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Dünyan›n dört bir yan›nda savafllar, iflgaller, do¤al afetler, yoksulluk
ve insan haklar› ihlallerinden dolay› yaflanan ma¤duriyetler sürerken
bizler de ma¤dur durumdaki insanlar›n yan›nda yer almaya devam
ediyoruz. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, geçti¤imiz üç ayl›k dönemde yine
onlarca ülkeye ziyarette bulunarak kardefllik ve yard›mlaflmay› tesis
etmeye gayret etti. Bu amaçla gitti¤imiz ülkelerden birkaç› olan; kata-
rakt kampanyam›z›n devam etti¤i Sudan, ba¤›ms›zl›¤›n› kutlayan Ko-
sova, deprem ve tsunami sonras›nda toparlanmaya çal›flan Açe, ça-
t›flmalarla gündeme gelen Lübnan ve büyük bir kas›rga felaketi yafla-
yan Myanmar ile ilgili izlenimlerimizi “Gözlem” bölümümüzde bula-
bilirsiniz.
Geçti¤imiz mart ay›nda Gazze fieridi’nde bulunan yaklafl›k 200 Filis-
tinlinin hayat›n› kaybetmesine, 400’e yak›n›n›n da yaralanmas›na yol
açan ‹srail sald›r›lar› sonras›nda acilen harekete geçen vakf›m›z, Filis-
tinli yaral›lardan 59’unu, 30 kifliden oluflan refakatçileriyle birlikte
özel bir uçakla Türkiye’ye getirdi. 25 Mart’ta Türkiye’ye getirilen ve
tüm masraflar› vakf›m›zca karfl›lanan Filistinliler, ‹stanbul’daki çeflitli
hastanelerde tedavi alt›na al›nd›. Yaral› kardefllerimiz, siz hay›rsever-
lerimizin deste¤iyle Türkiye’de hem tedavi oluyor hem de moral de-
poluyorlar. Kapak dosyam›zda Filistinli yaral›lar›n Türkiye’ye getirilifl
sürecine, içlerinden birkaç›yla yapt›¤›m›z röportaja ve Filistin’deki ya-
ral›lar meselesine yer verdik. 
“Araflt›rma” bölümümüzde, dünya genelinde g›da maddelerinin üre-
timi ve tüketimi artarken açl›k sorununun neden halen devam etti¤i-
ni ve son dönemde dünya çap›nda temel g›da maddelerinde görülen
astronomik fiyat art›fllar›n›n sebeplerini ve olas› sonuçlar›n› irdeledik. 
“Kültür” sayfam›zda ise yetimlerin himaye edilmesi için aç›lan bir
Osmanl› kurumu olan ve yetimler yurdu anlam›na gelen darüleytam-
larla ilgili bilgileri sizlerle paylafl›yoruz.
Türkiye’de ve dünyan›n dört bir yan›nda e¤itimden sa¤l›¤a, g›da ve
giysi yard›mlar›ndan acil yard›mlara, yetim çal›flmalar›ndan sosyal
yard›mlara kadar çeflitli alanlarda sürdürdü¤ümüz faaliyetlerin ve ha-
yat bulmay› bekleyen birtak›m projelerimizin yer ald›¤› sayfalar›m›zda,
kat›ld›¤›m›z uluslararas› toplant›lar ile mültecilikle ilgili düzenledi¤imiz
sempozyumun bilgileri ve gönüllülerimizin çal›flmalar› da yer al›yor.
Dünyan›n herhangi bir yerinde yard›m bekleyen birileri bulundukça
Allah’›n yard›m› ve sizlerin deste¤iyle yard›ma uzanan hay›r eli olma-
ya devam edece¤iz. 
Hay›rda buluflmak dile¤iyle…

De¤erli Gönüldafl›m›z,

insani
YARDIM E D ‹ T Ö R D E N

ENSAR KILIÇO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni

‹NSAN‹ YARDIM
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G Ö Z L E M . . .

haz›rlayan: AYfiE ADLI

B

Görmezden 
gelemeyen

birileri var...

ir afifl görmüfltü yolda. Üzerinde “Siz görürseniz on-

lar da görecek” yaz›yordu. Siyah, zay›f bir el uzan›-

yordu uzaktan. “100 lira ne ki?” diye düflündü. “Bir

çift ayakkab› bile alam›yorum bu parayla. Madem

böyle bir kampanya var, ben de destek olay›m.” Ay-

lar sonra bir mesaj geldi telefonuna: “Ameliyat mas-

raflar› ba¤›fl›n›zla karfl›lanan hastan›n katarakt ope-

rasyonu baflar›yla tamamlanm›flt›r.” K›sac›k bir and›.

Mesaj› okuyup ifline döndü. Ayn› anda Sudan’›n bafl-

‹HH’n›n Sudan’da bafllatt›¤› Afrika Katarakt
Projesi’ni yerinde görmeye gitmifltik ve insanl›¤›n
t›kanan damarlar›na yap›lan bir müdahale ile karfl›
karfl›yayd›k.
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insani
G Ö Z L E M : GÖRMEZDEN GELEMEYEN B‹R‹LER‹ VAR... • 04-05 YARDIM

kenti Hartum’da tarih yeniden yaz›l›yordu asl›nda.
Sadece kataraktl› bir göze de¤il, ademo¤lunun as›r-
lard›r kanat›lan vicdan›na neflter vuruluyordu… 
Daha havaalan›na giderken bafllam›flt› muhasebe.
fioför, “Abla, bizde muhtaç bu kadar insan varken
yard›m için niye kalk›p Sudan’a gidiyor bu insanlar?”
diye sordu¤unda verdi¤im cevab›n duygusal hiçbir
karfl›l›¤› yoktu. Mant›ki birkaç gerekçe s›ralad›m, o
kadar. Yol boyu kafamda dönüp durmufltu ayn› so-
ru; k›tay›, denizi, kimilerinin düflünce ufkunu bile
aflan bu seferberli¤i nas›l izah edebilirdim? Gördük-
ten sonra anlatmak daha kolay olacakt›. Bunun koca
bir yan›lg› oldu¤unu anlamamsa hiç de uzun sürme-
di. ‹HH’n›n Sudan’da bafllatt›¤› Afrika Katarakt Proje-

si’ni yerinde görmeye gitmifltik ve insanl›¤›n t›kanan
damarlar›na yap›lan bir müdahale ile karfl› karfl›yay-
d›k. Burada anlaflmak için söze gerek kalm›yordu.
Gözlerdeki ›fl›k, ellerdeki s›cakl›k yetiyordu dünyan›n
en keskin karfl›tl›¤›n›, siyah-beyaz çat›flmas›n› orta-
dan kald›rmak için. Ama benim kelama ihtiyac›m
vard›.
Dört günlük seyahat dönüflü havaalan›nda araç bek-
liyorum. Birkaç dakika sonra ayn› floför, sorusunun
cevab›n› almaya gelmifl gibi beliriveriyor önümde.
Susmak en anlaml›s› ama her fleyi göze al›p konufl-
mak gerekiyor bazen.
Afrika k›tas›n›n en büyük ülkesi Sudan. Nüfusu 40
milyon kadar. Ademo¤lunun kardefllerine oynad›¤›

Ameliyatlar›n karfl›l›ks›z yap›ld›¤›n› ilk söyledi¤i-

mizde inanam›yorlar. “Ne insanlar varm›fl!” diyor-

lar, “Binlerce kilometre öteden bizim karanl›¤›m›z›

hissediyor ve ›fl›¤›n yolunu açmaya geliyorlar. Ne

insanlar varm›fl…”
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oyun yüzünden yüzlerce y›ld›r belini do¤rultamam›fl;
t›pk› kara k›tan›n di¤er ülkeleri gibi. Kölelik bitmifl,
sömürgeciler çekip gitmifl ama dertler sürüyor.
“Muas›r medeniyetler” seviyesine yükselmesi bu-
günden yar›na olacak fley de¤il. fiimdi de bir Darfur
keflmekefli var ki bafllar›nda; a¤›zlar baflka, ak›l bafl-
ka fleyler söylüyor, orada neler oldu¤u hakk›nda. Ko-
ca dünya Sudan’›, hükümet de halk›n› kaderine tes-
lim etmifl. 
Katarakt, 100 YTL maliyetle 10 dakikada giderilebi-
len bir rahats›zl›k. Pek çok dünya ülkesi gibi Türki-
ye’de de art›k kimse kataraktl› olarak ölmüyor el-
hamdülillah. Ama uça¤a binip dört saat gittikten son-
ra indi¤iniz Sudan’da tablo bu kadar umut dolu de¤il
maalesef. Halk›n %5’i, yani iki milyon kifli 10 dakika-
da kald›r›labilecek bir perde yüzünden ömrünü ka-
ranl›¤a mahkum geçiriyor. Kimi annesini, babas›n›,
a¤açlar›, çiçekleri; kimi eflini, çocuklar›n› görmeden
geçiriyor ömrünü. Ifl›k çok yak›n›nda fakat ne bunu
bilecek imkan› ne ona uzanabilecek gücü var. Türki-
ye’den bak›ld›¤›nda belki mutfaktan, belki gezip toz-

madan k›s›larak ‹HH’ya ba¤›fllanan 100 YTL’den iba-
retken orada, bahfledilmifl ikinci bir hayat manas›na
geliyor katarakt projesi. Kimse görmezse; o insanla-
r›n ellerinden kay›p giden günefl ›fl›¤›n›, daha da
önemlisi umut ve hayat ›fl›¤›n› bir daha yakalamalar›
mümkün de¤il. Biz gözlerimizi kapat›p kulaklar›m›z›
t›kasak da o hayatlar yaflan›yor, o ac›lar çekiliyor.
Bir süre susuyor floför a¤abey. Ben söylediklerim-
den, o duyduklar›ndan dolay› flaflk›n. Anlatmak
mümkün de¤il diye düflünmüfltüm, hakl› ç›kt›m ifl-
te… Sonra soruyor: “Hastalar ne düflünüyor peki?”
Proje koordinatör yard›mc›s›n›n söyledikleri geliyor
akl›ma: 
“Ameliyatlar›n karfl›l›ks›z yap›ld›¤›n› ilk söyledi¤imiz-
de inanam›yorlar. Sonra anlat›yoruz, ‘Biz Türki-
ye’den geliyoruz. Oradaki insanlar karfl›l›yor tedavi
masraflar›n›z›. Doktor ve hemflireler de para alma-
dan çal›fl›yorlar. Sadece sizin için buraday›z.’ diyo-
ruz. ‘Ne insanlar varm›fl!’ diyorlar, ‘Binlerce kilomet-
re öteden bizim karanl›¤›m›z› hissediyor ve ›fl›¤›n yo-
lunu açmaya geliyorlar. Ne insanlar varm›fl…’”
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insani
06-07 YARDIM

008 y›l›n›n ilk aylar›yla birlikte dünya yeni bir devlet-
le daha tan›flt›: Kosova. Avrupa’n›n göbe¤inde say›-
labilecek Kosova, tarih boyunca stratejik konumu
nedeniyle önem arz etmifltir; hem Bat›’yla Do¤u ara-
s›nda geçifl noktas› olmas› hasebiyle hem de co¤-
rafyas› ve yo¤un etnik Arnavut nüfusuyla her dö-
nemde bölgedeki egemen güçlerin ilgi oda¤› olmufl
ve tarih boyunca Arnavutlarla birliktelik kuranlar böl-
gede hakimiyeti ele geçirmifllerdir. 
Kosoval›lar 17 Kas›m 2007 seçimlerine ba¤›ms›zl›k
ilan› beklentisiyle girdiler. Bu beklentilerine cevap

verebilecek parti olarak da PDK (Kosova Demokrat
Partisi)’y› gördüler. Bunun en büyük sebebi de par-
tinin genel baflkan› Haflim Taçi’nin 1980’lerden bu
yana Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› için verdi¤i mücadele
ve bu mücadeleden -ABD ve AB’nin deste¤i ile- ga-
lip ç›kmas›yd›. Savafl boyunca cephede S›rplara kar-
fl› mücadele veren Haflim Taçi, seçimlere Koso-
va’n›n ba¤›ms›zl›¤› ilan› sözüyle girmifl ve %35 gibi
bir oy alarak seçimlerden galip ç›km›flt›r. Seçimlerin
ard›ndan Taçi, ABD ve AB’nin de oluruyla 17 fiubat
2008’de Kosova parlamentosundaki tarihi konufl-
mas›yla tüm dünyaya Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etmifltir. 
Ba¤›ms›zl›¤a kadar olan süreçte, ‹HH olarak savafl›n

haz›rlayan: EM‹N fiEN

Genç devlet

‹HH, sahip oldu¤umuz ortak dini ve kültürel de¤erler
nedeniyle tarihsel ba¤lar›m›z olan Kosoval› kardefl-
lerimizi ba¤›ms›zl›k gününde de yaln›z b›rakmad› ve
ba¤›ms›zl›k sevincini Kosova’da Kosoval›larla birlik-
te yaflad›.

Kosova

2

G Ö Z L E M . . .
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bafllad›¤› ilk günden itibaren Kosova’ya yard›m faali-
yetlerinde bulunduk. Yaral›lar› Türkiye’ye getirip te-
davilerini üstlendik. S›rp iflgali s›ras›nda 2 milyon
300 bin nüfusu olan Kosova’da bir milyondan fazla
kifli Makedonya ve Arnavutluk’a sürgün edildi. ‹HH
olarak Makedonya ve Arnavutluk’ta oluflturdu¤u-
muz kamplarda mültecilere yard›mlar ulaflt›rd›k. Ça-
l›flmalar›m›z, savafltan sonra da çeflitli alanlarda de-
vam ederek bugünlere gelindi. 
‹HH, sahip oldu¤umuz ortak dini ve kültürel de¤er-
ler nedeniyle tarihsel ba¤lar›m›z olan Kosoval› kar-
defllerimizi ba¤›ms›zl›k gününde de yaln›z b›rakma-
d› ve ba¤›ms›zl›k sevincini Kosova’da Kosoval›larla
birlikte yaflad›. Orada bulundu¤umuz süre zarf›nda
siyasetçiler, akademisyenler, ö¤retim üyeleri, sivil
toplum kurulufllar› ve medya gruplar›yla bundan
sonra Kosova’n›n gelece¤iyle ilgili neler yap›labile-
ce¤i hakk›nda görüflmeler yapt›k. Görüflmelerimiz
s›ras›nda hepsinin ‹HH’ya ve Türkiye’ye minnet
duygular›yla dolu oldu¤unu gördük. Baflbakan Ha-

flim Taçi’nin halka ba¤›ms›zl›k ilan› konuflmas›n›
yapt›¤› s›rada bir taraf›na 10 metrelik devasa Türk
bayra¤›n› asmas› da bu yak›nl›¤›n bir niflanesiydi.
Orada bulunan insanlar›n yüzlerinden mutluluk oku-
nuyordu. Fakat görüfltü¤ümüz kimseler aras›nda
gelecekle ilgili endifleleri olanlar da yok de¤ildi.
Özellikle siyasetçiler, akademisyenler ve sivil top-
lum örgütleri bu konuda oldukça hassaslar. De-
mografik ve jeopolitik konumu itibar›yla bölgeye yo-
¤un ilgi gösteren ABD ve AB bugün de ayn› flekil-
de zengin çinko, bak›r, alt›n ve kömür madenlerine
sahip olan Kosova’dalar. ABD, Balkanlar’›n en bü-
yük üssünü Kosova’n›n Ferizay flehrinde kurmufl
durumda. 

Seçimlere Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› ilan› sözüyle giren ve

%35 gibi bir oy alarak seçimlerden galip ç›kan Haflim

Taçi, ABD ve AB’nin de oluruyla 17 fiubat 2008’de

Kosova parlamentosundaki tarihi konuflmas›yla tüm

dünyaya Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir.
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Görünen o ki, yak›n tarihte AB’nin geniflleme pro-
jesi içinde Balkanlar’la birlikte Kosova da kendini
bu birli¤in içinde bulacak. Çok genç ve dinamik bir
nüfusa sahip olan Kosova’da ABD ve AB’nin kültü-
rel kuflatmas› oldukça tehlikeli boyutlarda. Koso-
va’da bu amaca hizmet eden, içlerinde George So-
ros’a ait birçok kurumun da bulundu¤u 812 vak›f
ve derne¤in faaliyette oldu¤u biliniyor. Bu kurum-
lar›n çal›flmalar› temelde misyonerlik hedefi güden
fakat birçok farkl› alanda ve özellikle ö¤renci faali-
yetleri ad› alt›nda gerçeklefltiriliyor. Bugün %95 gi-
bi ezici bir Müslüman nüfusun oldu¤u Kosova’n›n
baflkenti Prifltine’de devasa bir katedral inflaat› de-
vam ederken zaman ilerledikçe Müslüman nüfusa
yönelik k›s›tlamalarda da art›fl gözlenebilir. 
Kosoval› Arnavutlar için en büyük tehlikelerden bi-
ri de yaz›l› tarihlerinin olmamas›. Arnavutlar ad›na
tarihi baflkalar› yazmaya bafllam›fl bile. Bu çal›flma-
n›n temelinde Kosoval› Arnavutlar›n Osmanl›’yla,
dolay›s›yla Türkiye’yle 600 senelik kardefllik ve ak-
rabal›k ba¤lar›n› koparmaya yönelik çabalar oldu¤u
hissediliyor. Ancak Bat› her ne kadar Kosova’da yo-
¤un olarak çal›flmalar yürütse de bölge halk›n›n
gönlü Türkiye sevgisiyle dopdolu.  
Savafl›n yafland›¤› her bölgede oldu¤u gibi Koso-
va’da da birçok yetim, ma¤dur durumda bulunu-
yor. Prizren ‹yilik Bafla¤› Derne¤i savafl›n bafl›ndan
beri yetimlerin hem maddi hem manevi ihtiyaçlar›-

n› giderebilmek için çal›flmalar yap›yor. Dernek,
Prevalats’ta ‹HH’n›n büyük katk›s›yla, geliri tama-
men yetimlere harcanan bir otel infla ettirmifl ve
yetim çal›flmalar›n› ‹HH ile birlikte yürütmekte. Yi-
ne ‹HH’n›n katk›lar›yla kurulmufl ve Kosova’da hal-
k›n manevi duygular›na hitap eden yay›nlar yapan
BESA TV de Prizren’de bulunuyor. 
Umut ediyoruz ki, Kosova gerçek kimli¤ini buldu¤u
zaman Avrupa’n›n içinde ‹slam’›n en önemli tem-
silcilerinden biri olacak ve tarihi misyonunu ifa ede-
cektir. Kardefl Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› bir kez da-
ha kutluyoruz. 

insani
G Ö Z L E M : GENÇ DEVLET KOSOVA • 08-09 YARDIM
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004 y›l›n›n son günlerinde tarihin en büyük do¤al
afetlerinden birisi Açe’de yaflanm›flt›. 280 bin insa-
n›n hayat›n› kaybetti¤i deprem ve tsunamiden çok
k›sa bir süre sonra, ‹HH olarak bölgeye ulaflan ilk

yard›m ekiplerinden biriydik. Afetin vurdu¤u bölge-
ler batakl›k haline gelmifl, insan cesetleri bu batak-
l›klardan toplanarak yol kenarlar›na çöp gibi y›¤›l-
m›flt› ve kamyonlarla toplu mezar yerlerine götürü-
lüyordu. fiehirlerin tüm altyap›s› y›k›lm›flt›, geride
kalan insanlar çad›r kentlerde hayatlar›n› sürdürü-
yorlard›. Ölümün so¤uk yüzünü ve tarif edilemez
kokusunu en yo¤un hissetti¤im yerdi buras›. 
Tsunaminin üzerinden 3,5 y›l geçti ve bu büyük

haz›rlayan: HÜSEY‹N ORUÇ

Büyük afet sonras›

2

Tsunaminin üzerinden 3,5 y›l geçti ve bu büyük afet-
ten sonraki ilk günlerde kargafla içinde, ç›¤l›klarla
karfl›land›¤›m›z Banda Açe’de bu sefer sükunet ve
sevinçle karfl›land›k.

