle yaramaz. “Siz bizim hayvanlar›m›z›n
soyunu tüketmeye çal›fl›yorsunuz.” suçlamas›yla, nere-
ye giderseniz gidin, ad› Philippe olan bir polis memuru ta-
raf›ndan takip edilirsiniz. ‹flte Philippe’in de Allah’›n izniy-
le hidayete erdi¤i nokta buras›d›r. Zira Philippe, ‹HH’n›n
2007 Kurban Organizasyonu’nda t›pk› Mudzengerere ka-
sabas›ndaki 150 kardeflimiz gibi, kurban ba¤›fllar›n› yürek-
ten veren hay›rsever kardefllerimizin vesilesiyle ‹slam’›n
güzelli¤i karfl›s›nda kelime-i flahadet getirerek Müslüman
olur. ‹flte meselenin güzelli¤i de buradad›r. 

Zimbabve’de AIDS olmak nezle olmak gibi bir fley!

Zimbabve, t›pk› Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya,
Namibya, Malavi ve Botsvana gibi AIDS hastal›¤›n›n çok
yayg›n oldu¤u ülkelerden. Zimbabve’de AIDS olmak
nezle olmak gibi bir fley! Bu ülkede sokakta gördü¤ünüz
her befl insandan birisi HIV virüsü tafl›yor, ço¤u çocuk
olmak üzere her hafta 3000 insan AIDS nedeniyle haya-
t›n› kaybediyor. Zimbabve’de 1980’lerin bafl›nda ortala-
ma yaflam süresi 69 iken, bugün AIDS nedeniyle 40’la-
ra düflmüfl durumda. ‹flin enteresan yan›, insanlar›n ço-
¤u hasta oldu¤unu bilmiyor ve bu durum da hastal›¤›n
h›zla artmas›na neden oluyor. 
Zimbabve’de devletin resmi olarak nüfusun %1’ini
oluflturduklar›n› iddia etti¤i Müslümanlar gerçekte
%10’un üzerinde. Müslüman halk, bask›lardan dolay›
‹slami isimler kullanam›yor. 1963 öncesinde Kuzey Ro-
dezya olarak bilinen Malavi’den göç eden Müslümanlar
gibi komflu Zambiya ve Mozambik’ten gelen kardeflleri-
miz de Zimbabve’de vatandafl olarak kabul edilmiyor.
Gerçekte de, ad› geçen gruplar ülke Müslümanlar›n›n
%90’l›k k›sm›n› teflkil ediyor. Geri kalan k›sm›n yar›s›n›
Hint kökenliler olufltururken, fiona ve Nidebeli kabilele-
rin oluflturdu¤u Zimbabveliler, Müslümanlar›n son dili-
mini oluflturuyorlar. 
Fakat bu ülkede, dünyan›n hemen her yerinde oldu¤u
gibi, ‹slam bir ç›¤ gibi yükselmeye devam ediyor. Sade-
ce ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n iki kurban organizasyonu
esnas›nda bile 1000 civar› fiona kökenli Zimbabveli, ‹s-
lam dinini seçti. Zimbabve tepetaklak gitse de ifl var bu
çocuklarda!

insani
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Kurban dönemindeki duraklar›m›zdan biri olan
Zimbabve’de halk› yeni Müslüman olan bir köyde
cami projesi bafllatt›k.



‹HH çal›flmalar›na çeflitli aflamalarda destek veren
bir aile olarak ‹HH ile tan›flman›z, ‹HH çal›flmalar›n-
da görev alman›z nas›l bafllad›?
Hanife Gökdemir: Benim ‹HH ile tan›flmam Kosova
Savafl› dönemine dayan›yor. ‹HH’n›n o dönemde böl-
geye yapt›¤› yard›mlar› dün gibi hat›rl›yoruz. Kosova
Savafl› ile tan›d›¤›m ‹HH’da bir süredir aktif olarak gö-
rev almaktay›m.
Cihat Gökdemir: Ben ‹HH’y› kuruluflundan beri tan›yo-
rum, çal›flmalar›na destek olmaya çal›fl›yor, yurt içi ve
yurt d›fl› faaliyetlerinde görev almaya gayret ediyorum.

Peki, ‹HH çal›flmalar› sizin için nas›l bir anlam ifade
ediyor?
H.G: ‹HH, uzaktaki insanlara yard›m götürme iflini ol-
dukça profesyonel bir flekilde yap›yor. Sadece g›da,
giysi, ilaç götürmekle yetinmiyor, farkl› bir misyonu
var. Sadece kurban kesip b›rakm›yor; yetimhanelerle,
meslek edindirme kurslar› ile sa¤l›k merkezleri ile
muhtaç bölgelerin kalk›nmas›n› destekliyor.
C.G: ‹HH, acil yard›mlarda Türkiye’de bir ilk. Türkiye’de
birçok faaliyeti kimse düflünmezken ‹HH bafllatt›. ‹HH,
acil yard›m›n d›fl›nda “yat›r›m” anlam›nda da o ülkele-
re yard›m ediyor.

Geçti¤imiz Kurban Bayram›’nda, ‹HH’n›n kurban
çal›flmas› vesilesi ile Etiyopya’ya bir ziyaret ger-
çeklefltirdiniz. Etiyopya’da gördü¤ünüz temel so-
runlar nelerdi?
C.G: Etiyopya, Afrika’n›n kalbi gibi bir yer. Etiyopya’y›

görünce Afrika hakk›nda genel bir kanaat ediniyorsu-
nuz. Orada en önemli sorunlar su, e¤itim ve sa¤l›k ala-
n›nda görülüyor. Orada gördü¤ümüz yard›m sistemi,
partnerlerle çal›flma, yetimhanelerdeki oturmufl yap›
vb. bizi mutlu etti. Hep uzaktan duydu¤umuz o fleyleri
bizzat müflahede etme imkan›m›z oldu. Bölgede yafla-
yan insanlardan, bir su kuyusunun bile, aç›ld›¤› köyün
kültürel ve sosyal atmosferini büyük ölçüde de¤ifltirdi-
¤ini, halk›n bundan çok memnun oldu¤unu ö¤rendik.

Peki, Etiyopyal› kardefllerimiz sizi nas›l karfl›lad›?
H.G: Bizleri hem beyaz hem de bir Müslüman olarak
görmek, kardefllerimizi çok mutlu etti.
“Selamün aleyküm” insanlar aras›nda bir parola. Se-
lam verdi¤imiz zaman hemen yüzler gülümsüyordu.
Özellikle, Kurban Bayram›’nda onlar› ziyaret ediyor ol-
mam›za çok sevindiler. Kurban kesimi gerçekleflen bir
köyde z›lg›tlarla karfl›land›k, adeta dü¤ün varm›fl gibi
sevindi kardefllerimiz. Biz o köye kurban için gitmesey-
dik, belki bu bayramda orada kurban kesilmeyecekti.
‹HH’n›n kurban organizasyonu olmasayd› bayram ora-
da yar›m kalacakt›. 
C.G: Etiyopyal› kardefllerimiz bizi gerçekten çok iyi kar-
fl›lad›. Özellikle baflkent Adis Ababa stadyumunda 1,5
milyon Müslüman’la birlikte k›ld›¤›m›z bayram nama-
z›nda kardefllik ve ümmet duygusunu doruk noktada
yaflad›k.

Etiyopya, Müslüman nüfusun yo¤un olarak yafla-
d›¤› bir bölge, ancak sembolik anlamda Hristiyan-

RÖPORTAJ
• h. zehra öztürk

Herkesin ‹HH ile
yapabilece¤i
bir fley var! 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n çal›flmalar›na y›llard›r gö-
nüllü olarak destek olan, “Yetimlere, yoksullara, savafl
ve iflgal ma¤durlar›na dair neler yap›labilir?” konusunu
sürekli gündemlerinde tutan bir aile ile, Av. Cihat Gök-
demir ve efli taih ö¤retmeni Hanife Gökdemir ile gönül-
lülük üzerine bir söylefli gerçeklefltirdik.
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l›¤›n çok öne ç›kt›¤› belirtiliyor. Siz bu konuda ne-
ler söyleyeceksiniz?
H.G: Avrupal›lar, Afrika’y› dünyaya Hristiyan bir k›ta
olarak gösterme çabas› içindeler. Etiyopya’da da bu
anlamda Hristiyanl›k dinine ait semboller çok yayg›n
kullan›l›yor. ‹nsanlar fakir, aç, e¤itimsiz ve bu nedenle
ister istemez güç simgeleyen bu dinin havas›ndan et-
kileniyorlar. Ancak Hristiyan ve Müslüman halk bir ara-
da yafl›yor ve aralar›nda bir sorun yok. Çünkü temel ve
ortak s›k›nt›lar› açl›k. En temel ihtiyaç g›da oldu¤u için,
sosyolojik bir varl›k olarak dini meseleler geride kal›yor.

Etiyopya açl›¤›n, yoksullu¤un çok yayg›n oldu¤u,
baflkentteki her 100 kifliden 15’inin AIDS oldu¤u,
çok say›da yetimin bulundu¤u bir ülke. Bildi¤imiz
kadar›yla sizler de ‹HH’n›n sponsor aile projesini
destekliyor, hatta Etiyopya’dan bir yetime bak›-
yorsunuz, de¤il mi?
H.G: ‹lk önce flunu belirteyim. ‹nsanlar, “Türkiye’de aç
m›, fakir mi kalmad› da oralara gidiyorsunuz?” diyorlar.
Ancak, buradaki açl›k ve yetimlik kavram› ile oradaki
açl›k, yetimlik kavramlar› aras›nda da¤lar kadar fark var.
Buradaki aç bir gün iki gün aç kal›r, daha sonra birisi sa-
hip ç›kar. Orada “Bu insanlara neden akrabalar› yard›m
etmiyor?” diye sordu¤umuzda akrabalar›n›n da yard›-
ma muhtaç olduklar›n› ö¤rendik. Biz orada misyonerli-

¤in etkilerini de gördük. Avrupal› kad›nlar›n siyah be-
beklerle otelden ayr›ld›¤›na tan›k olduk. Özellikle Müs-
lüman köylerdeki çocuklar› evlat edindiklerini ö¤rendik.
‹flte, hem ekonomik hem de sosyal anlamda çocukla-
r›n istismara aç›k oldu¤u böyle bir ortamda, sponsor ai-
le projesi hayati önem tafl›yor. Açl›k, yoksulluk ve has-
tal›klar bertaraf edilerek yetim çocuklar›n e¤itimi des-
teklenebiliyor. Sponsor aile program› ile desteklenen
çocuklar, ülkelerinin kanaat önderlerini oluflturacaklar.
Yani bu projeyle bir kiflinin de¤il, adeta bir ülkenin ge-
lece¤i kurtuluyor. Evet, biz de Etiyopyal› bir çocu¤un
bak›m›n› üstlenmifl durumday›z, yetim peygamberin
ümmeti olarak bize emanet edilen yetimlere sahip ç›k-
maya çal›fl›yoruz. Adis Ababa’daki yetimhane ziyareti-
miz esnas›nda bir arkadafl›m›z›n “Ben daha yetim ol-
maya haz›r de¤ilim.” dedi¤ini duyduk. Bizler bile bu ya-
fl›m›zda yetimlik duygusunun getirece¤i yük alt›nda
ezilirken, orada gördü¤ümüz küçücük çocuklar çoktan
bu duyguyla hayata bafllam›fl durumda.
C.G: Adis Ababa’da ziyaret etti¤imiz bir yetim evinde,
hem annesini hem de babas›n› kaybetmifl 32 yetim ba-
r›n›yordu. Yetim evi yöneticileri “Bu yetimler henüz hiç
aç yatmad›lar. Ancak biz, onlar›n kar›n toklu¤u ile yetin-
mek istemiyoruz. Onlar›n iyi bir flekilde e¤itilmesini is-
tiyoruz. Bu anlamda deste¤e ihtiyac›m›z var.” diyorlar-
d›. Bu gerçekten önemli bir mesele. Yani, istismara

“1,5 milyon Müslüman’la birlikte k›ld›¤›m›z bayram

namaz›nda kardefllik ve ümmet duygusunu doruk

noktada yaflad›k.”



aç›k flartlarda yaflayan bu yetimleri desteklemek, o
co¤rafyalar›n kaderini de¤ifltirmek bir anlamda. 
Bu noktada, ‹HH’n›n bir di¤er projesine, Türkiye’ye ge-
len yabanc› ö¤rencilere hizmet veren SADER’e de
mutlaka de¤inmek laz›m. SADER’in en önemli misyo-
nu Türkiye’ye gelen yabanc› ö¤rencilere, “ülkelerine
geri dönmeleri, dönüp oralarda hizmet etmeleri gerek-
ti¤i” bilincini afl›lamas›. Etiyopya ziyaretimiz boyunca
bize efllik eden Etiyopyal› SADER ö¤rencilerinden mü-
hendis Fennan ve Dr. ‹brahim bunun en güzel örne¤iy-
di bizler için.

Peki, y›llard›r ‹HH çal›flmalar›na gönüllü olarak kat-
k›da bulunan bir aile olarak, “‹HH için ben ne yapa-
bilirim?” diyen okurlar›m›za neler tavsiye edersi-
niz? 
H.G: Gerçekten, herkesin ‹HH için yapabilece¤i bir fley-
ler var. Örne¤in, ev han›mlar› evde yapt›klar› el eme¤i
göz nuru ürünlerle Yetim Destekleme Merkezi’ne kat-
k›da bulunabilirler; ‹HH’n›n Baflakflehir’de açaca¤› atöl-
yeye gelip burada bizzat el eme¤i ürünlerin üretimine
katk›da bulunabilirler. Bunun yan› s›ra, tüm ‹HH gönül-
lüleri; foto¤raf sergileri, kermesler, salon toplant›lar›,
konferanslar düzenleyip vakf›n çal›flmalar›n› çevrelerine
tan›tabilirler. Herkes kendi kabiliyetleri do¤rultusunda
vakfa katk›da bulunabilir. Örne¤in, dil bilen arkadafllar›-
m›z tercümelerle vakfa destek olabilirler. Biz Ba¤c›lar
gönüllüleri olarak toplan›yor ve vakf›n faaliyetlerinin ta-
n›t›lmas› ad›na bölgemizde bir tak›m organizasyonlar
düzenliyoruz.
Bizler Etiyopya’dan döndü¤ümüzden beri tafl›d›¤›m›z
sorumlulu¤un artt›¤›n› hissediyoruz. Cihat Bey de ben
de “Afrika”, “yoksulluk” ve “yetimlik” hakk›nda gör-
düklerimizi ve izlenimlerimizi seminerlerle, toplant›larla
anlatmaya çal›fl›yoruz. ‹HH gönüllüleri, sa¤olsunlar, ça-
l›flmalar›m›za oldukça ilgi gösteriyor ve faaliyetlerimize
destek olmaya çal›fl›yorlar.
C.G: Neredeyse haftan›n yedi günü çal›fl›yoruz. Ama
bu yo¤unlu¤un aras›nda “bilginin zekat›” oluyor bu ça-
l›flmalar. Maddi deste¤in ötesinde, çal›flmalar›n içinde
bizzat yer alarak bulunmak, vakit ay›rmak, oralara git-
mek de oldukça anlaml›. Bu çal›flmalarda görev almak
çok daha farkl› duygular yaflat›yor insana.

Hanife Han›m ve Cihat Bey, verdi¤iniz bilgiler için te-
flekkür ediyor, çal›flmalar›n›zda kolayl›klar diliyoruz.

(‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Gönüllü Yönetim Birimi’ne
02126312121 (242 dahili) nolu telefondan ulaflabilir;
www.ihh.org.tr adresinden Gönüllü Baflvuru Formu’na
eriflebilirsiniz.)
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Hayat bulmay› bekleyen

Malavi nüfus say›m›

Amac›: Malavi’de 1998 nüfus say›m›na göre %13 olarak belirle-
nen Müslüman nüfusun oran› gerçe¤i yans›tmamaktad›r.
‹HH’n›n destekledi¤i proje ile 2008 y›l› nüfus say›m›nda ülkede-
ki Müslüman nüfusun oran›n›n kay›tlara do¤ru yans›t›lmas› he-
deflenmektedir. Böylece, Malavi devletinin politika ve karar al-
ma aflamas›nda, ülkedeki Müslüman nüfusun oran›n› da göz
önünde bulundurmas›n› sa¤layarak, insan haklar› sosyo-ekono-
mik statü, e¤itim ve sa¤l›k alanlar›ndaki geliflmelerden Malavi
Müslümanlar›n›n da faydalanmas›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r.
Maliyeti: 61.000 $
Talep edilen: Türkiyeli hay›rseverlerin, Malavi’de y›llardan beri
varl›klar› göz ard› edilen Müslümanlar aç›s›ndan büyük bir öneme
haiz olan bu projeye katk›da bulunmas›n› bekliyoruz. 

Sakatlar›n tedavi edilmesi

Amac›: Proje kapsam›nda, ‹srail sald›r›lar›nda sakat kalm›fl 69
Filistinlinin tedavisinin gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r. Bir
hastan›n tedavi masraf› 1000 $ ila 20.000 $ aras›nda de¤iflmek-
tedir. 
Maliyeti: 577.299 $ 
Talep edilen: Filistin’e her anlamda destek veren Türkiye halk›-
n›n bu projeye de maddi destekte bulunmas›.