Açe

G Ö Z L E M . . .
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afetten sonraki ilk günlerde kargafla içinde, ç›¤l›klar-
la karfl›land›¤›m›z Banda Açe’de bu sefer sükunet ve
sevinçle karfl›land›k. Bizler görevimizi yapm›fl olma-
n›n huzuruyla, ilk olarak Allah’›n bize emaneti olan
yetim çocuklar›m›z›n kald›¤› ‹stanbul yetimhanemizi
ziyarete gittik. Yeflillikler içerisinde, kendileri için her
türlü imkan›n bulundu¤u binalarda yaflayan çocukla-
r›m›z›n bizi sevinçle karfl›lamalar› tüm yorgunlu¤u-
muzu ald›. Bu çocuklar bizim öz çocuklar›m›z. Onlar›

sevdi¤iniz, onlara biraz ilgi gösterdi¤iniz zaman size
“baba” demeye bafll›yorlar. O zaman yetimi, yetim
olmay› anlamaya bafll›yorsunuz. Sevgiye susam›fl o
gözlere bakt›¤›n›zda, o gözlerdeki çaresizli¤i gördü-
¤ünüzde Efendimiz (s.a.v.)’in yetimleri neden bu ka-
dar önemsedi¤ini daha iyi kavr›yorsunuz.  
Felaket sonras›nda harabe halde gördü¤ümüz
Açe’nin caddeleri bugün de pek de¤iflmifl görünmü-
yor. Öte yandan her gitti¤imiz yerde Türkiye’den ge-
len kurulufllar›n yapt›rd›¤› bir eserle karfl›laflmak bizi
mutlu ediyor. Özellikle Türk flehitli¤ini ziyaret etti¤i-
mizde, bugün yard›m kurulufllar›yla yapt›¤›m›z ifllerin
yüzy›llar öncesinde atalar›m›z taraf›ndan çok daha
büyük fedakarl›klarla yap›ld›¤›n› hat›rl›yoruz. 
Depremin ilk haftas›nda bölgede çal›flmaya baflla-
yan yard›m kuruluflu say›s› 3000 civar›ndaym›fl. Bi-
rinci y›l›n sonunda bu say› 1000’e düflmüfl. Bugün-
se sadece 60 kurulufl çal›flmalar›na devam ediyor
ve ne yaz›k ki bunlar›n çok az› Müslümanlara ait ku-
rulufllar. Bölgede baz› yabanc› kurulufllar›n misyo-
nerlik çal›flmalar› çok yo¤un bir flekilde devam edi-
yor. ‹lk günler ‹ncil da¤›t›rken linç edilmek istenen
bu misyonerler flimdi her alanda rahatça çal›flma ya-
pabiliyorlar. 
Felaket sonras› yaflanan en olumlu geliflme hiç flüp-
hesiz onlarca y›ld›r devam eden iç savafl›n bar›flla
neticelenmesi. Merkezi Cakarta hükümeti ve ba-
¤›ms›zl›k mücadelesini devam ettiren Açe Özgürlük
Hareketi (GAM), Açe’nin özerklik statüsü konusun-
da anlaflm›fllar. Da¤larda bulunan GAM üyeleri silah-
lar›n› b›rak›p siyasi partilerini kurmufllar, yap›lan se-
çimlerde de birinci parti olarak meclise girmifller.
Eyalet valisi de bu yap›dan seçilmifl. Açeliler art›k
gelece¤e daha büyük umutlarla bak›yorlar.
Ne kadar iyi fiziki flartlar içinde yaflarlarsa yaflas›n-
lar insanlar›n, özellikle de çocuklar›n ihtiyaç duydu-
¤u en önemli fley sevgi olsa gerek. Bir yetimin ya-
n›ndayken bunun ne demek oldu¤unu çok daha iyi
anlayabiliyorsunuz. Yedi yafllar›nda olan Ayfle ya-
n›mdan hiç ayr›lm›yor; ben de elimden geldi¤ince
onunla ilgilenmeye çal›fl›yorum. Bunu gören ayn›
yafllarda bir k›z çocu¤u daha yan›ma geliyor, “Be-
nim ad›m da Ayfle.” diyor. Yani “ Beni de sev!” di-
yor asl›nda. Bir yetimin bafl› okfland›¤›nda günahla-
r›n dökülüyor oldu¤unu belirten yetimler yetimi
Efendimiz (s.a.v.)’in bu müjdesinin hikmetini art›k
daha iyi anlayabiliyorum…

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:10 PM  Page 11



emmuz 2006’daki ‹srail sald›r›s› sonras›nda bafl-
latt›¤› Lübnan Acil Yard›m Kampanyas› çerçeve-
sinde bölgedeki çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›ran ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, bölgeye onlarca yard›m t›r› ile
bir gemi dolusu g›da maddesi göndermiflti. Son
dönemdeki s›cak geliflmeler ise bölgeye yönelik
s›cak takibin devam etmesini zorunlu k›lmakta. Zi-
ra mültecilerin durumlar›n›n iyilefltirilmesi, yetim-
lere ve yoksullara el uzat›lmas›, özellikle de e¤itim
alan›nda yap›lacak çal›flmalar, Lübnan’›n gelece¤i
için büyük önem arz ediyor; ama her fleyden
önemlisi, ülkedeki 19 farkl› etnik grup aras›nda
güvenin yeniden tesis edilmesi. Aksi takdirde, ül-
kede 1975-1989 y›llar› aras›nda yaflanan iç sava-
fl›n benzeri kaç›n›lmaz demektir. Biz de ‹HH olarak

ülkenin kuzeyinden güneyine, yoksullara yönelik
sa¤l›k çal›flmalar›m›z, kültür merkezlerimiz ve Fi-
listinli mültecilere yönelik yo¤un yard›m faaliyetle-
rimizle Lübnan’da kardeflli¤in tohumlar›n› atmay›
amaçl›yoruz.
Geçen y›l Kadir Gecesi’nde yetimler yarar›na ger-
çeklefltirdi¤imiz canl› TV yay›n› vesilesi ile bölge-
ye yapt›¤›m›z ziyaretten sonra yeniden Lüb-
nan’day›z. Öncelikle, Beyrut’un güneyindeki Ke-
termaya’da bulunan ve yap›mlar›n› ‹HH’n›n des-
tekledi¤i kültür merkezlerinin inflaatlar›n› ziyaret
ediyoruz. Tamamland›¤›nda, bünyesindeki konfe-
rans salonu, bilgisayar kurslar› ve dil kurslar› ile 35
bin nüfuslu bölge halk›na hizmet vermesi düflü-
nülen Dariye Kültür Merkezi’nin yan› s›ra; yap›m›
devam eden Kevser Kültür Merkezi’nde birçok
branflta meslek edindirme kursu, takviye kurslar›,
dil kurslar› ve ayr›ca sa¤l›k birimleri de yer alacak.

haz›rlayan: ABDULLAH BAYRAK

Da¤larla denizin ve
kaosun ortas›nda 

bir ülke:

Mültecilerin durumlar›n›n iyilefltirilmesi, yetimlere
ve yoksullara el uzat›lmas›, özellikle de e¤itim ala-
n›nda yap›lacak çal›flmalar, Lübnan’›n gelece¤i için
büyük önem arz ediyor.

Lübnan
T

G Ö Z L E M . . .
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Her iki merkezde de yetimlere ve yoksullara ücret-
siz hizmet verilecek. 
Bu ziyaretlerimizin ard›ndan Trablusflam flehrine ge-
çiyoruz. May›s 2007’de büyük bir trajedi yaflayan
Nehrul Barid Mülteci Kamp› bu flehirde bulunuyor.
Yaklafl›k 35 bin kiflinin yaflad›¤› kamp, Fethul ‹slam
ad›nda, 200 kiflilik silahl› bir grubu bar›nd›rd›¤› ge-
rekçesiyle Lübnan ordusunca bombard›mana tutul-
mufl ve bu bombard›manda sivil-asker yaklafl›k 400
kifli hayat›n› kaybetmiflti. Filistinli mültecilerden olu-
flan kamp sakinlerinin tamam› bölgeyi terk etmek
zorunda kalarak 8 km uzakl›ktaki Beddavi Mülteci
Kamp›’ndaki okullara ve garajlara s›¤›nm›flt›. fiimdi-
lerde ise bu mülteciler aras›ndan 2500 ailenin,
BM’nin Nehrul Barid’in hemen yak›n›na kurdu¤u
prefabrik evlere döndü¤ünü ö¤reniyoruz. “Yeni
Nehrul Barid” denen bu bölge, y›k›lan k›s›mdan sa-
dece birkaç kilometre uzakta bulunuyor. Yeni Neh-

rul Barid’e de eskisine de girifl ç›k›fllar s›k› kontrol al-
t›nda. Bombalanm›fl Nehrul Barid ise, Ramazan’da
b›rakt›¤›m›z hali ile öylece duruyor ve modern dün-
yan›n yüzüne adeta “Adalet!” diye hayk›r›yor.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak o s›k›nt›l› günlerde
buradaki mültecilere acil g›da ve kumanya yard›m›
yapm›fl, günlük 3000 kiflinin istifade etti¤i bir de
aflevi kurmufltuk. Ayr›ca Beddavi Mülteci Kam-
p›’nda yaflayan 25 yetimin bak›m›n› da üstlenmifltik;
bu yetimler o zamandan beri himayemiz alt›nda.
Bölgeye yönelik acil yard›m çal›flmalar›m›z halen de-
vam ediyor.
Bir di¤er dura¤›m›z, ‹HH’n›n destek verdi¤i Bey-
rut’taki yetim merkezi inflaat› oluyor. Dokuz katl› ol-
mas› planlanan bu yetim merkezinin içerisinde yurt,
seminer salonu, meslek edindirme kurslar›, bilgisa-
yar laboratuvarlar› ve sa¤l›k merkezi bulunacak. ‹ki
y›l içerisinde tamamlanmas› planlanan bu yetim
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merkezi ile 1300 Filistinli yetim çocu¤un hayata tu-
tunmas›na yard›mc› olunacak. 
Lübnan’›n toplumsal hayat›na uzun soluklu katk›
sa¤layacak kal›c› projelerimizden birisi de Say-
da’daki ‹stanbul E¤itim Merkezi. Merkezde çeflitli
kurslarla Filistinli gençlere meslek kazand›r›lmas›
planlan›yor.  
Yolculu¤umuza güneye do¤ru devam ediyor ve
Temmuz 2006 sald›r›lar›nda ad›n› s›kça duydu¤u-
muz Nebatiye bölgesine ulafl›yoruz. Burada,
‹HH’n›n yapt›rd›¤› poliklini¤i ziyaret ediyoruz. Ayda
250 yoksul hastaya hizmet veren poliklini¤imiz,
bölge halk›na hem flifa hem de moral da¤›t›yor. Po-
liklinik görevlileri, ihtiyaç duyduklar› ilaç listesi ile
bizi yolcu ediyorlar. 
Sabah ‹stanbul’a do¤ru yola ç›karken geride 19 din
ve mezhepten oluflan çat›flmac› bir toplumsal yap›,
karmafl›k bir siyasi arena ve silahlanmakta olan bir
halk b›rak›yoruz. K›sa vadede daha büyük yard›m
faaliyetleri yapmak zorunda olaca¤›m›z gerçe¤i ile
Lübnan’a veda ediyor; ayni yard›m t›rlar›m›z› haz›r-
lamaya bafll›yoruz.

‹HH olarak ülkenin kuzeyinden güneyine, yoksullara

yönelik sa¤l›k çal›flmalar›m›z, kültür merkezlerimiz 

ve Filistinli mültecilere yönelik yo¤un yard›m 

faaliyetlerimizle Lübnan’da kardeflli¤in tohumlar›n› 

atmay› amaçl›yoruz.
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ay›s ay› bafl›nda meydana gelen Nergis Kas›rgas›
ma¤durlar›na acil yard›m çal›flmas› yapmak ama-
c›yla Burma/Myanmar’a gitmek üzere Bangkok’a
hareket ettik. Tüm dünyadan yard›m kurulufllar›n›n
temsilcileri, Myanmar’daki askeri cuntan›n acil yar-
d›m çal›flmalar› için ülkeye girifllerine izin verme-

mesinden dolay›, Bangkok’ta günlerdir bekliyordu.
STK temsilcilerine vize verilmedi¤i için biz de turist
vizesi için baflvurduk ve sadece ben vize alabildim.
15 May›s günü akflam› 1,5 saatlik bir yolculuktan
sonra ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ad›na Myanmar’a u-
laflt›m. Myanmar’da bulunan partner kuruluflumu-
zun baflkan› ile yapt›¤›m›z toplant› sonucunda yar-
d›m çal›flmalar›na bafllad›k. ‹lk etapta g›da da¤›t›m›
olarak bafllayan yard›mlar›m›za, insanlar kas›rga so-

haz›rlayan: fiENOL ÖZTÜRK

Myanmar, 1962 y›l›ndan bu yana askeri cunta ile yö-
netiliyor ve ülke onlarca y›ld›r d›flar›ya kapal› olarak
yafl›yor. Nitekim, yard›m çal›flmas› ve incelemeler
için Myanmar’da yapt›¤›m›z yolculuk, maalesef res-
mi yetkililerden ald›¤›m›z uyar› neticesinde k›sa sü-
rede son buldu.

M

kas›rgayla gelen
politik felaket

Myanmar’da

G Ö Z L E M . . .
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Kas›rga felaketinin ard›ndan, ölü say›s›n›n 120

binlerle ifade edildi¤i ve 2,5 milyon kiflinin de

evsiz kald›¤› ülkede ilk etapta g›da ve bir ailenin

kendi yeme¤ini piflirebilmesi için gereken mut-

fak eflyalar›n› da¤›t›yoruz.

nucu hemen her fleylerini kaybettiklerinden dolay›,
bir ailenin kendi yeme¤ini piflirip yiyebilmesi için ge-
reken tencere, tava, tabak, bardak, kepçe, b›çak, ça-
tal ve kafl›klardan oluflan setin da¤›t›lmas›n› ekledik.
Ülkenin en geliflmifl flehri olan baflkent Yangon’un
çevresinden bafllayarak kas›rgan›n etkiledi¤i bölge-
leri gezdik. Yangon’da evler betondan oldu¤u için
ilk bak›flta burada afete u¤ram›fl bir yer görünümü
yoktu. Ama y›k›lan a¤açlar›n gövdeleri ve köklerini
görünce insan yaflanan kas›rgan›n fliddetini anlaya-
biliyordu. fiehir d›fl›na ç›k›ld›kça beton evlerin yeri-
ni bambudan yap›lm›fl evler almaya bafllad›¤›ndan
felaketin boyutlar›n› çok daha çarp›c› bir flekilde
fark etmeye bafll›yorsunuz. fiehir d›fl›na ç›kt›kça ve
güneye indikçe, tahrip olmufl veya tamamen y›k›l-

m›fl evlerin say›s› art›yor. ‹nsanlar camilere ve tap›-
naklara s›¤›nm›fl, yaflam mücadelesi veriyorlard›.
Ulafl›m›n sa¤land›¤› yerlerdeki cesetler defnedil-
mifl ama ulafl›m›n sa¤lanamad›¤›, merkezden
uzaktaki delta bölgelerinde toplanamayan cesetler,
bu y›l erken bafllayan muson ya¤murlar›yla birlikte
topra¤a kar›flmaya bafllam›flt›. Felaket bölgesine
do¤ru ilerlemek ise, hükümet taraf›ndan yasaklan-
d›¤› için mümkün olmad›. Bölgeye yabanc›lar›n gir-
mesi tamamen imkans›z.
Her ne kadar ülkeye girdi¤imiz günlerde hükümet
resmi olarak 78 bin kiflinin öldü¤ünü aç›klasa da,
ülke içinde herkes gerçek rakam›n 120 binden faz-
la oldu¤unu, 200 bin kiflinin de kay›p oldu¤unu ifa-
de ediyordu. 24 milyon kiflinin yaflad›¤› bir bölgeyi
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etkileyen kas›rga, 2,5 milyon kifliyi evsiz b›rakm›fl.
Muson ya¤murlar› nedeniyle de evleri tahrip olan
veya tamamen y›k›lan insanlar, fliddetli ya¤mur al-
t›nda çok zorlu bir yaflam savafl› veriyordu. Kas›r-
ga sonras›nda cunta yönetiminin d›fl yard›mlar›
reddetmesi ve altyap› yetersizli¤i nedeniyle gerek-
li tedbirlerin al›namay›fl›ndan ötürü, herkesin en
fazla korktu¤u fley olan salg›n hastal›klar›n bafllad›-
¤› haberleri, k›rsal bölgelerden gelmeye bafllam›flt›
bile. Ülkede zaten yetersiz olan sa¤l›k altyap›s›, ka-
s›rgadan sonra daha da kötü bir hal ald›¤›ndan ya-
banc› personel, gerekli teçhizat ve ilaç yard›m› ol-
maks›z›n salg›n hastal›klar›n ciddi bir flekilde ön-
lenmesi çok zor görünüyor.
Myanmar, 1962 y›l›ndan bu yana askeri cunta ile
yönetiliyor ve ülke onlarca y›ld›r d›flar›ya kapal› ola-
rak yafl›yor. Asl›nda buras› d›flar›ya oldu¤u kadar
kendi içine de kapal›. Ülkede üniversiteler, askeri
cuntaya karfl› muhalif hareketler oluflturduklar› için
y›llarca kapal› kalm›fllar. Bir kuflak, üniversite e¤iti-
mi almadan yetiflmifl. Bu durum ise ülkede nitelik-
li insan eksikli¤ine yol açm›fl. 
Myanmar’da yaflam standard› çok düflük. Fakirlik
her yerde kendini hissettiriyor. Ekilebilir arazileri
ve do¤al kaynaklar› çok fazla olmas›na ve birçok
bölgede y›lda üç sefer ürün al›nabilmesine ra¤-
men, askeri cuntan›n y›llard›r izledi¤i içe kapan›k

ve bask›c› yönetimin bir sonucu olarak, Myanmar
dünyadaki en fakir ülkeler aras›nda yer al›yor.
Ülkede sosyal ve politik yönden tam bir karamsar-
l›k hakim görünüyor. Halk›n ço¤unlu¤u gelecekten
pek umutlu de¤il. Ordunun yönetimden çekilip ye-
rini sivil idareye teslim edece¤ine kimse inanm›-
yor. Ordu ise iktidar›n› meflrulaflt›rmak ve güçlen-
dirmek için sürekli olarak d›fl düflman konseptini
canl› tutmaya çal›fl›yor. 
Yard›m çal›flmas› ve incelemeler için Myanmar’da
yapt›¤›m›z bu yolculuk, maalesef resmi yetkililer-
den ald›¤›m›z uyar› neticesinde k›sa sürede son
buldu. Partner kuruluflumuzun yetkilileriyle konu-
flan polisler, kim oldu¤umuzu ve niye buralarda bu-
lundu¤umuzu soruflturmufllar. Bunun üzerine bu-
radaki arkadafllar ertesi gün için planlad›¤›m›z da¤›-
t›m çal›flmas› öncesinde bu durumu bildirdiler ve
hem bizim hem de yard›m çal›flmalar›n›n selameti
için bundan sonra felaket bölgelerine gitmememi-
zin daha uygun olaca¤›n› söylediler. 
Ülkede, BM temsilcileriyle baz› görüflmeler yapa-
rak hem ülke hakk›nda farkl› kaynaklardan bilgi
edinmeye hem de ‹HH olarak yapt›¤›m›z yard›m
çal›flmalar›n› gelifltirme noktas›nda fikir edinmeye
çal›flt›m. Bu görüflmelerin ard›ndan Bangkok’ta
bulunan kurulufl temsilcileriyle yard›m çal›flmalar›
hakk›nda görüflmek üzere Myanmar’dan ayr›ld›m.
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azze’de kanayan yara, gün geçtikçe daha da derinle-
flerek Filistinli kardefllerimizin yüreklerini yakmaya
devam ederken vicdan sahipleri de Filistin konusun-
da çareler bulmaya çal›fl›yor. Nitekim, Hamas’› iktida-
ra getirdi¤i için cezaland›r›larak ciddi bir ekonomik
ambargoya maruz b›rak›lan ve adeta aç›k hava hapis-
hanesine dönüfltürülen Gazze’den ç›k›fllar›na izin ve-
rilmeyen Filistinliler, ihtiyaçlar› hayati boyutlara ula-
fl›nca çareyi Refah S›n›r Kap›s›’n› y›kmakta bulmufl ve
bu olay›n hemen akabinde ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
ekibi de Gazze’ye giderek bölgeye yönelik yard›m ça-
l›flmalar›na h›z vermiflti. Hiç vakit kaybetmeden, “fii-
fahen de¤il acilen Filistin’e yard›m laz›m!” sloga-
n›yla bir acil yard›m kampanyas› bafllatan vakf›m›z›n
bu ça¤r›s› genifl yank› bulmufl, halk›m›z›n gösterdi¤i
büyük teveccüh sayesinde, yap›lan yard›mlar Filistin
için ilaç, yemek, ›fl›k ve hayat olmufltu. 
Geçti¤imiz mart ay›nda, Gazze ekibimiz Türkiye’ye
döndükten k›sa bir süre sonra ‹srail’in 200’e yak›n Fi-

listinli kardeflimizin ölümüne, 400’e yak›n kardeflimi-
zin de yaralanmas›na yol açan Gazze’ye yönelik son
sald›r›lar› ise, Filistinli yaral›lar›n s›k›nt›lar›n› yeniden
gün yüzüne ç›kard›. Uygulanan ambargo sonucu
Gazzeliler, son sald›r›larda yaralananlar› tedavi edebi-
lecek gerekli t›bbi imkanlardan yoksundu. Yaral›lar-
dan bir k›sm› tedavi için M›s›r’a ve bir k›sm› da di¤er
komflu ülkelere gitmifllerdi. Ancak bir yandan fiziki
flartlar›n yetersizli¤i, bir yandan ilaç ve ilgi eksikli¤i
nedeniyle yaral›lar buralarda da s›k›nt› içindeydiler. 
M›s›r’a, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluflu tem-
silcilerinden oluflan bir heyet gönderen vakf›m›z, acil
yard›m kampanyas› d›fl›nda Filistin için bir fleyler da-
ha yapmak gerekti¤i inanc›yla, yaral›lar› Türkiye’ye
getirmeye talip oldu. Uzun bürokratik u¤rafllar neti-
cesinde, ‹srail sald›r›lar›nda yaralanan 59 Filistinli kar-
deflimizi, 30 kifliden oluflan refakatçileriyle birlikte
Türkiye’ye getirerek tüm tedavi ve bak›m masraflar›-
n› üstlenmifl olman›n huzuru içerisindeyiz. 
25 Mart 2008 günü özel bir uçakla Atatürk Havaala-
n›’na getirilen 59 yaral›, havaalan›nda haz›r bekletilen
ambulanslarla ‹stanbul’daki 12 farkl› hastaneye sevk
edildi. fiu an, aralar›nda henüz 15 yafl›ndaki bir çocuk
ve ‹stanbul’a hamile olarak getirilen ve burada do¤um