Kazan’da cami yap›m›

Amac›: Tataristan’›n baflkenti Kazan’a 40 km mesafede, 100
bin nüfuslu Zlenedosk kasabas›nda, sadece 1981 y›l›nda yap›l-
m›fl eski bir cami mevcuttur. Bölge halk›n›n kendi imkanlar›yla
bafllatt›¤› 800 kiflilik bir merkez caminin yap›m› devam etmekte-
dir. Yaklafl›k 400 bin $ tutar›ndaki cami inflaat› için gerekli mikta-
r›n flu ana kadar yar›s› karfl›lanabilmifltir. 
Maliyeti: 200.000 $
Talep edilen: Zlenedosk kasabas›ndaki merkez cami, hay›rse-
verlerin yard›mlar›yla tamamlanmay› bekliyor. 

projeler



Kurban yoksula derman,

yeryüzüne bayram olsun
FAAL‹YETLER • KURBAN

‹
HH, 2007 Kurban Orga-
nizasyonu ile Türki-
ye’de 57 ilde, dünyada

112 ülke ve bölgede top-
lam 50 bin hisse kurban
kesimi gerçeklefltirdi. Kur-
ban organizasyonunda gö-
rev alarak Türkiye’den
farkl› ülkelere giden ‹HH
görevli ve gönüllüleri, Türk
halk›n›n kurbanlar›n› veka-
leten keserek ihtiyaç sa-
hiplerine da¤›tt›. Kurban
vesilesiyle binlerce yetim
bafltan afla¤› giydirildi.
Kurban eti da¤›t›m›n›n yan›
s›ra, binlerce aileye de
sosyal yard›m olarak nakdi
ba¤›fl yap›ld›. Türk kamu-
oyunun ismini daha yeni
duydu¤u birçok ülkeye,
Güney Afrika’dan Tanzan-
ya’ya, Pakistan’dan Endo-
nezya’ya, Filistin’den Sri
Lanka’ya, dünyan›n farkl›
co¤rafyalar›ndaki ihtiyaç
sahibi insanlara, hay›rse-
ver Türkiye insan›n›n kur-
ban ba¤›fllar› ulaflt›r›ld›.

insani
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Yetimler 

‹HH ile büyüyor FAAL‹YETLER • YET‹M

S
avafl, felaket ve açl›k bölgelerindeki ma¤durlar›
gözetmek için çal›flmalar›na devam eden ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›, geçti¤imiz üç ay içinde de dün-

yan›n farkl› bölgelerindeki yetimlere destek olma-
ya devam etti. 
‹HH’n›n yetim çal›flmas› yapt›¤› bölgelere, Da¤›s-
tan ve Sierra Leone de eklendi. Kurban Bayram›
vesilesiyle Türkiye’de ve 112 ülkede, yetimlere
bayraml›k al›nd›; ailelerine nakdi destekte bulu-
nuldu ve kurban eti da¤›t›ld›.
Befl milyon yetimin bulundu¤u Irak’tan 450, iflgal
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ülkesi Filistin’den 400 ve ‹stanbul’dan da 50 ye-
tim çocuk, Sponsor Aile Projesi kapsam›nda
Türkiye’deki hay›rseverler taraf›ndan sahipleni-
lerek ‹HH’n›n destekledi¤i yetim çocuklar aras›-
na kat›ld›.
Bunlar›n yan› s›ra, Azerbaycan’daki mülteci
kamplar›nda yaflayan 250 Çeçen yetim de flubat
ay›nda ziyaret edildi ve kendilerine nakdi yard›m-
da bulunuldu.



Gözler ›fl›¤a kavufluyor
FAAL‹YETLER • KATARAKT

HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Afrika ülkelerinde
bafllatt›¤› Katarakt Kampanyas› devam ediyor.
Toplam 10 Afrika ülkesinde gerçeklefltirilecek
olan ve 100 bin Afrikal›n›n gözünün ›fl›¤a kavufl-
turulmas›n›n planland›¤› kampanya çerçevesin-
de, son olarak Sudan’da Hartum Göz Hastane-
si’nin büyük bir bölümü, ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f› taraf›ndan restore edildi ve katarakt ameliyat-
lar›n›n yap›laca¤› bir merkez haline getirildi.

AMEL‹YATHANE, HARTUM’A VE 
C‹VAR BÖLGELERE fi‹FA DA⁄ITIYOR

‹statistiklere göre iki milyon katarakt hastas›n›n
bulundu¤u belirtilen Sudan’da, Hartum Göz
Hastanesi’nde oluflturulan ameliyathanede,
hastalar tedavi edilmeye baflland›. Gerek Har-

i
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Sudan’daki ameliyathanesinde

katarakt operasyonlar› devam ediyor.
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tum’da gerekse civar bölgelerde yaflayan has-
talar, ‹HH’n›n oluflturdu¤u bu merkeze gelerek
tedavi oluyorlar.

TÜRK DOKTORLARI 
GÖNÜLLER‹ FETHED‹YOR

Türkiye’den Sudan’a giden gönüllü doktor ve
hemflireler, bölgede gerçeklefltirdikleri baflar›-
l› ameliyatlarla Sudan halk›n›n gönlünü fethedi-
yor. fiu ana kadar toplam 2500 kiflinin gözünü
ayd›nlatan gönüllü doktor ve hemflirelerimiz,
Hartum’daki merkezde günde 35-40 kifliyi
ameliyat ederek ›fl›¤a kavuflturuyorlar. ‹HH’n›n
deste¤iyle bölgeye yap›lacak yeni doktor ve
hemflire takviyesi ve aç›lacak yeni kliniklerle,
günde 100-120 kiflinin ameliyat edilmesi plan-
lan›yor.

TÜRK HALKI 
HAYIR DUALARIYLA ANILIYOR

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Sudan’da yapt›¤›
katarakt ameliyatlar› bir y›l boyunca devam
edecek. Operasyonlar sonucunda gözleri ay-
d›nlanan Sudanl›lar, Türkiye halk›na teflekkür-
lerini iletiyor ve onlar için hay›r dualarda bulu-
nuyorlar.



Kenya’ya insani yard›m
FAAL‹YETLER • KENYA

cak ay›nda Kenya’da yaflanan seçim süre-
cinde, iki farkl› kabile aras›nda fliddetli çat›fl-
malar yaflanm›fl, yaklafl›k 3000 kifli hayat›n›
kaybetmiflti. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, böl-
geye bir ekip göndererek halka insani yar-
d›m alan›nda destek oldu. 8 Ocak 2008 ta-
rihinde bölgeye intikal eden ‹HH ekibi, afla-
¤›da zikredilen bölgelerde g›da da¤›t›m›n›
gerçeklefltirdi. Bu meyanda Jamia, Kipka-
ren, Mailinne, Langas, Roadblock ve Kam-
kunjin bölgelerinde g›da da¤›t›m› yap›ld›.
Toplam dört ton pirinç, 12 ton m›s›r unu,
2,64 ton fleker, 1,8 ton s›v› ya¤ bölge halk›-
na da¤›t›ld›.  

O
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E¤itim, sa¤l›k ve sosyal projeler anlam›nda
altyap› sorunlar›n›n bulundu¤u Kamerun’da,
Müslümanlar nüfusun %50’sini teflkil etmek-
te. Birçok Afrika ülkesinde oldu¤u gibi
Kamerun’da da Müslümanlar temel e¤itim
imkanlar›ndan yoksun. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Kamerun’un önem-
li ticari flehirlerinden biri olan Doula’da iki
önemli projenin temelini att›. Aç›lacak olan
okuma evi ve infla edilecek cami ile bölge
halk›na önemli bir hizmet sunulacak. Bu pro-
je ile Müslümanlar e¤itim imkan›na sahip o-

KAMERUN
FAAL‹YETLER Kamerun’da okuma evi, cami ve külliye projesi

lacak. Ayr›ca bölgede yeni Müslüman
olan kifliler de bu kurumlarda dini bilgiler
ö¤renebilecek.
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Balkanlar’da

kitap bas›m› FAAL‹YETLER • BALKANLAR

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk gibi Türkiye’nin kültürel
ba¤larla ba¤l› oldu¤u co¤rafyalarda, bölge halk›na sosyal ve kültürel çal›flmalarla des-
tek olmaya devam ediyor. Bu ba¤lamda, “‹slam Dini ‹tikad›” adl› kitap, ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› taraf›ndan Arnavutça olarak 5000 adet bas›ld› ve bölge ülkelerinde part-
nerlerimizin deste¤iyle da¤›t›ld›.

Bulgaristan’›n kuzeybat› bölgesinde yaflayan
Türk, Pomak ve Roman kökenli Müslümanlar›n
yaflad›¤› yerleflim merkezlerindeki camilerin
restore edilmesi ivedi bir ihtiyaç durumunday-
d›. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n bölgede bafllat-
t›¤› cami restorasyonlar›, halihaz›rda  Müslü-
man nüfuslu 12 köy, kasaba ve mahallede de-
vam etmekte.

Bulgaristan’da cami restorasyonu

i

BULGAR‹STAN
FAAL‹YETLER 



K›rg›zistan’da 

din e¤itimine destek
FAAL‹YETLER • KIRGIZ‹STAN

›rg›zistan Müslümanlar› Dini ‹daresi (Müftüyat), Orta
Asya Gençlik Vakf› ve ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n ifl-
birli¤i ile hayata geçirilen bir proje kapsam›nda, K›rg›-
zistanl› din görevlilerine e¤itim veriliyor. Bu proje kap-
sam›nda oluflturulan sekiz ayr› ekipten oluflan 24 ki-
flilik bir kadro, aç›lan e¤itim merkezinde din görevlile-
rine destek oluyor. Projenin ilk bir ayl›k uygulanan
programda, K›rg›zistan genelindeki yedi bölgeden ve
merkez Biflkek’ten gelen 90 imam ve Kur’an e¤itme-
ni e¤itimlerini tamamlad›.

K
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n katk›la-
r›yla Afganistan’da aç›lan Kabil Kül-
tür Merkezi,  Yengi Kalan ve Hoca Ba-
haddin ilçelerindeki flubeleriyle e¤i-
tim faaliyetlerine devam ediyor.
Ocak 2008 itibar›yla toplam 450 ö¤-
rencinin kay›tl› oldu¤u merkezde, fen
bilimleri, dil ve bilgisayar alan›ndaki
e¤itimlerle ö¤rencilere destek olunu-
yor. Bunun yan› s›ra, her hafta sonu üniversite ö¤rencilerine özel e¤itim seminerle-
ri veriliyor. Üniversiteyi kazanan ancak bar›nacak yeri olmayan yoksul ö¤rencilere
kalacak yer ve baz› yoksul ö¤rencilere de burs imkan› sa¤layan merkez, bölgede
önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Kabil Kültür Merkezi
AFGAN‹STAN
FAAL‹YETLER 
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Darfurlu çocuklar

Kur’an’lar›na kavufltu
FAAL‹YETLER • SUDAN

mkâns›zl›klar sebebiyle sürekli yanlar›nda tafl›d›klar›
tahtalar üzerine yaz› yazarak ilkel yöntemlerle Kur’an
ö¤renmeye çal›flan Sudan’›n Darfur bölgesindeki
çocuklara Türkiye yard›m elini uzatt›. Hay›rsever hal-
k›m›z›n ba¤›fllar›yla al›nan 600 Kur’an çocuklara da¤›-
t›ld›. Çocuklar, Kur’an-› yüzünden okuman›n sevinci-
ni yaflad›lar.

Dünyan›n büyük bir k›sm›nda çocuklar, Kur’an-› Ke-
rim’i özel haz›rlanm›fl kitaplar ile bilgisayar gibi diji-
tal ortamlarda ö¤renirken Sudan’›n Darfur bölge-
sindeki çocuklar, halen ilkel yöntemlerle Kur’an
okumay› ö¤renmeye çal›fl›yorlar. ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›’n›n bu projesiyle, çocuklar›n yan› s›ra böl-
gedeki mescitlere de Kur’an da¤›t›ld›. Kur’an-› Ke-
rimler; Halvetül Mücemma, Nahda, Tar›katül Sem-
maniye, Kevarite, Tuflul Muslim, Dureyc Kamp›,
Tedam›n Mahallesi, Ukayr Mescidi, fieyh Nurayn
Halvesi, Meleke Halvesi, Selam Mahallesi ve Mül-
teka Mescidi’ne da¤›t›ld›.

i



HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Amerikan iflgalinden sonra
Irak’tan Suriye’ye s›¤›nan Filistinli mültecilere yard›m
elini uzatt›. ‹HH ekibi, ihtiyaç sahibi mültecileri tespit
ettikten sonra haz›rlad›¤› 25 kiloluk paketlerden oluflan
30 bin dolar de¤erindeki 1425 kumanya paketini, fiam
ve civar›nda oturan aileler ile Suriye-Irak s›n›r›ndaki ara
bölge olan Tenf Kamp›’nda kalan ailelere da¤›tt›. 
Tenf Kamp›’nda 130 çad›rda 750-800 mülteci bar›n›-
yor. Kampta ç›kan bir yang›n sonucu 35 çad›r zarar
görmüfltü. ‹HH ekibi, çad›r› yanan ailelerin aç›kta kal-
mamas› için yanmaz malzemeden yap›lan çad›rlar›n

kurulmas›n› sa¤lad›. ‹HH ekibi ayr›ca; ayd›nlatma mal-
zemeleri, battaniye, yatak, su deposu, has›r, at›k su
borusu, mutfak malzemeleri ve ›s›tma araçlar› gibi ih-
tiyaç duyulan malzemeleri de aileler için temin etti.

i
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fiubat ay›nda, ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› ekibi taraf›ndan, Arnavut-
luk’un baflkenti Tiran’da, mülteci
kamp›nda yaflayan 32 mültecinin
temel ihtiyaçlar› temin edildi. Ara-
lar›nda, Guantanamo’da suçsuz
olarak esir tutulduktan sonra ser-
best b›rak›lan sekiz kiflinin de bu-
lundu¤u mülteciler, yap›lan yar-
d›mlar› sevinçle karfl›lad› ve hay›r-
sever Türkiye halk›na teflekkürleri-
ni iletti.

Kampta befl Uygur Türk’ü, bir M›s›rl›, iki Cezayirli olmak üzere toplam sekiz Guantanamo
ma¤duru bulunuyor. Guantanamo’da suçsuz yere 4,5 y›l esir olarak tutulduktan sonra ser-
best b›rak›lan bu kifliler, hiçbir devlet taraf›ndan kabul edilmediler. Kendi ülkelerine de gide-
meyen Guantanamo ma¤durlar›, Arnavutluk’ta zor flartlar alt›nda hayat mücadelesi veriyor.

ARNAVUTLUK
FAAL‹YETLER Arnavutluk’taki mültecilere yard›m

Suriye’deki Filistinli

mültecilere yard›m FAAL‹YETLER • SUR‹YE
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Bangladeflli selzedelere

yard›m eli FAAL‹YETLER • BANGLADEfi

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Sidr Kas›rgas› sebebiyle 3000 kiflinin
hayat›n› kaybetti¤i, binlerce kiflinin kayboldu¤u ve çok say›da
evin y›k›ld›¤› Bangladefl’e de yard›m elini uzatt›. ‹HH ekipleri,
evlerini kaybettikleri için aç›kta kalan ailelere çad›r, battaniye ve
g›da paketleri da¤›tt›. Buna ek olarak, Bangladeflli selzedeler
sa¤l›k taramas›ndan geçirildi ve kendilerine ilaç yard›m›nda bu-
lunuldu. Kas›rgan›n etkiledi¤i Kutkhali, Golacipa, Kuakata, Kola-
para, Baliyatuli, Oldmohipur, Corkhali, Derbarsarib ve Mirca-
gonc bölgelerinde selzedelere ayakkab› da¤›t›mlar› da yap›ld›.

i

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, e¤i-
tim imkanlar›n›n yok dene-
cek kadar az oldu¤u Nijer’de,
ülkenin tek üniversitesi olan
Niamey Üniversitesi’nde
kimya ve bilgisayar labora-
tuvar› kurdu. 25 bilgisayar›n
bulundu¤u bilgisayar labo-
ratuvar› ile modern cihazlar-
la donat›lan kimya laboratu-
var›nda, üniversite ö¤renci-
leri bilimsel çal›flmalar›n› yü-
rütebiliyor, ödevlerini bura-
da haz›rlayabiliyor.