G

yaral›lar
‹stanbul’da

Filistinli

Yaral› kardefllerimiz, halk›m›z›n maddi-manevi
deste¤i sayesinde, gerek gerçeklefltirilen
ameliyatlarla gerek uygulanan protezlerle ve
di¤er tedavilerle hayata yeniden tutunmaya
çal›fl›yor. 
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yapan bir kad›n›n da bulundu¤u Filistinli kardefllerimi-
zin tedavi süreciyle birlikte iyileflmeye bafllamas›,
hem onlar›n hem de bizlerin yüzünü güldürüyor. 
Yaral›lardan tedavisi tamamlanan 52 Filistinli karde-
flimiz ve refakatçileri memleketine u¤urlan›rken, ge-
ride kalanlar›n tedavileri ise devam ediyor. Yaral›
kardefllerimiz, halk›m›z›n maddi-manevi deste¤i sa-
yesinde, gerek gerçeklefltirilen ameliyatlarla gerek
uygulanan protezlerle ve di¤er tedavilerle hayata ye-
niden tutunmaya çal›fl›yor. Hastanede tedavileri ta-
mamlananlar ise refakatçileriyle birlikte, ‹HH’n›n
kendileri için tahsis etti¤i evlerde kal›yor ve doktor-
lar›m›z düzenli olarak yaral›lar› ziyaret edip tedavile-
rine devam ediyorlar. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n, gönüldafllar›n›n tevec-
cühü sayesinde her türlü giderlerini karfl›lad›¤› yara-
l› kardefllerimiz, ‹stanbul’da tedavi olman›n yan› s›ra
moral de depoluyorlar. 
Menfur ‹srail sald›r›lar› sonucu, kimi ifline kimi oku-
luna kimi de bir yak›n›n› ziyarete giderken yaralanan
Filistinli kardefllerimiz, hay›rsever halk›m›z›n deste¤i
ve duas›yla, art›k daha umut dolu. Geride b›rakt›kla-
r› Filistin’e ise ne yaz›k ki hâlâ yard›m laz›m.

Hastanede tedavileri tamamlananlar refakatçi-

leriyle birlikte, ‹HH’n›n kendileri için tahsis etti¤i

evlerde kal›yorlar. Doktorlar›m›z ise düzenli olarak

yaral›lar› ziyaret edip tedavilerine devam ediyorlar. 

Yaral›lardan tedavisi tamamlanan 52 Filistinli

kardeflimiz ve refakatçileri memleketine

u¤urlan›rken, geride kalanlar›n tedavileri ise 

devam ediyor.
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srail, 1948 y›l›nda Filistin topraklar›n› iflgal ederek ‹s-
rail devletinin kuruldu¤unu ilan etti. Filistin halk›n› öl-
dürüp evsiz barks›z b›rakan iflgalci ‹srail, 1967 y›l›nda
Filistin’in geri kalan topraklar›n› da ele geçirdi. Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in ‹sra olay›n› yaflad›¤› yer olan
Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü fierif de ele geçirilen bu
topraklar üzerinde yer al›yor. ‹flte o günden bu yana
tam 60 y›ld›r Filistin halk› farkl› iflkenceler alt›nda ya-
fl›yor. Her gün katliamlar›n yafland›¤› bölgede, Filis-
tinliler kad›n, çocuk, yafll› demeksizin öldürülmekte;
geride kalanlar ise evsiz barks›z b›rak›lmakta. 
‹flgalle birlikte Filistin’de insanlar›n arazilerine el ko-
nularak evler yerle bir edildi ve halk›n tüm bireylerini
kapsayan zalim bir ambargo bafllat›ld›. Bu ambargo-
nun olumsuz etkileri ise en çok sa¤l›k sektöründe
kendini gösteriyor. Maalesef hasta ve yaral›lar teda-
vi imkanlar›ndan yoksun, hayatta kalma mücadelesi
veriyorlar. 

Yaral› ve hastalar›n çekti¤i s›k›nt›lar daha hastanele-
re ulaflt›r›lma aflamas›nda bafll›yor. Çal›flmalar› için
gerekli yak›t sa¤lanamad›¤› için ülkedeki ambulans-
lar hizmet veremiyor. Bu yüzden hasta ve yaral›lar
hastanelere ancak hayvanlar›n çekti¤i arabalarla gö-
türülebiliyor. Bu ilkel durum hasta ve yaral›lar için
ölüm riskini artt›r›yor ve flehit olanlar›n say›s› her ge-
çen gün art›yor.
Sa¤l›k alan›ndaki bir di¤er sorun da ayn› anda bir has-
taneye çok say›da hasta ve yaral›n›n getirilmesi.
Hastanelerin acil bölümlerinde çal›flan sa¤l›k ekiple-
rinin hem say›ca hem de donan›m olarak yetersiz
oluflu, gelen hasta ve yaral›lara bir anda müdahale
edilebilmesini imkans›zlaflt›r›yor. Çünkü kimi zaman
ayn› anda bir hastaneye 50 yaral› birden getirilebili-
yor. Yaral› say›s›n›n bu kadar çok olmas›n›n tek sebe-
bi ise iflgalci ‹srail’dir. Çünkü ‹srail uçaklar› ve tankla-
r› toplu halde bulunan sivil halk› hedef al›yor. Hasta-
nelerin acil bölümlerine getirilen çok say›daki hasta
ve yaral›ya cevap vermek ve an›nda müdahale ede-
bilmek için geliflmifl imkanlara ihtiyaç duyuluyor. 
Ayr›ca hastanelerde ilk müdahaleler için gerekli olan
ilaçlar›n temini noktas›nda da s›k›nt›lar yaflan›yor.
Taksi ve di¤er ulafl›m araçlar› yak›t s›k›nt›s›ndan do-

i

60. y›l ve

dinmeyen ac›lar›
Filistin’in

Filistin’de ambargonun olumsuz etkileri en
çok sa¤l›k sektöründe kendini gösteriyor.
Maalesef hasta ve yaral›lar tedavi imkanla-
r›ndan yoksun, hayatta kalma mücadelesi
veriyorlar. 

Dr. FAY‹Z EL-BERRAV‹*

* ‹HH taraf›ndan tedavi için ‹stanbul’a getirilen yaral›lardan biri olan Filistinli doktor.
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lay› çal›flmad›¤› için doktorlara da zaman›nda ulafl›la-
m›yor. Tüm bunlardan daha ac› olan› ise, ‹srail’e ait
tank ve uçaklar›n ambulanslar› hedef almas›. Ambu-
lanslara bomba ya¤d›r›l›rken, yaral›lar sokaklarda, ol-
duklar› yerlerde durup yard›m bekliyorlar.
Filistin’de hastaneler her zaman k›rm›z› alarm konu-
munda hizmet veriyor. Doktorlar bazen günlerce
hastaneden ç›kmadan çal›fl›yorlar. 
‹flgalci ‹srail, hiç de inand›r›c› olmayan sebeplerden
dolay› ameliyathanelerin narkoz bölümlerinde ihti-
yaç duyulan ilaçlar›n bölgeye sokulmas›na izin ver-
miyor ve bu yüzden hastalar ameliyat masalar›nda
afl›r› kan kayb›ndan hayatlar›n› kaybediyor. Hastane-
lere ulaflt›r›lmaya çal›fl›lan yard›mlar uzun zamandan
beri ‹srail taraf›ndan engelleniyor. Her türlü t›bbi
malzemeye acil olarak ihtiyaç duyulan bölgede ye-
dek parça s›k›nt›s›ndan, ar›zalanan pek çok cihaz da
at›l olarak bekliyor.
Sürekli elektrik kesintisi yaflanan bölgede yak›t ol-
mad›¤› için jeneratörler de çal›flamad›¤›ndan özellik-
le yo¤un bak›m ve ameliyat odalar›ndaki cihazlar ça-

l›flt›r›lamamakta. Bu durumda zaten kötü giden iflle-
yifl, iyiden iyiye içinden ç›k›lmaz bir hal al›yor.   
Bu sorunlarla karfl› karfl›ya olanlar sadece hastane-
de yatan hastalar de¤il. D›flar›dan tedavi olan insan-
lar da bu durumdan etkileniyor; kendilerini hayata
ba¤layan cihazlar›n yoklu¤unda ya da çal›flt›r›lama-
mas› durumunda hayati tehlikeyle karfl› karfl›ya kal›-
yorlar.
Ülkede en az yukar›da bahsedilenler kadar tehlikeli
bir baflka sorun da yak›t ve elektrik kesintisinden do-
lay› kanalizasyon pompalar›n›n çal›flamaz hale gel-
mesi ve buna ba¤l› olarak da birçok salg›n hastal›¤›n
ortaya ç›km›fl olmas›. Geçen y›l at›k sular›n taflmas›
sebebiyle köylerden biri tümüyle kanalizasyon sula-
r› alt›nda kalm›flt›. Bu olay sonras›nda hayat›n› kay-
bedenlerin ve yaralananlar›n say›s› ise tahmin edi-
lenden çok fazla olmufltu.
‹flte bugün, ‹srail iflgalinin 60. y›l›nda, Filistin halk›
katliamlarla, evsiz, ilaçs›z, yiyeceksiz, elektriksiz ve
yak›ts›z devam eden zalim, ac›mas›z bir iflgal ve am-
bargonun alt›nda. 

Bugün, ‹srail iflgalinin 60. y›l›nda, Filistin halk›

katliamlarla, evsiz, ilaçs›z, yiyeceksiz, elektriksiz

ve yak›ts›z devam eden zalim ve ac›mas›z bir

iflgal ve ambargonun alt›nda.
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azze’ye yönelik yo¤un ‹srail sald›r›lar›nda her gün
bildirilen yaral› say›s› haberlerde önemsiz bir detay
olarak kaybolup gidiyor. Oysa insani trajedinin uzun
y›llar, hatta bir ömür boyu sürmesine neden olan
yaralanma ve sakat kalma olaylar›, yaral› ve yak›nla-
r›n›n bireysel ac›lar›n›n yan› s›ra, toplumun omzun-

da büyük bir yük ve sosyal bir sorun olarak uzun va-
deye yay›lmakta.
Gazze’de 2005 y›l›nda ‹srail’in geri çekilmesinden
sonraki sald›r›larda, resmi say› tam olarak bilinme-
mekle birlikte, en az 50 bin kiflinin yaraland›¤› tah-
min ediliyor. Bu yaral›lardan tedavileri tamamlan›p
iyileflenlerin say›s› ç›kar›ld›¤›nda, kal›c› sakatlanmala-
ra iliflkin say›n›n 1,5 milyon nüfuslu Gazze halk›n›n
kald›rabilece¤i yükün çok üzerinde oldu¤u ise aflikar. 
‹srail’in geçti¤imiz mart ay›nda Gazze’ye yönelik
gerçeklefltirdi¤i sald›r›larda 200’e yak›n insan haya-

hava hatt›
M›s›r-‹stanbul

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak, daha bom-
balamalar devam ederken bafllatt›¤›m›z
acil yard›m çal›flmalar›, yaral›lar›n gerek
Gazze’de tedavileri ve gerekse M›s›r ve
Türkiye’ye getirilmeleri ile devam ediyor.

AHMET EM‹N DA⁄

G
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Gazze’ye yönelik yo¤un ‹srail sald›r›lar›nda her gün

bildirilen yaral› say›s› haberlerde önemsiz bir detay

olarak kaybolup gidiyor. Oysa yaralanma ve sakat

kalma olaylar›, toplumun omzunda büyük bir yük ve

sosyal bir sorun olarak uzun vadeye yay›lmakta.

t›n› kaybederken, 400’e yak›n yaralanma vak›as›
olmufltu. Bunlar›n bir bölümü Gazze’de acil müda-
hale ile hayatta kalabilirken, 20’ye yak›n yaral› da
de¤iflik hastanelere nakilleri s›ras›nda ya da ilaç ve
gerekli malzeme olmad›¤›ndan hayat›n› kaybetti. 
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak, daha bombalama-
lar devam ederken bafllatt›¤›m›z acil yard›m çal›fl-
malar›, yaral›lar›n gerek Gazze’de tedavileri ve ge-
rekse M›s›r ve Türkiye’ye getirilmeleri ile halen
devam ediyor. Uzun bir süre s›n›rda bekletildikten
sonra girifllerine izin verilen 200 kadar yaral›, M›-
s›r’da yaklafl›k sekiz hastaneye yat›r›lm›flt›.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Yönetim Kurulu’nun ald›-
¤› kararla ilk aflamada hedef, M›s›r’daki tüm yara-
l›lar›n Türkiye’ye getirilerek tedavilerinin burada
gerçeklefltirilmesiydi. M›s›r halk› yaral›lara kucak
açm›flt›, ama maddi olanaklar, bu kadar büyük
oranda bir yaral› ak›n›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamada
Kahire’deki tüm hastanelerin kapasitesini zorlu-
yordu. Bu yaral›lar›n Türkiye’ye getirilmeleri, hem
Gazze’den yeni gelecek yaral›lar için yataklar›n
aç›lmas›n› sa¤layacak hem de ‹srail sald›rganl›¤›-
na karfl› Filistin ve M›s›r halk›na mücadelelerinde
yaln›z olmad›klar›n› hissettirecekti.
Yap›lacak ilk ifl Kahire ve ‹smailiye kentlerindeki
hastanelerde yatmakta olan yaral›lar›n ziyaret edil-

mesiydi. Çünkü durumlar›n›n tespiti, toplam has-
ta say›s›n›n ve seyahat edebileceklerin belirlen-
mesi için hepsinin bir uzman doktorla birlikte gö-
rülmesi flartt›. Dört gün süren ve tüm hastalar ve
doktorlar›yla görüflülerek yürütülen bu ziyaret tra-
fi¤i sonucunda 59 yaral›n›n seyahat etmesinde bir
sak›nca olmad›¤› anlafl›ld›. 
Teknik çal›flmalar s›ras›nda hastanelerin baflhe-
kimleri ve M›s›r Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri ile sü-
rekli görüflmek gerekiyordu. Zira, yaral›n›n Filistin-
li olmas› bir yana, Hamas’›n kontrolündeki Gaz-
ze’nin özel konumundan kaynaklanan zorluklar,
M›s›r’dan hasta ç›k›fl›n› ola¤anüstü biçimde has-
sas hale getirmiflti. Her ad›mdan sonra, bir sonra-
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kine geçmeden önce, M›s›rl› yetkililerin yüzündeki
olumlama iflaretini beklemeniz gerekiyordu. 
Bir di¤er zorluk da, gelen yaral›lar›n resmi evrakla-
r›ndaki eksikliklerdi. Anlaflmazl›k yaflayan Gazze ile
Ramallah aras›nda resmi yaz›flmalar gerçeklefltiril-
mesi ve say›s›z telefon görüflmesi yap›lmas› ge-
rekliydi. 
Evraklar›n tamamlanmas› süreci devam ederken,
‹HH’n›n ‹stanbul’daki merkezi de yaral›lar› tafl›yacak
özel uçak için çal›flmalar›n› tüm h›z›yla sürdürüyor-
du. Havaalanlar› aras›ndaki yaz›flmalar, teknik gö-
rüflmeler, sözleflmeler derken, M›s›r’dakinden az
olmayan bir yo¤unluk ‹stanbul’da da yaflan›yordu. 
Nihayet 59 yaral› ve 29 refakatçi için vizelerin al›n-
mas›, havaalan› yönetiminin bu nakil için haberdar
edilmesi tamamlanm›fl oldu. M›s›r D›fliflleri Bakan-
l›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bilgilendirilmesi aflama-
lar›nda Kahire’deki elçili¤imizin bizlere verdi¤i des-

te¤i de vurgulamak gerekiyor. Resmi ve teknik sü-
recin tamamlanmas›n›n ard›ndan, uça¤›n gelece¤i
günün belirlenmesi, yaral›lar›n nakli için havaalan›-
na 30’u aflk›n ambulans temin edilmesi ve bu afla-
malarda bize destek olacak onlarca gönüllü ile or-
ganizasyon yap›lmas› gerekiyordu. Kahire’deki M›-
s›r Hekimler Birli¤i bu konuda imdad›m›za yetiflti.
Gerek hastane yönetimleri ve gerekse Hekimler
Birli¤i, hem ambulans temini hem de hastalara
yard›mc› olacak gönüllüleri, uça¤›n gelece¤i güne
göre ayarlad›. 
Art›k büyük gün gelmiflti. ‹ki haftaya yak›n süren
bir kofluflturman›n ard›ndan tüm haz›rl›klar tamam-
lanm›fl, ‹HH merkezi ve Kahire’de, ayn› anda yo-
¤un bir nakil operasyonu bafllam›flt›. Hasta nakli
için özel olarak düzenlenmifl olan uçak Kahire’ye
indi¤inde, hastalar›n tamam› havaalan›nda ambu-
lanslarla uça¤›n yan›na kadar tafl›n›p dikkatli bir fle-
kilde yerlerine yerlefltirildi. Türkiye’den gelen
uçakta 10 doktor ve 5 hemflire bulunuyordu. 
Yaklafl›k iki saatlik bir yolculuktan sonra Gazzeli ya-
ral›lar akflam karanl›¤›nda ‹stanbul’a indiler. ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf› Yönetim Kurulu’nun da haz›r bu-
lundu¤u karfl›lamada milletvekillerinden gönüllüle-
re, Türkiye’deki Filistinlilerden sa¤l›k görevlilerine
kadar kalabal›k bir grup haz›r bekliyordu. Muhte-
flem bir görüntüydü. Apronda bekleyen 30 ambu-
lans›n tepe lambalar› karanl›¤› k›rm›z› mavi ›fl›klar›
ile delerken, yaral›lar›n gözlerinden süzülen yafllar
hepimizi duyguland›rd›.