N‹JER
FAAL‹YETLER Nijer’de bilgisayar ve kimya laboratuvar›
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‹HH ile yürekleri ve 

bedenleri ›s›nd› FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, k›fl›n çok sert geçti¤i
Batman, Diyarbak›r, Siirt, fi›rnak, fianl›urfa ve
Van’da ›s›nma s›k›nt›s› yaflayan 600 ihtiyaç sahi-
bi aileye 900 yatak ile 2900 battaniye da¤›tt›.
Batman’da 150 yatak ve 400 battaniye, Siirt’te
150 yatak ve 400 battaniye, Diyarbak›r’da 200
yatak ve 600 battaniye, fianl›urfa’da 150 yatak
ve 500 battaniye, Van’da 150 yatak ve 400 bat-
taniye,  fi›rnak’ta ise 100 yatak ve 600 battani-
ye ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

i
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slam co¤rafyas›n›n çeflitli yerlerinde zor flart-
larda hayatlar›n› devam ettirmeye çal›flan
mültecilere yard›m elini uzatan ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf›, Türkiye’deki mültecilere yöne-
lik yard›mlar›n› da sürdürüyor. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ocak ay›nda, ülke-
lerindeki iflgal sebebiyle Tokat’a s›¤›nan ve
burada yaflam mücadelesi veren sekiz Irakl›
ve alt› Afganistanl› mülteci aileye yard›m eli-
ni uzatt›. ‹HH ekibi, Tokat’taki mülteci ailele-
re; battaniye, yatak, hal›, kazak, çorap, ba-
flörtüsü gibi tekstil malzemeleri ile, içinde
çeflitli g›da malzemeleri bulunan kumanya
paketleri da¤›tt›.

i
‹HH’dan Tokat’taki 

mültecilere yard›m
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE



Fatih Yetim Destekleme

Merkezi aç›ld› FAAL‹YETLER • YET‹M

ünyan›n çeflitli bölgelerinde savafl, iflgal, do¤al afet ve
di¤er sebeplerden ötürü yetim kalan çocuklara des-
tek vermek amac›yla faaliyet gösterecek olan “Yetim
Destekleme Merkezi”miz hizmete girdi. 
Merkezimizde, faaliyetlerde bulundu¤umuz ülkeler-
deki yoksullar›n ve yetim annelerinin üretmifl oldu¤u
el eme¤i ürünler, çeflitli ülke ve bölgelerden gelen ye-
rel ürünler (Filistin’den zeytinya¤› ve sabun; Afri-
ka’dan sepet; Pakistan’dan otantik örtüler gibi) ve
Anadolu’dan yetimler yarar›na sat›lmak üzere ba¤›flla-
nan yöresel g›dalar (kurutulmufl biber, salça, mant›,
eriflte, tarhana, pekmez vb.) sat›fla sunulacak. 
Yetimler için evinden destek vermek isteyen gönüllü
han›mlar ise, ürettikleri elifli ürünlerle (yelek, atk›, hav-
lu kenar›, flal, seccade, pike tak›m›, dantel tak›mlar›,
i¤ne oyas› vb.) merkeze katk›da bulunup yetimlere
destek verme imkan› bulacaklar. 
Yine esnaf gönüllülerimiz de üretimde kullan›lmak
üzere, kumafl, ip ve havlu gibi malzemelerle merkezi-
mize destek verebilecek.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Fatih merkez binas›nda aç›-
lan Yetim Destekleme Merkezi, ‹HH gönüllülerinin
deste¤ini bekliyor.

Bilgi için Fatih Yetim Destekleme Merkezi
0212 631 21 21  Dahili: 240

D
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Baflakflehir’de Yetim

Destekleme Merkezi
FAAL‹YETLER • YET‹M

etim Destekleme Merkezi Fatih ma¤azam›zda sat›l-
mak üzere, elifli ürünlerin üretilece¤i bir atölye ola-
rak hizmet verecek olan yeni merkezimiz, Baflakfle-
hir 1. Etap’ta aç›l›yor. Buradaki atölyemizde üretile-
cek olan tekstil ürünleri (yatak örtüsü, nevresim ta-
k›m›, masa örtüsü, seccade, battaniye, hurç, çeyiz-
lik tak›mlar vb.) Fatih Yetim Destekleme Merke-
zi’nde sat›fla sunulacak. Ayr›ca mant›, eriflte gibi g›-
da ürünleri de yine Fatih Yetim Destekleme Merke-

zi’nde sat›fla sunulmak üzere bu merkezimizde üre-
tilebilecek.
‹HH gönüllüleri, bu merkezde yap›lacak çal›flmalar
için kullan›lmak üzere, kumafl, iplik, kurdele, saten
biye, gipür gibi malzeme ba¤›fl›nda bulunabilirler.
Di¤er yandan dikifl bilen gönüllülerimiz de Baflakfle-
hir’deki atölyemize gelip bizzat dikifl dikerek çal›fl-
malar›m›za katk›da bulunabilirler.
Bu merkezlerde gönüllülerin katk›lar› ve kat›l›m›yla
üretilecek olan malzemelerin gelirleri tamamen ye-
timler yarar›na kullan›lacakt›r. 
Yetimlerimizi hep birlikte destekleyelim!
Bilgi için Baflakflehir Yetim Destekleme Merkezi:
0212 485 15 95-96 

Y
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‹HH, ‹KÖ ‹nsani Yard›m

Forumu kurucusu oldu
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

avafl, iflgal, iç çat›flma ve fakirlik sebe-
biyle zor durumda olan Müslüman ülke-
lere sivil toplum kurulufllar›n› organize
ederek yard›m götürmeyi amaçlayan ‹s-
lam Konferans› Örgütü (‹KÖ) ‹nsani Yar-
d›m Forumu, 7 fiubat 2008’de resmen
kuruldu. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› da ‹n-
sani Yard›m Forumu’nun yedi kurucusu
aras›nda yer ald›. Aç›l›fl sebebiyle yap›-
lan toplant›da, ‹HH Genel Baflkan› Bü-
lent Y›ld›r›m, ‹nsani Yard›m Forumu’nun
bütün çal›flmalar›nda ‹HH’n›n aktif olarak
görev alaca¤›n› belirtti.

S
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Uluslararas› 

Irak Yard›m Buluflmas›
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

HH ‹nsani Yard›m Vakf› ‹stanbul’da düzenledi¤i bir
uluslararas› toplant›yla, Irak’ta faaliyet gösteren yar-
d›m kurulufllar› ile dünyan›n farkl› bölgelerinde çal›flan
yard›m kurulufllar›n› bir araya getirdi. Toplant›ya 20’yi
aflk›n ülkeden 200’e yak›n kuruluflun temsilcisi kat›ld›;
toplant›da, Irak için hayata geçirilebilecek projeler ma-
saya yat›r›ld›.
Toplant›ya Irak’tan kat›lan yard›m kurulufllar›n›n tespit-
lerine göre, Irak’›n 25 milyonu aflk›n nüfusunun üçte
biri, yani sekiz milyonu acil yard›ma muhtaç durumda.

Nüfusun %43’ü mutlak bir fakirlik içindeyken, çocuk-
lar›n %92’si ö¤renme, %28’i beslenme sorunu yafl›-
yor. Bunun yan› s›ra, Suriye ve Ürdün’den gelen kuru-
lufllar›n, kendi ülkelerine s›¤›nan Irakl› göçmenlerin
durumuna iliflkin verdikleri bilgiler de Irakl› mültecile-
rin içinde bulundu¤u zor koflullar› aç›kça ortaya koydu.
Toplant›n›n ev sahipli¤ini yapan ‹HH yetkilileri, yafla-
nan insani trajedinin boyutlar›n› göz önünde bulundu-
rarak, insani yard›m kurulufllar›n›n münferit olarak so-
runun üstesinden gelmesinin mümkün olmad›¤›n›
belirttiler ve Irakl›lar›n gerek kendi ülkelerinde gerek-
se göç ettikleri komflu ülkelerde yaflad›klar› sorunlar-
la mücadele etme sürecinde insani yard›m kuruluflla-
r› aras›nda güç birli¤ine gidilmesi gerekti¤ini günde-
me getirdiler.

i
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Uluslararas› 

Kudüs Buluflmas› FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

-17 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul
Uluslararas› Fuar Merkezi Feshane’de ger-
çeklefltirilen I. Kudüs Buluflmas›’na yerli ve
yabanc› 5000’den fazla konuk kat›ld›. TGTV
ve Uluslararas› Kudüs Müessesesi taraf›n-
dan organize edilen programa ‹HH, personel
ve gönüllüleriyle büyük katk›da bulundu.
Toplant›ya kat›lan çok say›da alim, mütefek-
kir, siyaset ve düflünce adam›, kanaat önde-
ri, sendika ve sivil toplum kuruluflu temsilci-
leri, Filistin halk›n›n maruz kald›¤› soyk›r›m
politikalar›na, Filistin’in ve özelde Kudüs’ün
Yahudilefltirilmesi sürecine, Gazze ve Bat›
fieria’da yap›lan zulümlere de¤inen seminer
ve atölye çal›flmalar›nda söz ald›. Buluflma-
da, Filistin için ‹slam aleminin birlikte hareket
etmesi gerekti¤inin zaruretine iflaret edildi.