Apronda bekleyen 30 ambulans›n tepe lambalar›

karanl›¤› k›rm›z› mavi ›fl›klar› ile delerken, yaral›lar›n

gözlerinden süzülen yafllar hepimizi duyguland›rd›.
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Abdülhalik Yunus (43)                                      
‹lkokul ö¤retmeniyim. Befl çocu¤umu geride ai-
lemle b›rakt›m. ‹srail’in atefl açt›¤› bir s›rada o¤-
lum okuldayd›. Ben de onu merak ettim. Ona
bakmak için ç›kt›¤›mda kolumda kurflunlar› his-
settim. Komflular›n yard›m›yla hastaneye götü-
rüldüm. ‹lk müdahale yap›ld› ancak tedavi için

gereken ilaçlar ve t›bbi teçhizat olmad›¤›ndan
tam olarak iyileflemedim. Gazze’deki tedavim iki
ay sürdü. Daha sonra Refah S›n›r Kap›s› y›k›l›nca
M›s›r’a geçtik. Orada da bir müddet tedavi gör-
düm. Sonra ‹HH bizim tedavimizi üstlendi ve
Türkiye’ye getirildik. Tedavimiz süresince dok-
torlar›m›z ve Türkiye halk› bizimle çok yak›ndan
ilgilendiler. Tedavim tamamlanmak üzere; ancak
kolumdaki hasar zaman›nda müdahale edileme-
di¤inden kal›c› oldu.

‹smail Haniya (39)                              
Buraya yaral› olarak getirilen 19 yafl›ndaki Yu-
suf’un babas›y›m. Gazze merkezde oturuyoruz.
Dört o¤lum, iki k›z›m var. Terzilik yap›yordum an-
cak s›rt›m ve kollar›mdaki a¤r›lardan dolay› art›k
çal›flam›yorum ve rapor ald›m. BM’nin yard›m›y-
la geçimimizi sa¤l›yoruz. Ama o yard›m›n da ta-
mam›n› her zaman alam›yoruz. 
O¤lum Yusuf iki arkadafl›yla yolda yürürken ‹sra-
il’in muhtemelen gece b›rakt›¤› bomba ya da fü-
ze benzeri bir patlay›c›yla yaraland›. ‹srail, yerle-

RÖPORTAJ
• amine tuna

• mervenur lüleciGazze’den
selam ve dua getirdik 
Günlük hayat›n gereksinimlerinin ambargo nedeniyle karfl›lanamaz hale geldi¤i Gazze’de ‹srail sald›r›lar›nda yarala-
nan Filistinliler, hastanelerdeki k›s›tl› imkanlar yüzünden gerekti¤i gibi tedavi edilemiyor. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
25 Mart’ta 59 Filistinli yaral›y›, özel bir uçakla refakatçileriyle beraber Türkiye’ye getirdi. Her türlü tedavi masrafla-
r›n›n ve di¤er tüm giderlerinin ‹HH taraf›ndan karfl›land›¤› Filistinli yaral›lar, halk›m›z›n gösterdi¤i ilgiden memnun;
ancak geride b›rakt›klar› mahzun topraklara ve ailelerine dönecekleri günü sab›rs›zl›kla bekliyorlar… 

‹srail’in atefl açt›¤› bir s›rada o¤lum okuldayd›.

Ben de onu merak ettim. Ona bakmak için

ç›kt›¤›mda kolumda kurflunlar› hissettim.

Abdülhalik Yunus
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flim yerlerine geceleri bu tür patlay›c› maddeler
b›rak›yor; bunlar sese ya da harekete duyarl› ve
herhangi bir çat›flma olmadan yaralanman›za se-
bep oluyorlar. 
O gece Yusuf’a alt› ameliyat yap›ld›. Sonra yo-
¤un bak›ma al›nd› ve dört gün yo¤un bak›mda
kald›. Doktorlar›n söylediklerine göre yaflama
flans› çok azd›. Ama Allah’›n lütfu sonucu hâlâ bi-
zimle beraber. Yap›lan ameliyat s›ras›nda t›bbi
malzeme eksikli¤inden dolay› o¤lumun sa¤ kolu-
nu kesmek zorunda kald›lar. E¤er o¤lumun teda-
vi oldu¤u hastanede gerekli ilaçlar olsayd› flu an
sa¤ kolunu kaybetmifl olmayacakt›. 
Ayr›ca, bir flarapnel parças› da o¤lumun mide-
sinden girerek s›rt›ndan ç›km›fl. Yine Gazze’deki
tedavisi s›ras›nda sa¤ baca¤›na platin tak›ld›, sol
baca¤›nda da k›r›klar vard›, ona da platin tak›ld›.
Ancak sa¤ baca¤›na platin tak›l›rken ana damar›
kesmek zorunda kald›lar çünkü iç kanama olu-
yordu. fiu an o¤lumun sa¤ baca¤› da tutmuyor.
Gazze’deki tedavisi 45 gün sürdü. Tedavi süre-
since kullanmas› gereken ilaçlar›n› temin etmek
için Refah S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas›n› bekledik.
Sonra da M›s›r’dan ‹HH arac›l›¤›yla Türkiye’ye
geldik. 

Vecih Ahmed Müflteha (24)                              
Gazze’de, üniversitede beden e¤itimi bölümü
ö¤rencisiyim. Üç arkadafl›mla yolda yürürken ‹s-

rail uçaklar›n›n roket sald›r›s›na maruz kald›k. Sal-
d›r› sonras›nda Gazze’de bir hastaneye götürül-
dük. Orada bir süre tedavi gördüm. Yüzüm dahil
bütün vücudum at›lan apache roketinin etkisiyle
yand›. Tedavi sürecinde ilaç ve teçhizat eksikli¤i
nedeniyle Refah S›n›r Kap›s›’n›n aç›lmas›n› bek-
ledik. Ancak baca¤›mdaki yara aç›k yarayd› ve
bekledi¤imiz süre boyunca iltihap toplad›. M›s›r’a
geçtikten sonra burada 27 gün kald›k, daha son-
ra da ‹HH taraf›ndan Türkiye’ye getirildik. Burada
yap›lan ameliyat çok iyi geçti. Önümüzdeki gün-
lerde bir ameliyat›m daha var.
Ailem de burada oldu¤um için çok mutlu. Teda-
vi program›na göre Türkiye’de alt› ay kadar kala-
ca¤›m. Burada kendi vatan›m›zda a¤›rlan›yor gibi-
yiz. ‹nan›yorum ki alt› ay, alt› gün gibi geçecek. 
Sizlerden desteklerinizin devam›n› bekliyoruz;
çünkü orada yard›m bekleyen daha yüzlercesi
var. Olur da aram›zdaki bütün yollar kapan›rsa, o
zaman sizden istedi¤imiz tek fley dualar›n›z...

‹brahim Dumeyda (24)                                     
Gazze Cebeliyye’de yafl›yorum. Evliyim ve bir
çocu¤um var. ‹flçiyim. Bir arkadafl›m›n ziyaretine
giderken uçaktan at›lan bir bombayla yaralan-
d›m. Ambulans bulmak oldukça uzun sürdü. Gö-
türüldü¤üm ilk hastanede ameliyat imkan› yok-
tu. Baflka bir hastaneye nakledildim ve 12 saat

Yüzüm dahil bütün vücudum at›lan apache

roketinin etkisiyle yand›. Tedavi sürecinde ilaç

ve teçhizat eksikli¤i nedeniyle Refah S›n›r

Kap›s›’n›n aç›lmas›n› bekledik.

Yap›lan ameliyat s›ras›nda t›bbi malzeme eksik-

li¤inden dolay› o¤lumun sa¤ kolunu kesmek

zorunda kald›lar.

Yusuf Haniya V. Ahmed Müflteha
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süren bir ameliyat yap›ld›. Karn›mdan flarapnel
parçalar› ç›kar›ld›. S›n›r kap›s› y›k›ld›ktan sonra
M›s›r’da birkaç gün kald›m. Sonradan ‹HH tara-
f›ndan Türkiye’ye getirildik. Burada ameliyat ol-
dum. Koluma ise protez tak›lacak; flimdi Alman-
ya’dan protezin gelmesini bekliyoruz. 

Maha ebu’l Hatal (25)                                       
Gazze; ‹srail’in tanklar›, askerleri ve uçaklar›yla
kuflat›lm›fl durumda. Bizim evimiz de ‹srail s›n›r›-
na yak›n oldu¤undan s›k s›k a¤›r sald›r›lara maruz
kal›yoruz. Ben evde temizlik yapt›¤›m bir s›rada
baca¤›mdan vuruldum. ‹srail askerleri, Filistinlile-

ri sakat b›rakmak için özellikle bacaklar›ndan ve
bellerinden vuruyor. Beni de ayn› flekilde vurdu-
lar ve bir baca¤›m› kaybettim. ‹HH taraf›ndan
Türkiye’ye getirildi¤imde yedi ayl›k hamileydim.
O¤lum burada, eflimden ve çocuklar›mdan çok
uzakta dünyaya geldi. Filistinli yaral›lara karfl›
gösterdikleri ilgi için ‹HH’ya ve Türkiye halk›na
flükran duyuyoruz. Bizim ne silah›m›z var ne de
yeterli imkanlar›m›z. Bu sorun tek bafl›m›za hal-
ledebilece¤imiz bir sorun de¤il. Filistin sorununu
gündemde tutman›z› istiyoruz. Ancak bütün
Müslümanlar bir araya gelirse bu sorun çözülür.
‹srail’in sald›r›lar›n› durdurmak için bütün insanl›k
harekete geçmeli.

Dr. Fayiz el-Berravi (30)                                    
Bir k›z›m, bir o¤lum var. Ailem Gazze’de. 10 ay
kadar önce görev bafl›ndayken bir tank mermisi
baca¤›m› parçalad›. T›p fakültesini 2003 y›l›nda
bitirdim ve hastanelerde çal›flmaya bafllad›m. Bir
an önce iyileflip görevimin bafl›na dönerek bana
ihtiyac› olan halk›ma yard›m etmek istiyorum. 
Hastanelerin ço¤unda ilaç ve teçhizat eksi¤i bu-
lunuyor. Benim görev yapt›¤›m hastaneye gün-
de ortalama 50 yaral› getiriliyor ve imkanlar bu
yaral›larla ilgilenmek için çok yetersiz. Ço¤u za-
man uygun ilaçlar› bulam›yoruz; etkisi yetersiz
olan ilaçlarla yetinmek zorunda kal›yoruz. 

Benim görev yapt›¤›m hastaneye günde 

ortalama 50 yaral› getiriliyor ve imkanlar bu

yaral›larla ilgilenmek için çok yetersiz.

Bir arkadafl›m›n ziyaretine giderken uçaktan

at›lan bir bombayla yaraland›m. Ambulans 

bulmak oldukça uzun sürdü. Götürüldü¤üm ilk

hastanede ameliyat imkan› yoktu. Baflka bir

hastaneye nakledildim.

Bu sorun tek bafl›m›za halledebilece¤imiz bir

sorun de¤il. Filistin sorununu gündemde tut-

man›z› istiyoruz.

‹brahim Dumeyda

Maha ebu’l Hatal

Dr. Fayiz el-Berravi
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ve g›da sorunu

irleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (Food and Ag-
riculture Organization-FAO) ile Dünya G›da Progra-
m›’n›n (World Food Program-WFP) 2006’da aç›klad›k-
lar› raporlara göre, dünyada 854 milyon insan açl›k teh-
likesiyle karfl› karfl›ya bulunmaktad›r. Dünya açl›k hari-
tas› incelendi¤inde, açl›¤›n genellikle Güney Yar›m Kü-
re’de, geliflmekte olan ülkelerde yafland›¤› görülecek-
tir. Rapora göre, geliflmekte olan ülkelerde yaklafl›k
820 milyon, geçifl durumundaki ülkelerde 25 milyon,

sanayileflmifl ülkelerde 9 milyon insan yetersiz beslen-
mekte ve açl›k riski alt›ndad›r. FAO’nun 2006 istatistik-
lerine göre, geliflmekte olan ülkelerde bulunan 820
milyon aç nüfusun,
- 206,2 milyonu Sahra-Alt› Afrika’da,
- 524 milyonu Asya ve Pasifik’te (212 milyonu Hindis-
tan’da, 145 milyonu Çin’de, 160 milyonu Pasifik’te), 
- 52,4 milyonu Latin Amerika ve Karayipler’de,
- 7,6 milyonu Yak›n Do¤u ve Kuzey Afrika’da yaflamak-
tad›r.
Açl›k riski alt›nda bulunan insanlar›n dörtte üçü k›rsal
kesimlerde, Asya ve Afrika’daki köylerde yafl›yor. Ta-
r›m ve hayvanc›l›ktan baflka gelir kayna¤› olmayan bu
insanlar her an açl›k tehlikesiyle karfl› karfl›ya. Özellikle

Yeryüzünde yaflayan her yedi kifliden biri

gündüz aç geziyor, gece aç yat›yor. Oysa g›da

maddeleri yönünden, dünya tarihinde daha

önce görülmemifl bir bolluk, üretim ve

tüketim göze çarpmakta. ARAfiTIRMA
battal do¤an

B

Dünyada açl›k
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kurakl›k ve sel gibi do¤al afet hallerinde açl›k krizi kaç›-
n›lmaz oluyor. Kalan dörtte birlik oran da büyük flehir-
lerin varofllar›nda yaflamakta. Sonuç olarak, yaklafl›k
6,4 milyar olan dünya nüfusunun 854 milyonu açl›k ris-
ki alt›nda. Baflka bir ifadeyle, yeryüzünde yaflayan her
yedi kifliden biri gündüz aç geziyor, gece aç yat›yor. 
Oysa g›da maddeleri yönünden, dünya tarihinde daha
önce görülmemifl bir bolluk, üretim ve tüketim göze
çarpmakta. Yap›lan araflt›rmalar ve istatistikler, dünya-
da herkese yetecek kadar yiyecek bulundu¤unu gös-
terirken, neden dünya nüfusunun yedide biri hâlâ aç-
l›k tehlikesiyle karfl› karfl›ya? 
Araflt›rmalarda, dünyadaki açl›k sorununun bafll›ca se-
bepleri flu konulara dayand›r›l›yor:
- Uzun süren kurakl›klar, seller ve tropik f›rt›nalar gibi
do¤al afetlerin tar›m ve hayvanc›l›¤› olumsuz etkile-
mesi, 
- Bu bölgelerde eksik olmayan iç çat›flmalar ve ulusla-
raras› savafllar nedeniyle insanlar›n evlerini ve yurtlar›-
n› terk etmek zorunda kalmalar›, 

- Geliflmekte olan bu bölgelerde zirai altyap›n›n, sulama
ve ulafl›m›n yetersiz olmas›, 
- Geliflmekte olan ülkelerde tar›m ve hayvanc›l›kla u¤ra-
flan halk›n yoksul oluflu, topra¤› ekecek ve hayvanlar›
besleyecek kadar maddi durumlar›n›n iyi olmamas›. 
Neticede, do¤al afetlerin, iç çat›flmalar›n ve uluslarara-
s› savafllar›n, zirai altyap›dan yoksun oluflun ve fakirli-
¤in, dünya haritas›nda gösterilen kronik açl›¤a neden
oldu¤u yayg›n bir inanç. Açl›k riski alt›nda hayatlar›n›
sürdüren yaklafl›k bir milyar insan, asl›nda, dünyada ye-
terince yiyecek olmad›¤› için aç de¤il, paralar› olmad›¤›
için aç. ‹lginç olan bir durum da, geliflmekte olan bu ül-
kelerin ekonomileri tar›ma dayan›rken, hükümetlerinin
tar›mdan ziyade flehirleflmeye yat›r›m yapmalar› ve cid-
di tar›m politikalar› gelifltirememeleri. 
Yukar›da söz konusu edilen bu sebeplerin yan› s›ra, son
dönemlerde temel g›da maddelerinde görülen astrono-
mik fiyat art›fllar›n›n da açl›k s›n›r›ndaki insan say›s›n› iki-
ye katlayaca¤› tahmin ediliyor. Gerekli önlemler al›n-
mazsa Güney Amerika, Asya ve Afrika k›talar›ndan ye-
ni yeni ülkelerin dünya açl›k haritas›na dahil olmas› bek-
leniyor. Bu¤day, pirinç, m›s›r ve soya fasulyesinde gö-
rülen ani küresel fiyat art›fllar›, Üçüncü Dünya Ülkele-
ri’nde fliddetli gösterilere neden oldu. Peki, tah›l ürün-
lerindeki ani küresel fiyat art›fllar›n›n nedeni neydi? 
Biyoyak›t üretimine geçiflle tah›l fiyatlar›nda bafllayan fi-
yat art›fllar› aras›ndaki göze çarpan paralellik, biyoyak›t
üretiminin bu art›fllara neden oldu¤u gerçe¤ini ortaya
koyuyor. Özellikle sanayileflmifl ülkelerin 1990’larda bi-
yoyak›t üretimine bafllayan e¤ilimleri ve bu sektörü ge-
lifltirmedeki ›srarlar›, bugün yaflanan küresel g›da krizine
yol açan unsurlardan biridir. Artan petrol fiyatlar›na karfl›,
özellikle m›s›rdan elde edilerek yak›ta kar›flt›r›lan etanol
maddesi, sanayileflmifl ülkelerde petrol krizlerine karfl›
bir çözüm olarak dev bir sektör haline geldi. Daha önce-
leri bu¤day üretimine tahsis edilen alanlar›n, son dö-
nemlerde etanolun hammaddesi olan m›s›ra tahsis edil-
mesi, dünya bu¤day ve m›s›r piyasalar›n› olumsuz etki-
ledi ve fiyatlar›n artmas›na neden oldu. 
Bu duruma ek olarak; yo¤un bir nüfusa sahip olan Çin
ve Hindistan’da zenginleflen orta s›n›f›n artan g›da tü-
ketimi, küresel ›s›nma, Endonezya ve Malezya’da son
dönemlerde meydana gelen kurakl›k ve sel felaketleri
de ani fiyat art›fllar›n›n nedeni olarak gösterilmektedir. 
Açl›¤a neden olan faktörlere genel olarak bakt›¤›m›zda,
ister do¤al olsun ister befleri, artan faktörlere paralel
olarak g›da fiyatlar›n›n da artt›¤›, dünya açl›k haritas›n›n
da bu sebeplerden ötürü giderek geniflledi¤i görülür. ‹n-
sano¤lunun ilk düflman› olarak da tan›mlanan açl›k, Dün-
ya Bankas› ve IMF’nin geliflmekte olan ülkelere dayatt›-
¤› ekonomik paketlerle de beslenmeye devam ediyor.

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:11 PM  Page 29



‹HH Afrika’n›n 

umudu ve ›fl›¤› oldu
FAAL‹YETLER • KATARAKT

100 YTL’YE B‹R K‹fi‹Y‹ KARANLIKTAN 
KURTARMAK MÜMKÜN
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n 10 Afrika ülkesini kap-
sayan katarakt ameliyatlar› yo¤un bir flekilde de-
vam ediyor. Kampanya çerçevesinde flu ana kadar
Benin, Gana, Togo, Çad, Nijer, Etiyopya ve Su-
dan’da yap›lan ameliyatlara, gerekli altyap›n›n ta-

mamlanmas›yla Somali, Burkina Faso ve Mali’deki
ameliyatlar da eklenecek.
100 bin katarakt hastas›n› ›fl›¤a kavuflturma hedefi-
nin as›l aya¤› olan ve iki milyon katarakt hastas›n›n
bulundu¤u Sudan’da ameliyatlar devam ediyor. Af-
rika’n›n co¤rafi olarak en büyük ülkesi olan Sudan,
doktor yetersizli¤i ve maddi imkans›zl›klar sebebiy-

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R
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le yüz binlerce insan›n y›llarca, hatta ölene kadar görme
nimetinden mahrum yaflad›¤› bir ülke. Sudan’da Eylül
2007’den bu yana ameliyat edilerek gözleri aç›lan kifli
say›s› 6000’e ulafl›rken, 25 bin kifli de göz muayenesin-
den geçirildi.
Etiyopya’da da katarakt ameliyatlar›na bafllayan ‹HH,
Butajira ve Zevay bölgelerinde günlük ortalama 30 kifliyi
ameliyat ederek ›fl›¤a kavuflturuyor.

insani
F A A L ‹ Y E T L E R : ‹HH AFR‹KA’NIN UMUDU VE IfiI⁄I OLDU • 30-31 YARDIM

Eylül 2007’den bu yana katarakt ameliyatlar›-
n›n yap›ld›¤› Sudan’da baflkent Hartum’daki
göz ünitesinin aç›l›fl› 30 Mart 2008’de gerçek-
lefltirildi. Aç›l›flta yer alan konuflmalarda, Su-
dan’da nüfusun %5’inin görme problemi yafla-
d›¤› ifade edildi. Sudan’daki katarakt hastalar›
için bir umut ›fl›¤› olan Türkiyeli vatandafllara
sonsuz teflekkürlerini bildiren Sudanl› yetkililer,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ile Dayan›flma Vak-
f›’n›n katarakt projesinin ayn› zamanda Afrika
ile Türkiye aras›nda önemli bir köprü kurdu¤u-

nun da alt›n› çizdiler. Afrika’da yap›lan katarakt
ameliyatlar› için gönüllü göz doktorlar›ndan ve
sa¤l›k personelinden oluflan bir ekip, her ay
Türkiye’den bölgeye gidiyor. Karanl›kta yafla-
yan Afrikal›lar›n gözlerinin aç›lmas›na vesile
olduklar› için büyük bir manevi haz yaflayan
katarakt ekiplerimiz, Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla yap›-
lan anlaflma gere¤i buradaki çal›flmalar›
s›ras›nda idari izinli say›l›yor. Devam eden
ameliyatlar için daha çok say›da gönüllü göz
doktoruna ve hemflireye ihtiyaç bulunmakta. 

SUDAN’DAK‹ GÖZ ÜN‹TEM‹Z AÇILDI
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Yard›mlar›m›z Irak’a

ulaflmaya devam ediyor
FAAL‹YETLER • IRAK

4740 IRAKLI A‹LEYE ULAfiTIK
‹flgalin ilk günlerinden itibaren bölgeye yönelik yar-
d›mlar›n› sürdüren ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, en te-
mel insani ihtiyaç olan g›da ihtiyac›n› karfl›lama ko-
nusunda Irak halk›na destek olmaya devam ediyor. 
Geçti¤imiz üç ayl›k dönemde Ba¤dat, Diyala ve Ker-
kük’te yaflayan ihtiyaç sahibi 4740 aileye fleker, pi-
rinç, salça, ya¤, peynir, mercimek gibi g›da mad-
delerinin yan›nda battaniye ve yatak yard›m›nda bu-
lunuldu.  

‹HH GEZ‹C‹ POL‹KL‹N‹⁄‹, 
IRAK’TA YARALARI SARIYOR
Irak’ta bölge bölge dolaflarak halka sa¤l›k hizmeti
sunmay› amaçlayan proje kapsam›nda iki y›l önce
oluflturulan gezici poliklinik, çal›flmalar›n› sürdürü-
yor. Sa¤l›k taramalar›n›n ve ihtiyaç sahiplerine ilaç
da¤›t›mlar›n›n yap›ld›¤› çal›flma kapsam›nda flu ana
kadar 4100 Irakl›ya sa¤l›k hizmeti sunuldu. 
Gezici poliklinik vas›tas›yla Telafer bölgesinden Mu-
sul’un el-Mukam mülteci kamp›na göç etmifl ailele-
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F A A L ‹ Y E T L E R : YARDIMLARIMIZ IRAK’A ULAfiMAYA DEVAM ED‹YOR • 32-33 YARDIM

re bir hafta boyunca sa¤l›k taramas› yap›larak bölge-
de toplam 2500 hastaya sa¤l›k yard›m›nda bulunul-
du. Kerkük ve Kuberi flehrinde ise, 850 yetim veya
yard›ma muhtaç kifliye ulafl›ld›. Daha sonra ambu-
lanslar ve sa¤l›k görevlileri eflli¤inde, yüzlerce insa-
n›n zarar gördü¤ü bir patlaman›n yafland›¤› Amirli
bölgesine hareket edildi. Bu bölgede 750 kifli sa¤l›k
taramas›ndan geçirildi; gerek görülen hastalar çevre-
deki hastanelere yönlendirildi. Ayr›ca Amirli T›p Mer-
kezi’ne t›bbi malzeme ve ilaç yard›m›nda da bulunul-
du. ‹HH Gezici Klini¤i Irak’taki çal›flmalar›na devam
ediyor. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan Irak’›n Kerkük flehrin-
de yapt›r›lan ve geçti¤imiz y›l hizmete giren ‹man Do¤u-
mevi, bölge halk›na hizmet vermeye devam ediyor. Tür-
kiyeli hay›rseverlerin deste¤iyle, Irakl› kardefllerimizin
do¤umevinden daha fazla istifade edebilmeleri için bafl-
lat›lan geniflletme çal›flmalar› tamamland›. Gereksinim
duyulan yeni t›bbi cihazlar› da temin eden ‹HH, ihtiyaç
sahibi Irakl›lara art›k daha iyi hizmet veriyor.

Irak’ta açt›¤›m›z do¤umevine yard›mlar›m›z sürüyor
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Lübnan’daki

çal›flmalar›m›z sürüyor
FAAL‹YETLER • LÜBNAN

POL‹KL‹N‹⁄‹M‹Z, ‹HT‹YAÇ SAH‹B‹
LÜBNANLILARIN H‹ZMET‹NDE
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n geçti¤imiz aylarda Gü-
ney Lübnan’da açt›¤› poliklinik, Nebatiye ve çevre-
sinde yaflayan yoksul halka hizmet veriyor. Polikli-
nikte genel sa¤l›k hizmetlerinin yan› s›ra çocuk,
KBB, iç hastal›klar›, kad›n hastal›klar›, difl, kemik ve
kalp-damar hastal›klar› branfllar›nda, ayda 250 hasta-
ya hizmet veriliyor. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan
30 bin yoksul çiftçiye ve ailesine ücretsiz sa¤l›k hiz-
meti sunan poliklinik, Türkiyeli hay›rseverlerin katk›-
lar›yla Lübnanl› ihtiyaç sahiplerine flifa da¤›t›yor.

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : LÜBNAN’DAK‹ ÇALIfiMALARIMIZ SÜRÜYOR • 34

LÜBNAN’DAK‹ MÜLTEC‹LERE 
AC‹L GIDA YARDIMI

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, iç çat›flmalardan kaçarak
Lübnan’a s›¤›nan yoksul mülteci ailelerin maddi du-
rumlar›n› iyilefltirmek ve temel ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için acil g›da yard›m›nda bulundu. 35 bin mül-
tecinin kald›¤› Nehrül Barid Mülteci Kamp›’nda bulu-
nan 4500 aileye acil g›da yard›m› yap›ld›. ‹çinde ya¤,
fleker, çay ve bakliyat gibi g›da maddeleri bulunan
yard›m paketlerinin da¤›t›ld›¤› aileler, hay›rsever
Türkiye halk›na selam ve sevgilerini gönderdiler. 
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Gazze’ye 100.000 dolarl›k

ilaç yard›m›nda bulunduk
FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹N

on dönemde a¤›rlaflan ambargo dolay›s›yla
t›bbi malzeme ve ilaç konusunda s›k›nt› ya-
flayan Gazze fieridi’nde bu ihtiyac› karfl›la-
mak ve hasta ölümlerini engellemek ama-
c›yla bölgeye yönelik acil ilaç yard›mlar›m›z
tüm h›z›yla devam ediyor. T›bbi malzeme ve
ilaç eksikli¤i sebebiyle flu ana kadar 168 has-
tan›n vefat etti¤i bölgede temin edilemeyen

malzemeleri ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› sat›n
alarak bölgeye ulaflt›r›yor. Son olarak Filistin
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n talep etti¤i 100.000 do-
larl›k ilaç sat›n al›narak Bakanl›k arac›l›¤›yla
Gazze’deki hastanelere da¤›t›ld›. Kanser ilaç-
lar›ndan a¤r› kesicilere kadar 20 farkl› ilac›n
da¤›t›m›n›n gerçeklefltirildi¤i bölgeye yönelik
ilaç yard›mlar›m›z devam edecek.
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Türkiye’ye Filistin’i 

anlat›yoruz FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹N KAMPANYASI

ilistin kampanyam›za yönelik maddi yard›mlar sü-
rerken bir taraftan da kampanyan›n di¤er bir aya-
¤› olan, Filistin konusunda halk›m›z› bilgilendirme
çal›flmalar›n› yürütüyoruz. Türkiye halk›n›n Filistin
meselesi hakk›nda daha genifl bilgi sahibi olarak
duyarl›l›k kazanmas› için yurt çap›nda seminerler
düzenliyoruz. Do¤usundan bat›s›na toplam 30 il-
de ve ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde Filistin ko-
nulu 70 seminer gerçeklefltirdik. Seminerlerimi-
zin yan› s›ra, düzenledi¤imiz foto¤raf sergilerimiz
de vatandafllar›m›z›n büyük teveccühünü kazan›r-
ken Filistin’le olan kardefllik ba¤›m›z› güçlendiri-
yor. Birçok ilimizde, gönüllülerimiz taraf›ndan
gerçeklefltirilen kermeslerimiz ise halk›m›z›n Fi-
listin’e yard›mda bulunmas›na vesile oluyor. 

F

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : TÜRK‹YE’YE F‹L‹ST‹N’‹ ANLATIYORUZ • 36

‹STANBUL’DA F‹L‹ST‹N’LE DAYANIfiMA GECES‹

15 Mart 2008 tarihinde Ümraniye Haldun Alagafl
Spor Kompleksi’nde düzenlenen gecede Filistin’e
gönül verenler bir araya geldi. ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›’n›n düzenledi¤i “Filistin’le Dayan›flma Gece-
si”nde salonu t›kl›m t›kl›m dolduran duyarl› halk›-
m›z, iflgal ve abluka alt›ndaki Gazzeli kardefllerimi-
ze yaln›z olmad›klar› mesaj›n› verdi.  
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Ürdün’deki Filistinli mültecilere

Türkiye’de mesleki e¤itim
FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹NL‹ MÜLTEC‹LER

HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n geçti¤imiz y›l
a¤ustos ay›nda Ürdün’deki Nazif Mülteci
Kamp›’nda bafllatt›¤› mesleki e¤itim kurs-
lar› çerçevesinde yedi baflar›l› Filistinli ö¤-
renci Türkiye’ye getirildi. Alt› ay çeflitli
meslek dallar›nda kurs görecek olan Filis-
tinliler, ö¤renci olarak geldikleri Türki-
ye’den hoca olarak Ürdün’e dönecek ve
orada ö¤renci yetifltirmeye bafllayacaklar. 
Filistinli ö¤renciler, ‹HH ve ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi
Kurslar› (‹SMEK) ifl birli¤i ile yürütülen pro-
je kapsam›nda, ebru, resim, tak› tasar›m›
ve tezhip alan›nda ders görüyor, Uluslara-
ras› Bab-› Alem Derne¤i’nde ise Türkçe
ö¤reniyorlar.

i

Henüz yedi yafl›ndaki Asiye Hocayev,
üç y›ld›r beyninde giderek büyüyen bir
tümörle mücadele ediyordu. Do¤u
Türkistan’daki Çin zulmünden kaçarak
Türkiye’ye s›¤›nan ailesinin maddi im-
kans›zl›klar› sebebiyle ameliyat ettire-
medi¤i küçük Asiye’ye ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› sahip ç›kt›. 25 bin YTL
tutar›ndaki ameliyat masraflar› üstleni-
len Asiye, yedi saat süren baflar›l› bir
cerrahi operasyondan sonra beynin-
deki tümörden kurtuldu.

SA⁄LIK
FAAL‹YETLER Küçük Asiye ‹HH ile yeniden hayata döndü
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Bosna’da ‹HH çal›flmalar›

devam ediyor FAAL‹YETLER • BOSNA

250 K‹fi‹L‹K KONFERANS SALONU AÇILDI
Bosna’n›n Visoko bölgesinde bulunan Osman Ef.
Redzoviç Medresesi’nde 250 kifli kapasiteli, tam
donan›ml› ve multimedya ekipmanlar› destekli bir
konferans salonu aç›ld›. Faaliyette bulundu¤u ülke-
lerde e¤itim çal›flmalar›n› bilhassa önemseyen
‹HH, konferans salonunun aç›l›fl›yla da Visoko’da
gerçekleflecek olan e¤itim faaliyetlerine vesile ol-
man›n mutlulu¤unu yafl›yor.

‹L‹YAS’TA MARANGOZ ATÖLYES‹ KURULDU
Birçok Balkan ülkesinde oldu¤u gibi Bosna Her-
sek’te de say›lar› gittikçe artan uyuflturucu madde
ba¤›ml›s› gençlerin rehabilite edildi¤i ‹ZLAZ Derne-
¤i uhdesinde, ‹HH taraf›ndan bir marangoz atölyesi
kuruldu. Atölyeden ilk etapta tedavi süreçleri de-
vam eden 60 genç faydalanacak. 

SÜMEYYE VAKFI’NA B‹R YILLIK E⁄‹T‹M
YARDIMI
Savafl döneminde bizzat Aliya ‹zzetbegoviç taraf›n-
dan kurdurulan ve savafltan zarar gören han›mlarla
ilgilenen bir kurum olan Sümeyye Vakf›’na, e¤itim
çal›flmalar› için bir y›ll›k destek sa¤land›. 

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : BOSNA’DA ‹HH ÇALIfiMALARI DEVAM ED‹YOR • 38

‹HH’n›n Bosna’daki önemli çal›flmalar›n-
dan bir di¤eri de, savafl döneminde göste-
rilen mukavemet nedeniyle Bosna’n›n Ça-
nakkale’si olarak görülen Gorajde’de ger-
çekleflti. ‹HH taraf›ndan üstlenilen çal›flma-
da Çayniçe, Foça, Rogatitsa, Rudo, Vifleg-
rad ve Zepa bölgelerinde bulunan camile-
rin imamlar›n›n maafllar›n›n ödenmesi üst-
lenilerek do¤u Bosna’daki camilerin imam-
s›z ve ezans›z kalmamas› sa¤land›. 

‹HH sayesinde Gorajde’deki camiler imams›z kalmayacak

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:11 PM  Page 38



35 su kuyumuz daha 

Afrika’ya can katt›
FAAL‹YETLER • SU KUYULARI

frika ülkelerinde yüzlerce su kuyusunu faaliyete ge-
çiren ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, nisan ay›ndan bu ya-
na Somali’de 12 su kuyusu daha açt›. Afla¤› fiabelle
ve Hiran bölgelerinde hizmete aç›lan su kuyular›ndan
10 bin aile istifade edecek.
‹ç çat›flmalar sebebiyle Sudan’›n en fakir bölgesi ola-
rak dikkat çeken Darfur’da da dört su kuyusu aç›ld›.
Bu kuyulardan yaklafl›k 7500 kiflinin faydalanaca¤› ül-
kede yedi adet su kuyusunun çal›flmalar› ise devam
ediyor. 
Ayr›ca Etiyopya’da 10, Burkina Faso’da dört, Cibu-
ti’de iki, Çad, Gine ve Sierra Leone’de ise bir yeni ku-
yu daha hizmete girdi. Bu ülkelerde toplam 13 su ku-
yusunun kaz› çal›flmalar› ise devam ediyor.   

937 SU KUYUMUZ H‹ZMETTE!
‹HH bugüne kadar Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Ni-
jer, Cibuti, Çad, Sudan, Sierra Leone, Gine, Bangla-
defl, Açe ve Afganistan’da toplam 937 su kuyusu aç-
t›. 39 su kuyusunun kaz› çal›flmalar› ise devam ediyor.   

A

insani
F A A L ‹ Y E T L E R : 35 SU KUYUMUZ DAHA AFR‹KA’YA CAN KATTI • 39 YARDIM
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‹HH’dan “Mültecilik

Sempozyumu” FAAL‹YETLER • SEMPOZYUM

uruldu¤u günden bu yana Türkiye’de ve dünyan›n
birçok farkl› ülkesinde mültecilere destek olan ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, 14 Haziran 2008’de “Mülteci-
lik: Tan›kl›klar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” bafll›k-
l› bir sempozyum gerçeklefltirdi. Sempozyumla,
“›rk›, dini, belli bir sosyal gruba mensubiyeti” gibi
nedenlerle bask› görmekten korktuklar› için yafla-
d›klar› yerleri terk etmek zorunda kalan mültecilerin
sorunlar› tart›flma düzlemine tafl›nd›. 
‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›r›m, Birleflmifl
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK)
Türkiye Temsilcisi Michel Gaude ve TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu Üyesi Cemal Y›lmaz Demir, sem-
pozyum aç›l›fl›nda söz alarak dünya ve Türkiye ölçe-

¤inde yaflanan mülteci sorunlar›n›n alt›n› çizdiler.
Ahmet Faruk Ünsal’›n yönetti¤i ilk oturumda Prof.
Dr. Kemal Kiriflçi iltica kavram› ve tarihçesini, Prof.
Dr. Ahmet Yaman ‹slam hukuku aç›s›ndan mülte-
cili¤i, Fuat Özdo¤ru dünyadaki mülteci hareketleri-
ni ve Türkiye’nin konumunu,  Av. Taner K›l›ç BM-
MYK Mültecilik Mevzuat›’ndan kaynaklanan so-
runlar› ve çözüm önerilerini, Dr. Bertan Tokuzlu ise
uygulama aç›s›ndan Türkiye’deki mültecilik sorun-
lar›n› ele ald›. Av. Gülden Sönmez’in yönetti¤i ikin-
ci oturumda ise Ahmet Emin Da¤ ve Av. Halim Y›l-
maz, mülteci sorunlar›n›n çözülmesinde STK’lar›n
rollerini irdeledi.  

“MÜLTEC‹L‹⁄E ZORLAYAN KOfiULLAR
ISLAH ED‹LMEL‹D‹R.”
Mülteci sorunlar›n›n çözümü noktas›nda sempozyu-
mun önemli önerileri oldu. Sempozyumda, mültecilik
sorununun çözümü için yap›lmas› gerekenin, insanla-

K
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r› yaflad›klar› yerleri terk etmeye zorlayan koflullar› orta-
dan kald›rmak oldu¤u ve kriz yaflanan bölgelerde istik-
rar›n sa¤lanmas›, bu bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, bu böl-
gelerde insan hayat›n›n ve insan haklar›n›n korundu¤u
bir ortam›n oluflturulmas› gerekti¤i ön plana ç›kt›. 
Mülteci kamplar›ndaki yaflam koflullar›n›n düzeltilmesi
ve mültecilere baz› yasal haklar›n tan›nmas› noktas›n-
da iyilefltirmeler yap›lmas› ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› sempoz-
yumda Irakl›, Filistinli, Ah›skal›, Somalili, Do¤u Türkis-
tanl› ve Çeçen mülteciler de kendi mültecilik hikayele-
rini dinleyicilerle paylaflarak yaflad›klar› sorunlar› so-
mutlaflt›rd›lar. 

Mülteciler haftas›nda gerçeklefltirdi¤i “Mültecilik Sempozyumu” ile Türkiye’de ve dünya-
da yaflanan mülteci sorunlar›n›n çözümü için yeni bir aç›l›m getirmek isteyen ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› toplant›y› somut bir ad›mla sonuçland›rd›.
Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) Türkiye Temsilcili¤i ile ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf› üzerinde mutab›k kald›klar› protokol ile ülkemizde yaflanan ve yafla-
nabilecek olas› mülteci problemlerinin çözümü konusunda ifl birli¤i ve yard›mlaflma karar›
ald›lar. Protokole Birleflmifl Milletler ad›na BMMYK Türkiye Temsilcisi Michel Gaude,  ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf› ad›na ise Genel Baflkan F.Bülent Y›ld›r›m imza att›lar. Gaude,
Türkiye’de ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› gibi alan›nda uluslararas› tecrübeye sahip bir kurumla
ifl birli¤i yapmaktan memnuniyetini ifade etti.  Y›ld›r›m ise amaçlar›n›n yeryüzünde zorun-
lu olarak yaflad›klar› yerleri de¤ifltiren tüm mültecilere eriflmek ve yaflam koflullar›n› insan
onuruna yarafl›r hale getirmek oldu¤unu bildirdi. 