15

Aral›k ay›nda, ‹nsan Haklar› Haftas› sebebiyle,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen Pan-Afrikanist entelektüel
Dhoruba el-Mücahid bin Vahad, ‹HH Genel
Baflkan› Bülent Y›ld›r›m ve gazeteci-yazar Ha-
kan Albayrak ile birlikte bir bas›n toplant›s›
düzenledi. Afrika kökenli bin Vahad, Ameri-
ka’da karfl›laflt›¤› ve bire bir mücadele etti¤i
›rkç›l›k, insan haklar› ihlalleri gibi konularla il-
gili tecrübe ve önerilerini düzenlenen konfe-
ransta davetlilerle paylaflt›. Türkiye’de bulun-

du¤u süre içerisinde çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n misafiri olan bin Vahad, demokrasi sa-
vunuculu¤unu üstlenmifl (!) Amerika’da, 19 sene boyunca, birçok Afro-Amerikal› gibi haks›z
yere hapishanede tutuldu¤unu ve gerek Afrikal› halklar›n gerek di¤er insan haklar› savunucu-
lar›n›n bu tür etkinlikler düzenlemelerinin Amerika’da çok zor oldu¤unu ifade etti.

Pan-Afrikanist entelektüel Dhoruba bin Vahad ‹stanbul’da!

Uluslararas› Kudüs Buluflmas› sonunda yay›mlanan
‹stanbul Bildirgesi’nde, yap›lan iflgal ve zulümler k›na-
n›rken, medeniyetlerin befli¤i Kudüs’ün tekrar bar›fl›n
sembol flehri olmas› için temenniler dile getirildi.

TÜRK‹YE
FAAL‹YETLER 
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›

web sitesi FAAL‹YETLER • WEB S‹TES‹

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, www.ihh.org.tr üzerinden
yay›n yapan kurumsal web sitesiyle vakf›n faaliyetleri
ve kampanyalar› ile ilgili bilgileri gönüllüleriyle pay-
lafl›yor. Site üzerinden vakf›n proje ve faaliyetlerini,
görevli ve gönüllülerin bölgelerdeki gözlemlerini
takip etmenin yan› s›ra, vakf›n çal›flma alanlar› aras›n-
da yer alan kriz bölgeleri hakk›nda yay›nlanan çal›flma
ve raporlar› da takip etmek mümkün. ‹HH’n›n süreli
yay›nlar› ve kitap yay›nlar› da www.ihh.org.tr üz-
erinden sa¤lanan linklerle takip edilebiliyor. Vakf›n
kampanya ve projeleri için online ba¤›fl yapman›n
mümkün oldu¤u site, halihaz›rda Türkçe, ‹ngilizce,
Arapça, Almanca ve Frans›zca olmak üzere befl farkl›
dilde yay›n yapmakta.

i

‹HH TV ve radyo programlar›
TV - RADYO

FAAL‹YETLER 
Program ‹smi TV Kanal› Yay›n Günü Yay›n Saati
Biz Oradayd›k Hilal TV Sal›-Pazar 18:00 - 19:00

Rotam›z ‹nsan Dost TV Pazar 19:30 - 20:00

Baflka Hayatlar TV5 Pazar 20:00 - 21:00

Seyahatname TV Net Pazar 22:00 - 23:00

Uzak Yak›n Lalegül FM Perflembe 19:00 - 21:00

Biz Oradayd›k Özel FM Perflembe 19:00 - 21:00



gönüllü faaliyetleri

07.12.2007 Bayrampafla Bilgi Evi ö¤rencileri, kendi arala-
r›nda toplad›klar› yard›mlar›, yetim kardefllerine ulaflt›rmak
üzere, ‹HH’ya teslim ettiler.

16.01.2008 Avc›lar’dan gelen genç gönüllülere “Ortado-
¤u’da yaflanan ambargo ve ‹HH’n›n Gazze’deki çal›flmala-
r›” konulu bir seminer verildi.

11-18.12.2007 Bal›kesir’deki gönüllülerimiz taraf›ndan,
‹HH tan›t›m stand› aç›ld› ve Çeçenistan konulu bir foto¤-
raf sergisi düzenlendi.

07.12.2007 ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen, Keflmir eski Cumhurbaflkan› Serdar Mu-
hammed Abdulkayyum’un kat›l›m› ile Güngören Bilgi Evi
Konferans Salonu’nda seminer düzenlendi.

24.01.2008 Fatih gönüllüleri, düzenledikleri seminer
program›nda, yetim çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdiler. Se-
minerle beraber gerçeklefltirilen g›da kermesinden elde
ettikleri gelir ile de befl yetimin bir y›ll›k bak›m›n› üstlendi.

08.01.2008 ‹nsan Vakf›’ndan ziyarete gelen çocuk gönül-
lülerimize, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n faaliyetleri ve ye-
tim çal›flmalar› anlat›ld›.



insani
56-57 YARDIM

gönüllü faaliyetleri

05.02.2008 Katarakt Kampanyas›’na destekte bulunan
Genç Hukukçular’a plaket sunumu yap›ld› ve kendilerine,
son 40 y›l›n en büyük kurakl›¤›n›n yafland›¤› Afrika k›tas›n-
da yürütülen su kuyular› projesi hakk›nda bilgi verildi.

15.02.2008 Esenler gönüllüleri Filistin yarar›na bir kahval-
t› program› düzenledi. Programda, Gazze’de yaflanan son
olaylara tan›kl›k eden, Yaflar Kutluay izlenimlerini anlatt›.

13-14.02.2008 ‹zmit’te, gönüllülerimiz taraf›ndan, yetim-
ler yarar›na bir kermes düzenlendi.

12.02.2008 Tatl› Çocuklar Anaokulu’ndan ziyarete gelen ö¤-
rencilere, ‹HH’n›n yetim çal›flmalar› anlat›ld›.

15.02.2008 Sakarya’da ‹HH gönüllülerinin giriflimleriyle
SADAKAT ad› alt›nda toplanan Sivil Toplum Örgütleri ta-
raf›ndan aç›lan foto¤raf sergisi bir hafta devam etti.

14.02.2008 Fatih gönüllüleri, farkl› co¤rafyalardaki yetim-
lerimize destek amaçl› bir seminer ve g›da kermesi dü-
zenledi. Ömer Döngelo¤lu’nun konuflmac› olarak kat›ld›¤›
programda, “‹slam’da yetim” konusu ifllendi.



gönüllü faaliyetleri

25.02.2008 ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n› ziyarete gelen Gü-
lücük Anaokulu ö¤rencilerine, ‹HH’n›n çal›flmalar› anlat›l-
d›. Ö¤renciler, kumbaralar›n› yetim kardefllerine ulaflt›r›l-
mak üzere ‹HH’ya teslim ettiler.

22.02.2008 Esenler ve Ba¤c›lar’dan gelen gönüllülerimi-
ze, ‹HH çal›flmalar› anlat›ld› ve Yetim Destekleme Merke-
zi konusunda bilgi verildi.

22.02.2008 Y›llard›r süren Filistin iflgali ve Gazze’de yaflanan
son durum hakk›nda üniversite ö¤rencilerine seminer verildi.

25.02.2008 Ensar Vakf› ö¤rencilerinin düzenlemifl oldu¤u
programda, ‹HH’n›n yetim çal›flmalar› ve Etiyopya’daki
çal›flmalar anlat›ld›.

21.02.2008 Ka¤›thane gönüllülerinin, Filistin yarar›na düzenle-
di¤i kahvalt› program›nda, Filistin’de yaflanan ambargo anlat›l-
d›. Programa kat›lan Filistinli bir konuflmac›, son günlerde ya-
flanan s›k›nt›lar hakk›nda bilgi verdi ve Türk halk›na, kendileri-
ne yapm›fl olduklar› yard›mlardan dolay› teflekkürlerini iletti.

22.02.2008 ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ve Erzincan Kültür
E¤itim Yard›mlaflma Derne¤i (KEYDER) taraf›ndan ortak-
lafla düzenlenen “Filistin’e Acil Yard›m” konulu konferan-
sa, araflt›rmac›-yazar Mustafa Özcan ve ‹HH Ortado¤u
Koordinatörü Abdullah Bayrak konuflmac› olarak kat›ld›.



insani
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gönüllü faaliyetleri

26.02.2008 Kahramanmarafl ‹nsani Yard›m Derne¤i tara-
f›ndan, farkl› STK ve dernek temsilcileri ile Marafll› gönül-
lülerin oluflturdu¤u 250 kiflinin kat›l›m›yla bir tan›flma kah-
valt›s› düzendi.

28-29.02.2008 Kilis ‹nsani Yard›m Derne¤i’nin düzenle-
di¤i g›da kermesinden elde edilen gelir ‹HH eliyle
Filistin’e gönderildi.

27.02.2008 Fatih gönüllüleri taraf›ndan Filistinli yetimler
yarar›na g›da kermesi düzenlendi.

26.02.2008 Adana’da 15 civar›nda sivil toplum kuruluflunun
ve ‹HH gönüllülerinin çal›flmas›yla, Filistin’de yaflanan insan-
l›k dram›na dikkat çekmek için bir kermes ve foto¤raf sergisi
düzenledi.