‹HH ile BM, ifl birli¤i protokolü imzalad›
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‹KÖ ‹nsani Yard›m

Forumu Toplant›s›
FAAL‹YETLER • ULUSLARARASI TOPLANTILAR

ubat 2008’de, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n da içinde bulundu¤u yedi kurucu üye taraf›ndan ku-
rulan ve sivil toplum kurulufllar›n› organize ederek Müslüman ülkelere yard›m götürmeyi
amaçlayan ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ) ‹nsani Yard›m Forumu, ilk toplant›s›n› Senegal’in
baflkenti Dakar’da gerçek-
lefltirdi. ‹KÖ Devlet ve Hü-
kümet Baflkanlar› Zirve-
si’nin hemen öncesinde, 7-
9 Mart 2008’de yap›lan
toplant›, al›nan kararlar›n li-
derler zirvesinde görüflüle-
ce¤i sözünün verilmifl ol-
mas›yla daha da önem ka-
zand›. ‹HH, yaklafl›k 100
STK temsilcisinin ve ulusla-
raras› örgütlerden gözlem-
cilerin kat›ld›¤› toplant›da
haz›r bulunarak bir oturuma
da baflkanl›k yapt›. 

fi

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n kurucu
mütevelli ve yönetim kurulu üyesi
oldu¤u Humanitarian Forum (‹nsani
Forum)’un alt› ayda bir yap›lan Yö-
netim Kurulu Toplant›s›, ‹HH’n›n da
kat›l›m›yla 14 Nisan 2008’de Endo-
nezya’n›n baflkenti Cakarta’da ger-
çeklefltirildi.
Genel olarak dünyan›n önde gelen
insani yard›m kurulufllar›n›n karfl›l›k-
l› bilgi al›flveriflini ve ifl birli¤ini art›r-
mak amac›yla kurulan Humanitarian Forum, ‹HH ve di¤er üye STK’lar›n ortak çal›flmas›
sonucu bu amaçlar›n› gerçeklefltirmeyi hedefliyor. 

ULUSLARARASI
TOPLANTILAR

FAAL‹YETLER 
Humanitarian Forum Yönetim Kurulu Toplant›s›
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frika’da e¤itim projelerinin, istihdam sa¤lama ve
mesleki destek projelerinin hayati önemini yerinde
tespit eden ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Burkina Fa-
so’daki ihtiyaç sahibi ailelere geçim kayna¤› temin
etmek üzere Taytava ve Basuva k›rsal›ndaki 97 aile-
ye küçükbafl hayvan da¤›tt›. Toplam 152 adet küçük-
bafl hayvan›n da¤›t›ld›¤› organizasyonda, maddi du-
rumu çok kötü olan ailelere ikifler keçi verildi. Keçi-
leri besleyerek uzun süre sütünden faydalanabile-
cek olan bu aileler, keçilerin yavrular› oldu¤u takdir-
de onlar› hiçbir geliri olmayan baflka ailelere vererek
bu ailelerin geçimine de katk›da bulunmufl olacak.
‹HH, daha önce de Nijer’de ve Etiyopya’da benzer
projelerle fakir çiftçileri sevindirmiflti. 

A
‹HH, yoksul Afrikal›lara 

geçim kaynaklar› temin ediyor
FAAL‹YETLER • BURK‹NA FASO

Afrika’n›n en yoksul ülkelerinden Etiyopya’da g›-
da yard›mlar›nda bulunan, su kuyular›, camiler ve
okullar açan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bölgede
sa¤l›k alan›ndaki faaliyetlerini de sürdürüyor. ‹HH,
geçti¤imiz nisan ay›nda Etiyopya’n›n Harar bölge-
sindeki Erer kasabas›nda bir sa¤l›k taramas› yap-
t›. ‹HH’n›n görevlendirdi¤i dört doktor ve dört
hemflire, toplam 5500 çocu¤u sa¤l›k taramas›n-
dan geçirdi. Hastanede tedavi edilmesi gereken-
ler ise Harar hastanesine nakledildi. Sa¤l›k tara-
mas› neticesinde konulan teflhislerle, çocuklar›n
ileriki yafllarda karfl›laflmalar› muhtemel olan
önemli hastal›klar›n önüne geçilmifl oldu.

ET‹YOPYA
FAAL‹YETLER 

Etiyopya’daki 5500 çocu¤a sa¤l›k taramas›

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:11 PM  Page 43



insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : AFR‹KA’DA EZAN SESLER‹ YÜKSELMEYE DEVAM ED‹YOR • 44

Afrika’da ezan sesleri 

yükselmeye devam ediyor
FAAL‹YETLER • AFR‹KA

Uzun süredir devam eden iç savafl sebe-
biyle ibadethanelerin zarar gördü¤ü Soma-
li’de, Müslüman halk›n namaz k›labilece¤i
mescit say›s› oldukça s›n›rl› durumda. So-
malili Müslüman halk›n ibadethane taleple-

rini karfl›lamaya gayret eden ‹HH, So-
mali’nin 3000 nüfuslu Orta fiabella bölge-
sinde bir mescit infla etti. 140m2 alan üze-
rine bina edilen Hz. Muhammed Mesci-
di’nde 300 kifli ayn› anda namaz k›labilecek.

Somali’de Hz. Muhammed Mescidi

Geçti¤imiz nisan ay›nda Burkina Faso’nun Tevbulo bölge-
sinin Sisavuba köyünde 100 m2 bir alan üzerine, Sümer
Mescidi infla edildi. Mescit, nüfusunun tamam› Müslü-
manlardan oluflan bölgede 5000 kifliye hizmet verecek. 

Burkina Faso’ya Sümer Mescidi
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Pakistan’da iki yeni

sa¤l›k hizmeti FAAL‹YETLER • PAK‹STAN

KATARAKT AMEL‹YATHANEM‹Z VE
GÖZ POL‹KL‹N‹⁄‹M‹Z AÇILDI
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Sudan’daki Türk Göz
Hastanesi’nden sonra Pakistan’da da bir katarakt

ameliyathanesi açt›. Ravalpindi flehrinde aç›lan
ameliyathanede, maddi imkans›zl›klar sebebiyle
tedavi olamayan katarakt hastalar› ücretsiz olarak
ameliyat ediliyor. Geliflmifl t›bbi cihazlarla donat›-
lan ameliyathanede günlük ortalama 20 kiflinin
ameliyat› gerçeklefltiriliyor. Burada Türkiyeli hay›r-
severlerin ba¤›fllar›yla ameliyat olan yoksul Pakis-
tanl›lar, görme yetilerine kavuflman›n mutlulu¤u-
nu yafl›yorlar. 
Katarakt ameliyathanesinin yan› s›ra Pakistan’da
bir de göz poliklini¤i aç›ld›.  Poliklini¤imiz, deprem-
den sonra bölgeye ba¤›fllad›¤›m›z sa¤l›k otobüsü-
müz kullan›larak, gerekti¤inde mobil hastane ola-
rak da hizmet verebilecek flekilde yapt›r›ld›. Polikli-
nik hizmetlerinden y›lda 6000 kiflinin faydalanmas›
hedefleniyor. 
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‹HH, zor durumdaki

Afganlar›n yan›nda
FAAL‹YETLER • AFGAN‹STAN

AFGAN YET‹MLERE SAH‹P ÇIKILDI
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Afganistan’daki çal›fl-
malar› kapsam›nda Gazne Yetimhanesi’ne gide-
rek buradaki 500 çocu¤un her türlü ihtiyac›n›
karfl›lad›. 
Ayr›ca, ödeneksizlik nedeniyle kendi hallerine b›-
rak›lan Talukan Yetimhanesi’nin geçici olarak ka-
pat›lmas› nedeniyle, gidecek hiçbir yeri olmayan
ve ortada kalan 20 yetime de sahip ç›k›larak tüm
ihtiyaçlar› karfl›land›. 

Geçti¤imiz flubat ay›nda, son 50 y›l›n en so¤uk
k›fl›n› yaflayan Afganistan’da afl›r› so¤uklar ve
ç›¤ düflmesi nedeniyle 926 kifli hayat›n› kaybet-
miflti. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bir taraftan iflgal
nedeniyle meydana gelen patlamalar›n yol açt›-
¤› zararlar, di¤er taraftan çetin k›fl flartlar› nede-
niyle zor durumda olan Afganistan’a yard›m eli-
ni uzatt›. 2000 battaniye ve on binlerce aileye
da¤›t›lacak olan g›da malzemeleri bölgeye ulafl-
t›r›larak Kabil ve civar›ndaki mülteci kamplar› ile
Charrahi Kamber Kamp›’nda ve Celalabad’daki
mülteci kamp›nda da¤›t›ld›.

Son 50 y›l›n en çetin k›fl›

Afganistan’da savafl nedeniyle yerlerini yurt-
lar›n› terk edip Afganistan’›n de¤iflik noktala-

r›nda göçebe olarak yaflayanlara g›da malze-
meleri ile elbise ve ayakkab› gönderildi.  

Afganistan’daki mültecilere insani yard›m
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‹HH, Myanmar’daki 

afetzedelerin yard›m›na kofltu
FAAL‹YETLER • MYANMAR

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Nergis Kas›rgas› sebebiyle
130 bine yak›n insan›n hayat›n› kaybetti¤i, 200 bin ki-
flinin kayboldu¤u, 2,5 milyon insan›n da evsiz kald›¤›
Myanmar’a askeri cuntan›n bütün engellemelerine
ra¤men girifl yaparak acil yard›m çal›flmalar›n› bafllatt›. 
‹HH felaketin ilk günlerinde bölgedeki partner kurulu-
flu arac›l›¤›yla baflkent Yangon’a 20 km uzakl›kta bu-
lunan köylerde yaflayan 1000 aileye acil g›da yard›-

m›nda bulundu. ‹çinde bölge halk›n›n temel g›da
malzemesi olan pirinç, bezelye, bal›k konservesi,
bakliyat ile elektrik kesintilerinde kullan›lmak üzere
mumlar›n bulundu¤u koliler ailelere teslim edildi.
Ard›ndan, yine bu bölgede yaflayan ve evlerini kas›r-
gada kaybeden 500 afetzede aileye daha g›da pa-
ketleri ve mutfak eflyas› da¤›t›ld›. Bölgeye yönelik
g›da da¤›t›mlar› düzenli olarak devam ediyor. 
Kas›rga ma¤duru ailelere ayr›ca giysi yard›m› da ya-
pacak olan ‹HH, Myanmar hükümetinden izin ç›k-
mas› halinde bölgede geçici kamplar kurmay›, evle-
ri y›k›lanlar için evler infla etmeyi ve evleri hasar gö-
renlerin evlerinde de tadilat yapmay› planl›yor. 

i
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Sahipsiz yetim 

kalmas›n! FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI

“SPONSOR A‹LE” ÇALIfiMALARI 
DEVAM ED‹YOR
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›; g›da, bar›nak, sa¤l›k, e¤itim
gibi ihtiyaçlar›n›n düzenli olarak karfl›lanmas› için ye-
timleri hay›rsever sponsor ailelerin deste¤iyle bulufl-
turmaya devam ediyor. 

SPONSOR A‹LELER 751 IRAKLI VE 1438 F‹L‹S-
T‹NL‹ YET‹ME BAKIYORLAR
‹flgalden en büyük zarar› gören kesim olan çocukla-
r›n say›s› Irak ve Filistin’de de korkunç rakamlara
ulafl›yor. Irak’ta Amerikan iflgali sebebiyle yetim ka-
lan çocuklar›n say›s›n›n befl milyonu buldu¤u ifade

edilirken, hem Irak’ta hem de Filistin’de yetim say›-
s› her geçen gün h›zla art›yor. Bu iki ülkede y›llard›r
yetim destekleme çal›flmalar› yürüten, yetimlere
belli periyotlarla yard›m götüren ‹HH, “sponsor aile”
uygulamas›yla bu yard›mlar› kal›c› hale getirmeye
bafllad›. Projeyle flu an için 751 Irakl› ve 1438 Filis-
tinli ihtiyaç sahibi yetim, sponsor ailelerimizin deste-
¤inden istifade ediyor. Ayr›ca Burkina Faso, Somali,
Sierra Leone, Gana, Etiyopya, Açe, Pakistan, Koso-
va, Makedonya, Çeçenistan, Lübnan ve Türkiye’de
de sponsor aile çal›flmalar›m›z devam ediyor.
Ayl›k 70 YTL’lik ba¤›flla bir yetimin tüm ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanabildi¤i Sponsor Aile Projesi, daha çok yetim
çocu¤umuza ulaflmak için desteklerinizi bekliyor.
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Dünyan›n birçok ülkesinde binlerce yetimi des-
tekleyen ‹HH, Afrika’daki yetim destek projeleri
çerçevesinde Sudan ve Gana’daki yetim çocuk-
lara da düzenli yard›mlara bafllayacak. ‹lk etapta
Sudanl› ve Ganal› toplam 50 yetim, ‹HH’n›n dü-
zenli yard›mlar›ndan istifade edecek.

Sudanl› ve Ganal› yetimleri
de desteklemeye bafllad›k

‹HH’n›n yurt içinde yetimlere yönelik gerçeklefltir-
di¤i çal›flmalar da h›z kesmeden sürüyor. Geçti¤i-
miz üç ayl›k dönemde farkl› illerde yaflayan 381 ye-
tim, evlerinde ziyaret edildi. ‹htiyaçlar› karfl›lanan
yetimlere düzenli olarak yard›mda bulunulacak.
Geçti¤imiz aylarda çeflitli illerden evlenme ça¤›nda-
ki 180 yetim genç k›za da çeyizlik mutfak eflyas›
götüren ‹HH, ayr›ca A¤r›’da bulunan yetim aileleri-
ne g›da paketleri ve hediyeler da¤›tt›.  

Yurt içinde yetim yavrular›m›za ulaflmaya 
devam ediyoruz

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, öncelikle g›da ve giysi
gibi temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flt›¤› Irak-
l› yetimleri bu kez yeni ayakkab› ve k›yafetlerle
sevindirdi. Ba¤dat, Diyala ve Kerkük’te toplam
260 ihtiyaç sahibi yetim, kendilerini unutmayan
halk›m›z›n yard›mlar› sayesinde yeni giysilerine
kavufltu.

‹HH Irakl› yetimleri giydirdi
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Geçti¤imiz aylarda, Türkiye’de
ve dünyan›n çeflitli yerlerinde
yaflayan ma¤dur yetimlere des-
tekte bulunmak ad›na ‹HH’n›n
Fatih’teki binas›nda aç›lan Yetim
Destekleme Merkezi’nden elde
edilen ilk gelirler Gazze yetimle-
rine gönderildi. Türkiye’nin dört
bir yan›ndan hay›rsever han›mla-
r›n g›da ve el ifli ürünleriyle des-
tekte bulundu¤u, Filistin ve di-
¤er bölgelerden gelen ürünlerin de sat›fla sunuldu¤u merkez, yetimlerin ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamak üzere hay›rseverlerin katk› ve deste¤ini bekliyor. 

Yetim Destekleme Merkezi’nin gelirleri 
Gazzeli yetimlere

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Azerbaycan’›n Gence
flehrinde bulunan devlet
yetimhanesine doktor
odas›, revir ve depodan
oluflan 80m2’lik bir ek bi-
na yapt›rd›. Azerbay-
can’da Yetimler Günü
olarak kutlanan 1 Hazi-
ran’da buradaki yetimle-
rin yan›nda bulunan ‹HH,
yapt›rd›¤› binan›n aç›l›fl›n› da gerçeklefltirdi. Baflkent Bakü’den sonra ikinci büyük kent olan
Gence’deki bu yetimhaneye 90 adet uyku seti (yatak, battaniye ve çarflaf) gönderildi. Ay-
r›ca buradaki 50 erkek ve 40 k›z çocu¤undan oluflan 90 yetim çocu¤a, Yetimler Günü mü-
nasebetiyle haz›rlanan programda spor ayakkab›s›, eflofman, iç çamafl›r› ve çeflitli oyun-
caklardan oluflan hediye paketleri da¤›t›ld›.   

Yetimler Günü’nde Azerbaycanl› yetimlerin
yan›ndayd›k
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Azerbaycan ve Gürcistan’daki

Çeçenlere yönelik 

yard›mlar›m›z sürüyor FAAL‹YETLER • ÇEÇEN MÜLTEC‹LER

HH, Gürcistan’da Tiflis ve Pankisi’de mülteci ola-
rak yaflayan Çeçen ailelere yönelik yard›m çal›fl-
malar›nda bulundu. 180 Çeçen mülteci ailesine g›-
da yard›m› yapan ‹HH, mültecilerin yaflad›¤› yerler-
de ihtiyaçlar› olan banyo, tuvalet ve çamafl›rhane
yap›m›na da bafllad›. Meslek edindirme çal›flmala-

r› kapsam›nda ise, mant› üretimi yapan mülteci ha-
n›mlar için paketleme makinesi ve bölgede orman
iflçili¤i yapacak olan mülteci ailelere de araç al›nd›.
Ayr›ca, bu bölgede yaflayan yetim ailelerine nakit
yard›m› yap›ld› ve Tiflis yetimhanesi ziyaret edile-
rek buradaki yetimlere çeflitli hediyeler da¤›t›ld›. 
Azerbaycan’da yaflayan Çeçen ailelere sosyal yar-
d›mda ve yetim ailelerine de nakit yard›m›nda bu-
lunuldu. Yine burada okuyan Çeçen mülteci ço-
cuklar› için bilgisayar deste¤i ile ayr›ca servis üc-
reti ve di¤er e¤itim giderleri için nakdi yard›mlar
yap›ld›.  

i
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Tüm Türkiye’de ihtiyaç

sahiplerinin yan›nday›z
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

Yurt çap›ndaki yard›mlar›n›n
kapsam›n› giderek geniflle-
ten ‹HH, Gümüflhane, Kü-
tahya, Diyarbak›r, Erzurum,
Batman, A¤r› ve ‹stan-
bul’daki toplam 5000’i aflk›n
yard›ma muhtaç kifliye giysi
yard›m›nda bulundu. ‹stan-
bul’daki maddi durumu ye-
tersiz ailelere giysileri, ‹stan-
bul’daki hay›r ma¤azalar›-
m›zda da¤›t›ld›.

Binlerce kifliye giysi yard›m› yap›ld›

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, farkl› illerdeki
180 yetim genç k›za çeyizleri için, hay›r-
sever iki ifl adam›n›n ba¤›fllad›¤› mutfak
malzemelerini hediye etti. ‹çlerinde 38
parça yemek tak›m›, mikser, mutfak ro-
botu, su ›s›t›c›s›, fritöz, ekmek k›zartma
makinesi, ütü, blender seti ve elektrik sü-
pürgesinin bulundu¤u hediye paketleri,
Diyarbak›r, Erzurum, Bitlis, Van, Siirt, Bat-
man, Osmaniye, ‹zmit, Yalova, Adapazar›
ve ‹stanbul’da belirlenen, evlenme ça¤›n-
daki 180 yetim genç k›z›m›za ulaflt›r›ld›. 

Yetim genç k›zlara çeyizlik eflya hediye edildi
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F A A L ‹ Y E T L E R : TÜM TÜRK‹YE’DE ‹HT‹YAÇ SAH‹PLER‹N‹N YANINDAYIZ • 52-53 YARDIM

Yurt içindeki yetimlere yönelik çal›flmalar›-
m›z kapsam›nda A¤r›’da, içinde ya¤, fleker,
bakliyat ve kahvalt›l›k malzeme bulunan g›-
da paketleri 44 yetim ailesine teslim edildi.
A¤r›’da g›da yard›m›n›n yan› s›ra yetimler

yarar›na bir program düzenlendi. Program-
da yetimlere çeflitli hediyeler verildi ve ye-
tim ailelerinin birbirleriyle tan›flmalar› sa¤-
land›. ‹HH’n›n ihtiyaç sahibi ailelere yönelik
yard›mlar› di¤er illerde de devam ediyor.

A¤r›l› yetim ailelerine destek

Geçti¤imiz mart ay›nda Bin-
göl, Bitlis, Mufl, Siirt ve ‹stan-
bul illerinde bulunan fakir aile-
lere 300 adet yatak da¤›t›m›
yap›ld›.

Muhtaçlara 
yatak da¤›t›ld›
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YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : TÜM TÜRK‹YE’DE ‹HT‹YAÇ SAH‹PLER‹N‹N YANINDAYIZ • 54

‹HH’n›n ‹stanbul’da ve di¤er illerde bulu-
nan mülteciler ile hiçbir sosyal güvencesi
olmayan vatandafllara yönelik sa¤l›k hiz-
metleri devam ediyor. Muayene, tah-
lil/tetkik, ameliyat, do¤um, protez, orto-
pedik malzemeler ve nakdi sa¤l›k yard›m-
lar› gibi kalemlerde yürütülen çal›flmalar,
ülkemizde yaflayan muhtaç durumdaki
hastalar›n tedavisine vesile oluyor. 

‹LAÇ YARDIMLARI SÜRÜYOR
Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatan-
dafllar›m›za ve Türkiye’de mülteci olarak
bulunanlara ‹HH merkez binas›nda bulu-
nan eczaneden ilaç yard›m› yap›l›yor.
‹HH, günde en az 30 kifliye ilaç yard›m›-
n›n yap›ld›¤› eczaneye ilaç ba¤›fl›nda bu-
lunmak isteyen gönüldafllar›n›n deste¤ini
bekliyor. 

‹HH, sa¤l›k yard›mlar›yla da yoksullar›n yan›nda

‹HH’n›n temel insani yard›mlar›ndan
olan g›da da¤›t›mlar›, yurt çap›nda dü-
zenli olarak devam ediyor. Türk ailelerin
yan› s›ra Çeçen, Do¤u Türkistanl›, Irakl›

ve Ah›skal› toplam 420 aileye düzenli g›-
da yard›m› yap›l›yor; ayr›ca her ay ortala-
ma 630 muhtaç aileye adak kurban eti
da¤›t›l›yor.

G›da ve adak kurban da¤›t›mlar›m›z devam ediyor
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HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER • 55 YARDIM

Hayat bulmay› bekleyen projeler
Makedonya’daki yoksul 
üniversite ö¤rencilerine burs temini
AAmmaacc››:: Maddi durumu yetersiz oldu¤u için s›k›nt› yaflayan 100 Ma-
kedonyal› yoksul gence üniversite e¤itim bursu imkan› sa¤lanarak
ülkenin gelece¤inde etkin ve söz sahibi olmalar›n› sa¤lamak. Bu sa-
yede Makedonya’n›n hem maddi hem manevi anlamda geliflmesi-
ne ve kalk›nmas›na katk›da bulunmak. 
MMaalliiyyeettii::  Sekiz ay boyunca ayda 50’fler avro olmak üzere bir ö¤ren-
cinin y›ll›k maliyeti 400 avro’dur. 100 ö¤renci için toplam maliyet:
40.000 avro 
TTaalleepp  eeddiilleenn::  Ö¤rencilere ve ailelerine maddi yönden destek oluna-
rak yetiflecek üniversite ö¤rencilerinin topluma yararl› birer birey ve
halklar›n›n gelece¤inde söz sahibi olmalar›na katk›da bulunulmas›.

Darfur’da mescit inflas›
AAmmaacc››::  Güney Darfur’un baflkenti olan haf›zlar diyar› Niyala’da y›llar-
d›r devam eden iç savafltan dolay› ciddi ekonomik s›k›nt›lar yaflan›-
yor. Yaflanan savafl nedeniyle korku ve güvensizli¤in hakim oldu¤u
bölgede binlerce Müslüman’a dini vecibelerini yerine getirmelerin-
de kolayl›k sa¤lamas› amac›yla Niyala’n›n Matar bölgesine infla edi-
lecek olan mescit, insanlar aras›nda dayan›flma ve güven duygusu-
nu, toplumsal bar›fl ve kardefllik kültürünü yayarak kabileler aras›n-
da devam eden çat›flmalar› önlemeye katk› sa¤lamay› amaçlamak-
tad›r. Projeye dahil edilecek olan medreseyle de genç nesle e¤itim
imkan› sa¤lanacakt›r.
MMaalliiyyeettii::  Projeye medrese inflaat› sonradan dahil edilecek olup sa-
dece cami inflaat›n›n maliyeti 30.000 $’d›r.
TTaalleepp  eeddiilleenn::  Niyala’da Müslüman halk›n ibadetlerini daha kolay ge-
rine getirebilece¤i ve genç kufla¤›n içtimai ve ilmi terbiyeyi buradan
alaca¤› mescit ve medrese inflaat›na maddi destekte bulunulmas›.

Filipinler-Moro’da ‹bn-i Teymiyye Medresesi ve
Yetimhanesi’nin restorasyonu
AAmmaacc››: Filipinler’in güneyinde bulunan ve Müslümanlar›n yo¤un
olarak yaflad›¤› Moro’da 500 erkek ve 300 k›z ö¤rencinin e¤itim gör-
dü¤ü ‹bn-i Teymiyye Medresesi ve Yetimhanesi’nin tadilat›n›n yap›-
larak bölgenin e¤itim ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda önemli bir rol oy-
nayan medresenin daha elveriflli hale getirilmesi.
MMaalliiyyeettii::  Temiz içme suyu sistemi için su motoru yap›lmas›, mes-
cidin tuvalet ve abdesthane k›sm›n›n infla edilmesi, yetimhane bina-
s›n›n tamirat›, k›zlar›n kald›¤› bölümün tavan›n›n ve çat›s›n›n tamiri
ve medresenin toplant› salonunun inflas› için toplam maliyet:
26.200 $
TTaalleepp  eeddiilleenn::  Proje için halk›m›z›n maddi deste¤ine ihtiyaç duyul-
maktad›r.
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gönüllü faaliyetleri
F‹L‹ST‹N KONULU SEM‹NERLER

Filistin kampanyam›z çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yan›ndaki gönüllülerimizin düzenledi¤i ve alan›nda uzman
konuflmac›lar›m›z›n verdi¤i Filistin konulu seminerler ve salon toplant›lar› genifl kat›l›m buluyor. Seminerlerimiz,
gönüllülerimizden gelen yo¤un talepler do¤rultusunda devam etmekte.

S E M ‹ N E R L E R

11 Mart 2008, Elaz›¤: Elaz›¤l› gönüllü-
lerimizin düzenlemifl oldu¤u Filistin ko-
nulu seminere ‹HH’dan davet edilen
konuflmac›lar kat›ld›. Elaz›¤l› han›mlar
Filistin’de yaflananlara duyars›z kalma-
d›klar›n› göstermifl oldular.

28 Mart 2008, Kayseri: Kayseri ‹nsani
Yard›m Derne¤i’nin düzenledi¤i Filistin
Gecesi’ne ‹HH’y› temsilen gazeteci-ya-
zar Abdurrahman Dilipak kat›ld›. Dilipak
konuflmas›nda Filistin topraklar›n›n öne-
minden ve Filistin halk›na karfl› sorum-
luluklar›m›zdan bahsetti. Programa Kay-
seri halk›n›n teveccühü büyüktü.

5 Nisan 2008, Ad›yaman: Ad›yaman
‹nsani Yard›m Derne¤i’nin Filistin yarar›-
na düzenledi¤i, Ad›yaman’da al›fl›lma-
d›k bir ilgi gören ve üç gün süren ker-
mesin kapan›fl konuflmas›n› yapmak
üzere ‹HH’dan Demet Tezcan davet
edildi. Tezcan, ‹HH’n›n Filistin Kampan-
yas›’n›n yan› s›ra di¤er kampanyalar› ko-
nusunda da Ad›yamanl›lar› bilgilendirdi.

15 May›s 2008, Fatih / ‹stanbul: Mer-
kez binam›zda gönüllü han›mlar›m›z›n
düzenlemifl oldu¤u Filistin konulu semi-
nerde ‹HH Ortado¤u Koordinatörü Ab-
dullah Bayrak, sinevizyon gösterisiyle
Filistin tarihini anlatt›. Seminerin ard›n-
dan Gazze’den ‹HH’n›n getirmifl oldu¤u
yaral›lardan Dr.Fayiz el-Berravi ve refa-
katçi olarak yan›nda bulunan annesi de
söz alarak Filistin’de yaflad›klar› dram›
anlatt›lar.

12 Nisan 2008, Fatih / ‹stanbul: ‹stan-
bul-Fatih’teki merkezimizde gönüllü ha-
n›mlar›n düzenledi¤i Filistin konulu semi-
nere araflt›rmac›-yazar Abdullah Y›ld›z
konuflmac› olarak davet edildi. Fatih
semtinde oturan han›mlar baflta olmak
üzere tüm halk›n davetli oldu¤u seminer
‹HH’n›n seminer salonunda gerçekleflti.

4 Mart 2008, Kahramanmarafl: Kahra-
manmarafl ‹nsani Yard›m Derne¤i’nin,
‹HH’n›n “fiifahen De¤il Acilen” sloga-
n›yla bafllatt›¤› Filistin Kampanyas› çer-
çevesinde düzenledi¤i seminere vakf›-
m›z› temsilen Ümit Sönmez ve Hamdi
Arslan kat›ld›. Filistin dram›n› unuttur-
mamak ad›na düzenlenen seminerle
Kahramanmarafll› gönüllülerimiz Filistin-
li kardefllerimizin yan›nda olduklar›n›
göstermifl oldular.

14 Mart 2008, Çorum: Çorum’da ‹LKE-
DER’in Filistin kampanyam›z çerçeve-
sinde düzenlemifl oldu¤u ve vakf›m›z-
dan konuflmac›lar›n davet edildi¤i semi-
ner Çorumlular taraf›ndan büyük ilgi
gördü. 

9 Mart 2008, Kütahya: Kütahya ‹nsani
Yard›m Derne¤i’nin düzenlemifl oldu¤u
Filistin konulu seminere Kütahya halk›
yo¤un ilgi gösterdi. Kütahyal›lar, konufl-
mac› olarak davet edilen gazeteci-yazar
Turan K›fllakç›’n›n verdi¤i seminerle Fi-
listin konusunda bilgilendirildi. 

22 Mart 2008, Bergama / ‹zmir:
‹HH’n›n Gazze’de yaflanan ambargo se-
bebiyle bafllatm›fl oldu¤u Filistin Kam-
panyas›’na ‹zmirli gönüllülerden de ce-
vap geldi. ‹zmir’deki gönüllülerimizin Fi-
listin bilinci uyand›rmak ad›na düzenle-
mifl olduklar› seminer büyük ilgi gördü.  
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18 May›s 2008, Gaziantep: Gaziantepli gönüllülerimizin
düzenledi¤i Filistin seminerinde Ortado¤u Uzman› Ahmet
Emin Da¤, sinevizyon gösterisi eflli¤inde Filistin meselesi-
ni ele ald›. Gaziantepliler düzenledikleri bu seminerle Filis-
tin’i farkl› flekillerde gündemde tutman›n bir örnekli¤ini
sergilediler.

Filistin kampanyam›z çerçevesinde Türki-
ye’nin çeflitli il ve ilçelerinde gönüllülerimi-
zin düzenlemifl oldu¤u di¤er seminerler:
• 1 Mart 2008, Bursa
• 1 Mart 2008, Baflakflehir / ‹stanbul
• 2 Mart 2008, ‹skenderun
• 4 Mart 2008, Ad›yaman
• 6 Mart 2008, Tekirda¤
• 7 Mart 2008, Bak›rköy / ‹stanbul
• 7 Mart 2008, Ankara
• 7 Mart 2008, ‹negöl / Bursa

• 8 Mart 2008, Amasya
• 13 Mart 2008, Levent, San. Mh./ ‹stanbul
• 13 Mart 2008, Bo¤aziçi Üni. Der. / ‹stanbul
• 20 Mart 2008, Bahtiyar Koleji / ‹stanbul
• 21 Mart 2008, Karaman
• 22 Mart 2008, Bal›kesir
• 23 Mart 2008, Kalem-Der / ‹stanbul
• 23 Mart 2008, Ümraniye / ‹stanbul
• 26 Mart 2008, Ç›nar Koleji / ‹stanbul
• 26 Mart 2008, Y›ld›z Teknik Üni. / ‹stanbul
• 27 Mart 2008, Marmara Üni. / ‹stanbul

• 28 Mart 2008, Nevflehir
• 28 Mart 2008, Erzurum
• 28 Mart 2008, Ka¤›thane / ‹stanbul
• 30 Mart 2008, Antalya
• 31 Mart 2008, Adana
• 16 Nisan 2008, Gaziosmanpafla / ‹stanbul
• 17 Nisan 2008, K. Karabekir ‹.H.L. / ‹stanbul
• 18 Nisan 2008, Düzce
• 15 May›s 2008, Pendik / ‹stanbul
• 30 May›s 2008, ‹zmit
• 5 Haziran 2008, Düzce         

YET‹M KONULU SEM‹NERLER

Temel faaliyet alanlar›m›zdan olan yetim çal›flmalar›m›z›, gönüllülerimiz taraf›ndan düzenlenen seminerlerle
halk›m›za anlatmaya devam ediyoruz. Sponsor ailelerin ve ba¤›flç›lar›m›z›n deste¤iyle, dünyan›n çeflitli ülkelerinden
binlerce yetime ulaflan vakf›m›z›n yetim konulu seminerleri büyük ilgi görüyor.

3 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul: ‹HH’y› ziyarete ge-
len küçük yafltaki ö¤rencilere vakf›m›z›n k›saca ta-
n›t›m› yap›ld›ktan sonra yard›mlaflman›n önemi ve
yetim çal›flmalar› anlat›ld›.

Yetim çal›flmalar›m›z çerçevesinde
Türkiye’nin çeflitli il ve ilçelerinde
gönüllülerimizin düzenlemifl oldu¤u
di¤er seminerler:

• 5 Mart 2008, ‹kra Derne¤i / ‹stanbul
• 8 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul
• 20 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul

• 26 Mart 2008, Esenler / ‹stanbul
• 14 Nisan 2008, Ç›nar Koleji / ‹stanbul
• 20 Nisan 2008, A¤r›
• 22 Nisan 2008, Sultançiftli¤i / ‹stanbul
• 28 Nisan 2008, Kahramanmarafl
• 28 May›s 2008, Ka¤›thane / ‹stanbul
• 6 Haziran 2008, ‹negöl / Bursa
• 6 Haziran 2008, Fatih / ‹stanbul

5 Haziran 2008, Düzce: Düzceli aktif gönüllü han›mlar›n düzenledikleri seminer-
de kat›l›mc›lara yetimlere karfl› sorumluluklar›m›z ve ‹HH’n›n yetim çal›flmalar› an-
lat›ld›. Konuflmac› olarak davet edilen Demet Tezcan ç›k›flta Düzceli han›mlar›n
yetim sponsorlu¤u konusundaki sorular›n› yan›tlad›.

21 Nisan 2008, Fatih / ‹stanbul: ‹hya-Der’den vak-
f›m›z› ziyaret eden bir grup ö¤renciye ‹HH’n›n yetim
çal›flmalar› anlat›ld›. Kendileri küçük, gönülleri büyük
ö¤renciler yetim projemize harçl›klar›yla destekte
bulundular.

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:12 PM  Page 57
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‹HH ÇALIfiMALARIYLA ‹LG‹L‹ SEM‹NERLER
Gönüllülerimizin talepleri dahilinde gerçeklefltirdi¤imiz, ‹HH’n›n temel faaliyet alanlar› hakk›nda tan›t›c› ve bilgilendiri-
ci seminerlerimiz be¤eniyle takip ediliyor. Gönüllülerimiz ayr›ca, ‹HH çal›flmalar›yla ba¤lant›l› çeflitli sosyal ve kültürel
meselelerle ya da ‹HH seyyahlar›n›n izlenimleriyle ilgili seminerler de düzenleyerek bilgi birikimlerini art›r›yorlar.

S E M ‹ N E R L E R

7 Mart 2008, Mutlu Aile Derne¤i /
‹stanbul: Mutlu Aile Derne¤i üyeleri-
nin daveti üzerine gerçekleflen semi-
nerde dünyan›n çeflitli bölgelerindeki
yoksullu¤un ve ma¤duriyetin sebeple-
ri ve ‹HH’n›n bu konudaki çal›flmalar›
anlat›ld›.

8 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul: Gönüllü-
lerimiz, ‹HH’n›n seminer salonunda
“Farkl› Co¤rafyalardaki Müslüman Ka-
d›nlar›n Sorunlar› ve Sorumluluklar›” ko-
nulu bir seminer düzenlediler. Konufl-
mac› olarak davet edilen Gülden Sön-
mez, ‹HH’n›n faaliyette bulundu¤u böl-
gelerdeki kad›nlar›n sorunlar›na de¤indi.

‹HH çal›flmalar›yla ilgili olarak Türkiye’nin
çeflitli il ve ilçelerinde gönüllülerimizin dü-
zenlemifl oldu¤u di¤er seminerler:
• 6 Mart 2008, Medeniyet Der. / ‹stanbul
• 7 Mart 2008, Mutlu Aile Der. / ‹stanbul
• 8 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul
• 15 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul
• 17 Mart 2008, Ba¤c›lar / ‹stanbul
• 21 Mart 2008, Emniyettepe Kuran Kursu /

‹stanbul
• 22 Mart 2008, Gaziosmanpafla / ‹stanbul
• 27 Mart 2008, Bilim Koleji / ‹stanbul
• 29 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul
• 2 Nisan 2008, Fatih / ‹stanbul
• 2 Nisan 2008, ‹SEGEV / ‹stanbul
• 3 Nisan 2008, Üsküdar / ‹stanbul
• 4 Nisan 2008, S. Sezgin Elmas ‹lkö¤retim

Okulu / ‹stanbul
• 9 Nisan 2008, Florya / ‹stanbul
• 10 Nisan 2008, Sar›yer / ‹stanbul
• 10 Nisan 2008, Hakder / ‹stanbul
• 11 Nisan 2008, Büyükçekmece / ‹stanbul
• 12 Nisan 2008, Bayrampafla / ‹stanbul
• 18 Nisan 2008, ‹krader / ‹stanbul
• 19 Nisan 2008, Araflt›rma Kültür Vakf› / 

‹stanbul
• 26 Nisan 2008, ‹zmir
• 28 Nisan 2008, Fatih / ‹stanbul
• 12 May›s 2008, Fatih / ‹stanbul
• 22 May›s 2008, Ümraniye / ‹stanbul

10 Nisan 2008,
Fatih / ‹stanbul:
Sar›yer’den vakf›m›-
z› ziyarete gelen ha-
n›m misafirlerimize
‹HH’n›n faaliyetleri,
kampanyalar› ve ça-
l›flmalar› hakk›nda
bilgi verildi.

HAYIR TABLOMUZDAN...

27 Mart 2008 Harçl›klar›n› biriktirerek yetim kardefllerine ulafl-
t›r›lmak üzere ‹HH’ya teslim eden Bilim Koleji ö¤rencilerine te-
flekkür berat› verildi. 

7 Nisan 2008 Genç gönüllülerimizden Ayflegül Çelik, kendi ça-
balar› ile biriktirdi¤i yard›m› Filistinli kardefllerine gönderilmek
üzere ‹HH’ya teslim etti.

9 May›s 2008 Furkan Anaokulu Gülen Yüzler S›n›f› ö¤rencileri,
sene sonu faaliyetleri neticesinde elde ettikleri geliri Filistin’e
gönderilmek üzere ‹HH’ya teslim ettiler.

Filistin kampanyam›za TES-‹fi ‹stanbul 3 No’lu fiube üyeleri de
destek vererek, 1500 iflçinin bir günlük yevmiyelerinin toplam›
olan banka çekini Filistin’e gönderilmesi için ‹HH’ya teslim ettiler.
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gönüllü faaliyetleri
YEMEKL‹ TOPLANTILAR
Vakf›m›z›n kampanyalar›na katk›da bulunmak isteyen tüm Türkiye’den gönüllülerimiz, yemekli toplant› programlar›
düzenleyerek bu programlar›n bilet ücretlerini vakf›m›za ba¤›fll›yorlar. Büyük ra¤bet gören yemekli programlar, gelen
talepler do¤rultusunda yap›l›yor.

12 Mart 2008, Beykoz / ‹stanbul: Aktif gönüllü han›mlar, Filistin’e
yard›m amac›yla düzenledikleri yemekli program›n biletlerinden elde
ettikleri geliri vakf›m›z kanal›yla Filistin’e ba¤›fllad›lar. Han›mlar ayn›
zamanda, her biri alan›nda uzman olan konuflmac›lar›n kat›ld›¤› bu
yemekli organizasyonla da Filistin için bir fleyler yapabileceklerini
gösterdiler.