28.02.2008 2008 Konya’da AYDER Derne¤i’nin düzenle-
mifl oldu¤u Filistin Gecesi’nde, bölgeyi ziyaret ederek Fi-
listin dram›na bizzat flahit olan Yaflar Kutluay, yaflad›klar›-
n› Konyal›larla paylaflt›. Araflt›rmac›-yazar Ahmet Varol’un
da kat›ld›¤› gecede duygusal anlar yafland›.

Di¤er faaliyetlerimizden:
• Güngören ve Gaziosmanpafla gönüllülerine, “‹HH çal›flmala-

r› ve Cibuti izlenimleri” konulu bir seminer verildi.
• Ka¤›thane ve Ba¤c›lar gönüllülerine Etiyopya izlenimleri an-

lat›ld›.
• Erzurum’da gönüllülerin düzenledi¤i bir programda, ümmet

bilinci ve ‹HH’n›n çal›flmalar› anlat›ld›.
• Bak›rköy Anadolu Gençlik Derne¤i üyelerine “‹slam co¤raf-

yas› ve Filistin” konulu bir seminer verildi.
• Sakarya gönüllüleri taraf›ndan Gazzeli kardefllerimizin ac›lar›-

n› paylaflmak için bir Filistin dayan›flma gecesi düzenlendi.
Bu geceye konuflmac› olarak gazeteci-yazar Ahmet Varol,
araflt›rmac›-yazar Kenan Alpay, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Or-
tado¤u Sorumlusu Ahmet Emin Da¤ ve Gazze’de yak›n za-
manda bulunarak, yaflananlara yak›nen flahit olan ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› Acil Yard›m Koordinatörü Yaflar Kutluay kat›ld›.



KÜLTÜR
murat özer

Bir zamanlar›n selamet flehri

Ba¤datAbbasi halifesi Mansur, Ba¤dat’a, Kur’an-› Kerim’de

cennet manas›nda kullan›lan “Dar’üs-Selam” 

kelimesinden hareketle “Medinet’üs-Selam” ad›n›

verir. Ba¤dat gerçekten de k›sa sürede, insanlar›n

kendilerini güvende hissettikleri bir “selam

yurdu”na dönüflür.

A
BD’nin Irak’› iflgali sonras›, ya¤madan kurtulmay› bafla-
ran ve Ba¤dat müzelerini dolduran binlerce eser, Ameri-
kal› askerlerin ve profesyonel h›rs›zlar›n eliyle Bat› bafl-
kentlerine tafl›nd›. Günümüzün ça¤dafl haramileri olan
müzayedecilerin, Bat›l› zenginlerin ve Bat›’n›n sözde bi-
limsel mekanlar› olan üniversitelerin müzeleri, bu ya¤-
madan elde edilen eserlerle dolmufl durumda. Bat›’n›n
talan etti¤i bu topraklar bir zamanlar›n medeniyet mer-
kezi ve kültürlerin buluflma noktas›yd›. 

HAL‹FEN‹N fiEHR‹ BA⁄DAT

Ba¤dat, hilafeti Emevi Hanedan›’n›n elinden alan Abba-
siler taraf›ndan miladi sekizinci yüzy›lda Halife Ebu Cafer
el-Mansur taraf›ndan eski bir Fars yerlefliminin yak›n›nda
infla edilir. fiehir; güvenli, d›flar›dan gelebilecek sald›r›la-
ra karfl› korunakl› ve verimli bir toprak parças› aray›fllar›-
n›n neticesinde “bir hilafet yurdu” olarak kurulur. Bun-
dan dolay›, ilk y›llarda ad› “Medinet’ül-Hulefa” olarak ka-
bul edilir. Abbasi halifesi Mansur, buraya Kur’an-› Ke-
rim’de cennet manas›nda kullan›lan “Dar’üs-Selam” ke-
limesinden hareketle “Medinet’üs-Selam” ad›n› verir.
Ba¤dat gerçekten de k›sa sürede, insanlar›n kendilerini
güvende hissettikleri bir “selam yurdu”na dönüflür. 
Abbasilerin ilk ve de en önemli mimari eseri flüphesiz,
Ba¤dat flehrinin kendisidir. Halife el-Mansur (754-775)
taraf›ndan yuvarlak bir mimari düzende tasarlanan flehir,
adeta abidevi bir miras› takip etmek istercesine 2600
metre çap›nda dairevi bir yap›da infla edilmifltir. Bu dö-
nemde flehrin dört ana girifli vard›r: Bab’ül-Kufe, Bab’ül-
Basra, Bab’ül-Horasan ve Bab’üfl-fiam. fiehrin merke-
zinde büyük bir cami ve halifenin saray› bulunmaktad›r.

Merkezden itibaren d›flar›ya do¤ru geliflen pefl pefle üç
sur dizisi vard›r. fiehir böylece d›flar›dan gelecek sald›r›-
lara karfl› tahkim edilmifltir. 
Ba¤dat flehrini çeviren surlar 1095 y›l›nda infla edilme-
ye bafllanm›flt›r. Surlar›n uzunlu¤u hakk›nda bilgi veren
Evliya Çelebi, kale duvarlar› üzerinde yürüyerek, surlar›n
uzunlu¤unun 28.800 ad›m oldu¤unu söyler. Dicle Neh-
ri’nin do¤al bir hendek ifllevi gördü¤ü surlar›n, nehirle
sur aras›nda kalan k›sm›na ise hendekler kaz›lm›flt›r.
Abbasilerin en parlak devrinde, nüfusunun 2,5 milyonu
buldu¤u tahmin edilen Ba¤dat flehrinin plan›n›, dört mi-
mar›n çizdi¤i bilinmektedir. Halife Mansur, flehrin infla-
s› için on binlerce iflçiyi geceli gündüzlü çal›flt›rm›fl, tüm
bu infla faaliyeti ve yap›lan masraflar ayr›nt›l› bir biçimde
kay›t alt›na al›nm›flt›r. 
fiehrin içinde her meslek grubu için müstakil olarak dü-
zenlenmifl çarfl›lar bulunuyordu. Manav, bakkal, kitapç›-
lar, ayakkab› ve kumafl tüccarlar› için kemerli ba¤›ms›z
yap›lar, k›sa sürede Ba¤dat’› bir ticaret merkezi haline
getirmiflti. 
Ba¤dat’ta ABD iflgaline kadar korunan mimari yap›lar›n
çok büyük bir bölümü, Türklerin hakimiyetleri dönemin-
de infla edilmifltir. Selçuklular, Zengiler, zaman içerisin-
de bölgede kurulan di¤er Türk devletleri ve nihayet Os-
manl› Devleti, Ba¤dat’a özel bir önem vermifl, adeta bu
flehri ilim merkezi yapabilmek için var›n› yo¤unu sarf
etmifltir.

TÜRBELER

Ba¤dat türbeleri ayn› zamanda büyük bir sosyal ifllevi
de içinde bar›nd›rmaktad›r. Bu sebeple sadece bir me-
zar yap›s› olarak de¤erlendirilmemelidir. Bu yap›lar tür-
be etraf›nda geliflmifl büyük birer ilim merkezi ve sosyal
faaliyet alanlar›d›r. Bu yap›lar zaman içinde cami, zaviye,
han ve misafirhaneler gibi birçok yap›y› bünyelerine ala-
rak büyük birer külliye haline dönüflmüfllerdir.
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KÜLL‹YELER VE MEDRESELER

Halifenin yurdu Ba¤dat, bir yandan bat› ve do¤udaki
düflmanlar›na karfl› direnirken, ayn› zamanda ilmi aç›dan
da bir cazibe merkezi haline geliyordu. Tarihçi el-Makrizi
(v.845), Abbasi Halifesi el-Mutezid Billah’›n Ba¤dat’taki
saray›n› infla ederken saray›n yan›na büyük bir medrese
tasarlad›¤›n› söylemektedir. Bu yönüyle ‹slam tarihinde-
ki ilk medrese fikrinin hicri üçüncü yüzy›lda ortaya ç›kt›-
¤›n› söyleyebiliriz.