30 Nisan 2008, Adapazar›: Adapazarl› aktif gönüllü han›mlar dü-
zenledikleri kahvalt› organizasyonunun bilet sat›fllar›ndan elde ettik-
leri geliri ‹HH kanal›yla Filistin’e ba¤›fllad›lar.

22 Nisan 2008, Florya / ‹stanbul: Hilal Gru-
bu han›mlar›n›n yetimler yarar›na düzenledik-
leri yemek organizasyonunda bilet sat›fl›ndan
elde edilen gelirin yan› s›ra gönüllülerin ba¤›fl-
lam›fl oldu¤u birçok sanat eseri tablo da aç›k
artt›rmada sat›ld›. Prof. Dr. Ahmet A¤›rakça,
araflt›rmac›-yazar Ömer Döngelo¤lu ve ‹HH
Baflkan› Av. Bülent Y›ld›r›m’›n konuflmac› ola-
rak davet edildi¤i gecede elde edilen gelirler
yetimlere umut ›fl›¤› oldu.

10 May›s 2008, ‹skenderun: ‹skenderun ‹nsani Yard›m Derne-
¤i’nden han›mlar›n yetimler yarar›na düzenledikleri yemekli organi-
zasyona ‹skenderunlu çeflitli sivil toplum kurulufllar› ile partilerden
kat›l›mc›lar destek verdi. ‹HH’n›n bafllatm›fl oldu¤u Yetim Kampan-
yas› ‹skenderun’da bir araya gelebilme rahmetine de vesile oldu.

22 Nisan 2008, Üsküdar / ‹stanbul: Elde edilen geliri Filistin’e ba-
¤›fllanmak üzere, aktif gönüllü han›mlar›n düzenledikleri biletli kah-
valt› organizasyonuna Senai Demirci ve ‹HH Baflkan› Av. Bülent Y›l-
d›r›m da davetli olarak kat›ld›.
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gönüllü faaliyetleri

7 May›s 2008, Fatih / ‹stanbul: Fa-
tih’teki aktif gönüllü han›mlar›m›z, Çar-
flamba Pazar› giriflinde düzenledikleri
kermesten elde ettikleri gelirleri
‹HH’n›n Yetim Kampanyas› çerçevesin-
de yetimlere ba¤›fllad›. Her ay›n son
çarflambas› yap›lan bu kermeslerin de-
vam edece¤i bildirildi.

13 May›s 2008, Baflakflehir / ‹stanbul: Ba-
flakflehir’de bulunan Beyazgül Derne¤i üye-
si han›mlar›n ‹HH’n›n Filistin Kampanyas›
çerçevesinde düzenledikleri kermes yo¤un
ilgi gördü. 

7 Mart 2008, Band›rma: Band›rmal›
han›mlar ambargo ve iflgal alt›ndaki Fi-
listin yarar›na düzenledikleri iki gün sü-
ren foto¤raf sergisinin ve kermesin ge-
lirlerini ‹HH vas›tas›yla Filistinli kardeflle-
rine gönderdiler.

21 Nisan 2008, Çank›r›: Çank›r›l› ha-
n›mlar el emeklerini ve yüreklerini orta-
ya koyarak haz›rlad›klar› kermesin geli-
riyle Afrika’da su kuyusu açt›rd›lar.

8-10 Mart 2008, ‹zmit: ‹zmitli aktif gö-
nüllü han›mlar ‹HH’n›n Yetim Kampan-
yas› çerçevesinde foto¤raf sergisi ve
kermes düzenlediler. Kermesin gelirleri
vakf›m›z kanal›yla yetimlere ba¤›flland›.

21 Nisan 2008, Samsun: Samsun’da
Dost-Der’in Filistin için düzenlemifl oldu-
¤u kermesin gelirleri Filistinli kardeflleri-
mizin yaralar›na merhem oldu.

‹HH’n›n çeflitli kampanyalar›na destek
olmak amac›yla gönüllülerimizin dü-
zenlemifl oldu¤u di¤er kermesler ve fo-
to¤raf sergileri:
• 3 Mart 2008, Eyüp / ‹stanbul
• 8 Mart 2008, Maltepe / ‹stanbul
• 10-15 Mart 2008, Sultanbeyli / ‹stanbul
• 10 Mart 2008, Ba¤c›lar / ‹stanbul
• 14 Mart 2008, Mufl
• 17-21 Mart 2008, ‹skenderun
• 20-22 Mart 2008, Tekirda¤
• 22 Mart 2008, Güngören / ‹stanbul
• 26-28 Mart 2008, Uflak
• 26 Mart 2008, Fatih / ‹stanbul
• 27-30 Mart 2008, Kahramanmarafl
• 28-29 Mart 2008, Ka¤›thane / ‹stanbul
• 5 Nisan 2008, fiark›flla / Sivas
• 5-6 Nisan 2008, Ad›yaman
• 10-15 Nisan 2008, Beyo¤lu / ‹stanbul
• 15-22 Nisan 2008, Konya
• 17-18 Nisan 2008, Güneflli / ‹stanbul
• 18 Nisan 2008, Düzce
• 19-20 Nisan 2008, Van
• 26 Nisan 2008, Kütahya
• 29 Nisan-4 May›s 2008, Biga / Çanakkale
• 26 Nisan-5 May›s 2008, Erzincan
• 3-8 May›s 2008, Bursa
• 8 May›s 2008, Esenler / ‹stanbul
• 11-21 May›s 2008, Pendik / ‹stanbul
• 12 May›s 2008, Adana
• 13-17 May›s 2008, Malatya
• 21 May›s 2008, Fatih / ‹stanbul
• 26 May›s 2008, Ümraniye / ‹stanbul
• 27 May›s 2008, Kavac›k / ‹stanbul
• 31 May›s 2008, Gaziantep

22-25 Mart 2008, Ere¤li / Zonguldak:
Filistinli kardefllerinin yan›nda olduklar›n›
göstermek isteyen Zonguldak gönüllüle-
ri dört gün süren kermeslerinin gelirleri-
ni ‹HH vas›tas›yla Filistin’e ba¤›fllad›lar.

KERMESLER VE FOTO⁄RAF SERG‹LER‹
‹HH gönüllüleri, bulunduklar› il ve ilçelerde kermesler düzenleyerek yard›ma muhtaç Filistinli kardefllerimize, dünya-
n›n dört bir taraf›ndaki yetim çocuklar›m›za ya da Afrika’da bir su kuyusunun aç›lmas›na katk›da bulunuyorlar. Yine
gönüllülerimizin düzenledi¤i Filistin ya da yetim konulu foto¤raf sergileri ise halk›m›z›n duyarl›l›k kazanmas›n› sa¤l›-
yor. Yo¤un ilgi gösterilen kermes ve foto¤raf sergisi çal›flmalar›m›z sürüyor.  
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KÜLTÜR
abdurrahman dilipak

Yetimler yurdu:

Darüleytam
Darüleytam, 1914’te yetim ve öksüz kalan çocuklar›

korumak amac›yla aç›lan yurtlara deniliyordu. 

I. Dünya Savafl› s›ras›nda yetim kalan binlerce çocuk,

‹stanbul’a ve iflgale u¤ramayan di¤er vilayetlerimize

getirildi. Bu çocuklar, mevcut okullara, yurtlara 

yerlefltirildiler. Bu okullara “yetimler yurdu” 

manas›na gelen “darüleytam” denildi.

“Sen ey yetimler yetimi!"
fiark› böyle bafllar. Sözü edilen kifli, Allah’›n Resu-
lü’dür. Kur’an-› Kerim’de 22 ayet yetimlerden söz
eder.
Sultan Reflat zaman›nda, devrin kaymakam› Sait
Bey taraf›ndan Hamidiye ‹dadisi’ne ek olarak yapt›-
r›lm›fl, duvarlar› tafltan iki katl› bir bina olan Darüley-
tam binas›n›n girifl kap›s› üzerinde bulunan 22 parça
çiniden 11 parças› düflerek k›r›lm›fl ya da çal›nm›fl;
kalan 11 parças› ise Sö¤üt Etnografya Müzesi’nde
koruma alt›na al›nm›flt›r.
Kim bilir, belki çal›nan sadece çiniler de¤il, ayn› za-
manda bu 22 ayetin bize yükledi¤i sorumluluk bilin-
cidir de… Asl›na bakarsan›z, yeryüzünün bütün ço-

cuklar› bizimdir. Babalar› manen kay›p yüz milyonlar-
ca çocuk, yeryüzünün bütün açlar›, mazlumlar› gibi
ümmetin yetimidir!

DARÜLEYTAMDAN DARÜfifiAFAKAYA
Darüleytam, 1914’te yetim ve öksüz kalan çocuklar›
korumak amac›yla aç›lan yurtlara deniliyordu. I. Dün-
ya Savafl› s›ras›nda yetim kalan binlerce çocuk, ‹stan-
bul’a ve iflgale u¤ramayan di¤er vilayetlerimize getiril-
di. Bu çocuklar, mevcut okullara, yurtlara yerlefltirildi-
ler. Bu okullara, "yetimler yurdu" manas›na gelen "da-
rüleytam" denildi.
Esasen Tanzimat öncesi dönemde yetimler tama-
men toplumun, camilerin, vak›f ve tarikatlar›n hima-
yesinde idi. Yetim sicilleri tutuluyor, bunlara vasi tayin
ediliyor ve nafakalar› temin ediliyor, yetim mallar›n›n
nemaland›r›lmas› sa¤lan›yordu. Tanzimat sonras› uy-
gulamalar ise daha resmi bir hal ald›. Emvali Eytam

“Muhakkak, yetimlerin mallar›n› haks›z (ve ha-
ram) olarak yiyenler, kar›nlar›na ancak bir atefl ye-
mifl olurlar. Onlar ç›lg›n bir atefle gireceklerdir.”
(Nisa, 10)

“Allah’tan korkun da yetimlere mallar›n› verin ve
temizi murdara (helali harama) de¤iflmeyin. Onla-
r›n mallar›n› kendi mallar›n›za kat›p yemeyin. Çün-
kü onda, büyük bir vebal bulunuyor.” (Nisa, 2)

“Onlar hangi fleyi nafaka olarak vereceklerini sa-
na sorarlar. De ki: “Maldan verece¤iniz fley ana-
n›n, baban›n, akraban›n, yetimlerin, yoksullar›n,
yolcunun hakk›d›r.” (Bakara, 215)

“Müslümanlar aras›nda en hay›rl› ev, içerisinde
yetim olan ve yetime de iyi muamele yap›lan ev-
dir. En kötü ev de, içinde yetim bulunup da ona
kötü muamele yap›lan evdir.” (‹bn Mace, Edeb 6) 
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Nezareti ve Emvali Eytam Müdüriyeti kuruldu ve Em-
vali Eytam Sand›¤› çal›flma flekilleri ve usulleri tespit
edildi.
Tanzimat döneminde ise, darüleytamlara menfle ola-
bilecek bir kurum olarak, önce Rumeli’de olmak üze-
re, öksüz, yetim k›z ve erkek çocuklar›n korunup e¤i-
tilmesi ve topluma kazand›r›lmas› düflüncesi ile ›slah-
hane ad›yla okullar aç›lm›flt›r.

Balkan Savafllar› s›ras›nda Balkanlar’daki Türk nüfusun
önemli bir k›sm›n›n Anadolu’ya göçtü¤ü bilinmektedir.
Yine bu savaflta yetim say›s›nda önemli bir art›fl ol-
mufltur. Bu savafllar sonras›nda göç eden Türkler,
Anadolu’nun tenha bölgelerinden araziler verilmek su-
retiyle yerlefltirilirken sakat, muhtaç ve yetimler ise
darülacezeye yerlefltirilmifllerdir. Ancak devletin irade-
si d›fl›nda gerçekleflen göçler ve flehit yetimlerinin art-
mas›, bunlar›n bar›nd›r›lmas› konusunda ortaya ç›kan
ihtiyaç, devleti yeni aray›fllara sevk etmifltir.
Bu müessesenin iflleyifli hakk›nda, Ni¤de Üniversite-
si, E¤itim Fakültesi dergisinde Doç. Dr. Salih Özkan
flu bilgileri veriyor:
"Darüleytamlar tasarland›¤› ve kuruldu¤u s›ralarda bir
hükümetin ya da Maarif Nezareti’nin ifli olarak görülme-
di¤inden, kurumun idaresi, ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’na
ba¤l› olarak oluflturulan Darüleytamlar Genel Müdürlü-
¤ü’ne verilmifltir. (…) Savafl›n uzamas›, mali s›k›nt›, yi-
yecek ve eflya temini zorlu¤u yan›nda, kötü idare sebe-
biyle bu kurumlar 2 Nisan 1917 tarihli bir kararla devle-
tin himayesine al›nm›flt›r. Kurum, ayn› zamanda e¤itim
veriyor olmas› sebebiyle, Darüleytam Genel Müdürlü-
¤ü Maarif Nezareti’ne ba¤l› hale getirilmifltir." 
Darüleytamlara kimlerin al›naca¤› konusunda da bir-
tak›m kurallar getirilmifltir: "Bu kurumun birinci dere-
cede flehit çocuklar›na, sonra da kimsesiz müslim
ve gayrimüslim çocuklara yönelik hizmet verdi¤ini
biliyoruz. (…) Ancak giderek hazinenin para s›k›nt›s›
çekmesi, darüleytamlar›n giderlerinin azalt›lmas›n›

“Biz insano¤lu için iki göz, bir dil ve iki dudak ver-
medik mi? Biz ona e¤ri ve do¤ru iki yolu da gös-
termedik mi? Ama o, zor geçidi aflmaya giriflme-
di. O zor geçidin ne oldu¤unu sen bilir misin? O
geçit bir köle ve esir azad etmek; yahut açl›k gü-
nünde yak›n› olan bir yetimi, yahut topra¤a seril-
mifl bir yoksulu doyurmakt›r.” (Beled, 8-16)

“Rabbin, bir yetim oldu¤unu bilip de seni bar›n-
d›rmad› m›? (...) O halde yetime gelince, ona sa-
k›n kahretme!” (Duha, 6, 9)

Tanzimat döneminde ise, darüleytamlara

menfle olabilecek bir kurum olarak, önce

Rumeli’de olmak üzere, öksüz, yetim k›z ve

erkek çocuklar›n korunup e¤itilmesi ve

topluma kazand›r›lmas› düflüncesi ile ›slah-

hane ad›yla okullar aç›lm›flt›r.

040F INSANI YARDIM BULTEN.qxd  7/26/08  12:12 PM  Page 62



zorunlu k›lm›flt›r. Bu yüzden savafl y›llar›nda yak›n ya da
uzak akrabas› olan yetimler, akrabalar›n›n yanlar›na yer-
lefltirilirken, kuruma baflvuran namuslu ailelere evlatl›k
verilmeleri suretiyle de darüleytamlar›n ihtiyaçlar›n›n
hazineye yükledi¤i yük azalt›lmak istenmifltir."
1916’da kabul edilen kanunlarla darüleytamlara gelir
kayna¤› bulunmak istendi ise de, elde edilen gelirler
sadra flifa olmad›. ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin kötü ida-
resi sebebi ile sahipsiz kalan çocuklar›n ço¤u, açl›k ve
sefaletten hayat›n› kaybetti. 1918’de savafl›n bitmesi
ve mütarekenin imza edilmesinden sonra ‹stanbul’a
gelen ‹tilaf devletlerinin okul binalar›na yerleflmesi so-
nucu, binlerce çocuk tekrar soka¤a at›ld›. Bunlardan
bir k›sm› bofl saraylara yerlefltirilirken bir k›sm› da ‹s-
tanbul d›fl›ndaki vilayetlerde kapat›lan okullara aktar›ld›-
lar. Kalan ö¤renciler, ‹stanbul’da toplan›p fiehir Yat›l›
Mektebi ad›yla Özel ‹dare’ye devredildiler. Bu ö¤renci-
lerden yetenekli olanlar, 1927’de "darüflflafaka"ya (flef-
kat yurdu) al›nd›lar. K›sa bir süre sonra da, darüleytam
tamamen kald›r›ld›.
Darüleytam ve darüflflafaka d›fl›nda, mesela darülace-
ze de yetimlerle ilgili bir baflka Osmanl› kurumudur.
Bunlar aras›nda Topkap› Fukara Perver Cemiyeti ile
Darül-Hayri Aliye’yi de zikretmek mümkün.
I. Dünya Savafl› ve Mütareke y›llar›nda Anadolu’nun çe-
flitli yerlerinde gayrimüslim ve yabanc› yetimhanelere
de rastl›yoruz. 1920 y›l› itibar›yla ‹stanbul baflta olmak
üzere Osmanl› ülkesinde yirmi befl adet Ermeni, üç
adet Rum, üç adet Yahudi ve üç adet Rus yetimhane-
si mevcuttur.

DARÜLEYTAM VE EMLAK BANKASI
Cumhuriyet döneminde, yetimlere iliflkin kurulufllar›n
mal varl›klar› büyük ölçüde Emlak Eytam Bankas›’na
aktar›ld›. Halk›n inflaat teflebbüslerini desteklemek, 

gerekli kredileri sa¤lamak ve yetim haklar›n› korumak
amac›yla 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan "Emlak ve
Eytam Bankas›"n›n ilk sermayesi 20 milyon TL idi ve ilk
flube 13 Temmuz 1926 tarihinde Ankara’da aç›ld›. 
Bankan›n gayrimenkulleri, zaman›n belli ailelerine sat›l-
d›. Emlak ve Eytam Bankas›’n›n di¤er banka-
lardan ay›rt edici özelli¤i, gayrimenkul ipote¤i karfl›l›-
¤›nda borç para veren bir kamu bankas› olmas›yd›. 1
Eylül 1946’da bankan›n sermayesi 110 milyon TL’ye
yükseltilerek, bankan›n ad›ndan Eytam kelimesi ç›kar-
t›ld› ve Türkiye Emlak Kredi Bankas› Anonim Ortakl›¤›
kuruldu. Daha sonra bu banka tasfiyeye sokuldu ve
emlakleri de TOK‹’ye devredildi.
1896’da II. Abdülhamid’in deste¤iyle aç›lm›fl, kimsesiz
ve düflkünlere hizmet veren bir kurum olan ve 1918’de
faaliyetlerini büyük ölçüde durdurmak zorunda kalan
darülacezenin mallar› da bu bankaya devredildi. 

YA fi‹MD‹?
Bugün dünyada savafllar hâlâ devam ediyor. Açl›k yü-
zünden anne babas›n› kaybetmifl ya da terk edilmifl
çok say›da çocuk gerçe¤i ile karfl› karfl›yay›z. Sokak ço-
cuklar› ise ayr› bir konu.
Çocuklar bizim gelece¤imiz ve onlar birer birey. Hiç
kimse bu gerçe¤i görmezlikten gelemez. Bu mesele-
yi ancak evrensel bir anlay›fl ve insani bir dayan›flma ile
çözebiliriz.
Bugün bu çocuklar›n dertlerine çare olamazsak, yar›n
ayn› fley bizim çocuklar›m›z›n da bafl›na gelecektir.
Zaten biz hepimiz Adem’in çocuklar› de¤il miyiz?

Asl›na bakarsan›z, yeryüzünün bütün

çocuklar› bizimdir. Babalar› manen kay›p

yüz milyonlarca çocuk, yeryüzünün bütün

açlar›, mazlumlar› gibi ümmetin yetimidir!
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Rasulullah (s.a.v.), flehadet parma¤› ile orta par-
ma¤›n› iflaret ederek flöyle buyurmufltur: “Ben
ve bir yetimin geçimini üstüne alan kimse, cen-
nette böyleyiz.” (Buhari, Talak 25, Edeb 24; Müs-
lim, Zühd 42; Tirmizi, Birr 14) 

“Kim Müslümanlar aras›nda bir yetimi evine al›p
kendi yedi¤inden yedirir, kendi içti¤inden içirirse
aff› kabil olmayan bir günah (yani flirk) ifllemedi¤i
takdirde Allah onu mutlaka cennetine koyar.”
(Tirmizi, Birr 14) 
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