Nizamiye Medresesi

E¤itimcilerine düzenli maafl verilen, sistemli bir ö¤retim
program›n›n uyguland›¤› yüksek ö¤renim kurumu olarak
görev yapan bir medrese ile ilk olarak Ba¤dat’ta karfl›la-
fl›r›z. Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü veziri Nizam-ül
Mülk taraf›ndan 1067 y›l›nda yapt›r›lan Nizamiye Medre-
sesi, kendinden sonraki e¤itim kurumlar›n› hem mimari
tasar›m hem de müfredat yönünden etkilemifltir. ‹mam
Gazali gibi meflhur ‹slam alimlerinin müderrislik yapt›¤›
Nizamiyelerin müfredat›nda sadece f›k›h, siyer, tefsir ve
hadis gibi dini ilimler de¤il, ayn› zamanda edebiyat, as-
tronomi ve mant›k gibi befleri ilimlerin de bulunmas›
medresenin çok yönlülü¤üne iflaret etmektedir. Ehl-i
sünnet akidesini yayg›nlaflt›rmay› ve sahih bir inanc›n
ulema eliyle ö¤retilmesini temel olarak kabul eden Niza-
miye Medresesi k›sa zamanda geliflmifl, bu isimle an›lan
onlarca medresenin kurulmas›na öncülük etmifltir. 
Ücretsiz ve yat›l› e¤itim kurumlar› olan bu medreselerin
amaçlar› aras›nda ulema yetifltirmenin d›fl›nda, devlete

memur ve yönetici yetifltirmek de vard›. Hatta ö¤renci-
lere bir miktar harçl›k da kurum taraf›ndan verilmektey-
di. Bu yönüyle de medreseler bilgiyi sadece zengin, var-
l›kl› bir zümrenin de¤il halk›n mal› haline getirmeyi ba-
flarm›flt›r.
Nizamiye medreselerinden sonra medrese gelene¤i ‹s-
lam co¤rafyas›n›n hemen her bölgesine yay›lm›fl ve bafl-
ta devlet adamlar› olmak üzere toplumun ileri gelenleri



taraf›ndan kasaba ve köylere var›ncaya kadar çok say›da
medrese infla ettirilmifltir. 

‹mam-› Azam Ebu Hanife Külliyesi

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’nin 767 y›l›nda
yap›lan kerpiç mezar› üzerine 1067 y›l›nda bir türbe infla
edilmifltir. Daha sonra türbe, cami, medrese, ribat (ker-
vansaray), hamam ve imarethaneleriyle geniflleyen külli-
ye, bugüne kadar çeflitli devirlerde restorasyona tabi tu-
tulmufltur. Ehl-i Sünnet’in en önemli mekanlar›ndan biri
olarak bugün de Irak’›n en güzide eserleri aras›nda say›l-
maktad›r. 
Külliye, bugün ayakta kalan yap›lar›yla 50 bin m2’lik büyük
bir alana yay›lm›fl durumdad›r.  Türbe, Irak’ta Osman-
l›’dan özgün bir biçimde günümüze ulaflan tek yap›d›r. 

CAM‹LER

Samerra Ulu Cami
Abbasi Hanedan›’n›n bir süre kulland›¤›, daha sonra ise
terk etti¤i Ba¤dat yak›nlar›ndaki Samerra flehrinde infla
edilen yap›, tarihte yap›lm›fl en büyük cami özelli¤ini ta-
fl›maktad›r. Mezopotamya zigguratlar›n› and›ran Malviy-
ye isimli helezonik minaresi 33 metre yüksekli¤indedir.
Müezzinlerin atlar›yla ç›kabildikleri minare befl dönüflten
sonra flerefeye ulaflmaktad›r. Efsanevi Babil Kulesi’ni
ça¤r›flt›ran minarenin dünyada bu ölçüde bir baflka ben-
zeri yoktur. Samerra Camii, Abbasilerin hilafet vurgusu-
nu güçlendirmek ve otoritelerini tüm dünyaya hayk›rmak
için tasarlad›klar› sembolik bir yap› olarak tarihe geçmifl-
tir ve bugün Irak’›n dünyada tan›nan en önemli eseridir.

T‹CARET HANLARI

Ba¤dat, özellikle Osmanl› devrinde önemli bir ticaret
merkezi haline gelmifltir. Hindistan gibi do¤u ülkelerin-
den gelen ticari yüklerin Basra Liman›’na, buradan kuze-
ye Anadolu’ya ve fiam üzerinden Akdeniz limanlar›na u-
laflt›¤›n› biliyoruz. Ticari sirkülasyonun yo¤un oldu¤u fle-

hirdeki atmosferi bu dönemde do¤uya seyahat eden Ba-
t›l› seyyahlar›n gezi notlar›ndan ö¤renmekteyiz. 
fiehirde infla edilen külliyelerin imarethaneleri, Müslü-
man tüccarlar›n konaklamas›na olanak verecek flekilde
tanzim edilmifltir. Bu yap›lar ilim merkezleri olmalar›n›n
yan› s›ra, ticari hayat› da di¤er Osmanl› flehirlerinde oldu-
¤u gibi takviye etmifllerdir. 

M‹NYATÜR SANATI

Ba¤dat minyatür sanat› için bir ekol olmufltur. Osmanl›-
lara kadar, Selçuklu ve ‹ran zevkini yans›tan Ba¤dat min-
yatürleri, sanatsever idarecilerin de deste¤iyle 16. yüzy›l-
da yerini bugün Ba¤dat ekolü dedi¤imiz ba¤›ms›z ve öz-
gün bir üsluba b›rakm›flt›r. Sanatç›lar› himaye edip teflvik
etmede Osmanl› bürokrasisi içinde önemli bir yeri olan
Sadrazam Sokullu Mehmet Pafla’n›n o¤lu Hasan Pa-
fla’n›n valili¤i esnas›nda Ba¤dat minyatürleri, ‹stanbul’u
aratmayacak bir kalite ve özgünlü¤e kavuflmufltur. 



Sevgili Filistinli kardeflim, bir
gün Filistin’e gelip seni kurta-
raca¤›m. Seni çok seviyorum.
Bir keresinde bir çizgi filmde
görmüfltüm. Bir gün sen de öl-
müfl numaras› yap, belki kötü-
ler gider. Kumbaramdaki bü-
tün param› sana gönderiyo-
rum. Allah seni karanl›ktan in-
flallah kurtaracak. Ben bütün
kardefllerime dua ediyorum.
Size kötülük yapanlar yapt›kla-
r›n›n karfl›l›¤›n› görecekler. 
Sizi, bizleri yaratan, koruyan,
çok seven Allah’a emanet edi-
yorum.  
Gülçin Yalç›nkaya

Sevgili Filistinli kardeflim, sava-
fl›n sizin için ne kadar zor oldu-
¤unu tahmin edebiliyorum. Si-
zin gibi ben de burada çok üzü-
lüyorum.  Onlar sürekli size
sald›r›yorlar ama onlar›n güçlü
olmas› size sald›rmalar›n› ge-
rektirmez. Ben aç ve susuz ya-
flamak ne demek bilmiyorum.
Biz bir saat su içmeden dura-
mazken, siz orada günlerce aç
ve susuz kal›yorsunuz. Sevgili
kardeflim, unutma. Allah’tan
ümit kesilmez. Emin ol, Allah
size yard›m edecektir. Allah’a
emanet olun. 
fieyma Çaçar 

Sevgili Kardeflim, flu an Filistin’de
savafl olmasa ve ben sana “Na-
s›ls›n?” diye sordu¤umda sen-
den “‹yiyim” cevab›n› alabil-
sem. Haberlerde izliyorum,
orada savafl oluyor, çok üzülü-
yorum. fiimdi kendimi senin
yerine koyuyorum. Sabah kalk-
t›¤›mda gidebilecek bir okulum

var. Sabah bomba sesleriyle
uyanm›yorum. Akflam oldu-
¤unda babam›n iflten eve döne-
meyece¤i ile ilgili flüphem ol-
muyor. Oysa ki sen d›flar› ç›kt›-
¤›nda can güvenli¤in olmuyor.
Her an tehlikedesin. Ama sana
yard›m edemesem de dualar›m›
hiç eksik etmiyorum. Allah’tan
bir an önce bu savafl›n ve hak-
s›zl›¤›n bitmesini istiyorum.
Her zaman duamdas›n. Allah’a
emanet ol Kardeflim. 
Galip Enes Yakut

Sevgili Afrikal› kardeflim Ayfle,
biliyorum, her çocuk oyun oy-
namaya, ö¤renmeye ve yemek
yemeye muhtaçt›r. Sizler üzül-

meyin. ‹nflallah bir gün bir mu-
cize gerçekleflecek ve dünyada
aç çocuk kalmayacak. Sizin
için bir hayalim var. Bizler elle-
rimizde ekmek ve çeflitli yiye-
ceklerle sizin yan›n›za gelece-
¤iz.  Bu hayalimin gerçeklefl-
mesi için dua ediyorum. Büyü-
yünce dünyan›n en büyük yi-
yecek kamyonu ile senin yan›-
na gelmek istiyorum. Sizlerin
halini görünce çok üzülüyo-
rum. Ve o foto¤raflardaki mut-
suz yüzleri güldürmek istiyo-
rum. Sizleri çok seviyorum ve
size dua ediyorum. 
Zahide Sara Y›lmaz
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