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Bas›m

Hay›rda yar›flma mevsimi olan Ramazan’› idrak etti¤imiz flu günlerde,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak yine yeryüzünün dört bir yan›na da¤›-
larak Türkiyeli yard›mseverlerin zekat, fitre ve ba¤›fllar›n› savafl, iflgal
ve do¤al afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rmaya devam
ediyoruz. Gitti¤imiz co¤rafyalarda baflta yetim çocuklar›m›z olmak
üzere yard›ma muhtaç kardefllerimizin yüzünü güldürüyor, bir yandan
da kardefllik ba¤lar›m›z› kuvvetlendiriyoruz. Ramazan’›n ‹HH aç›s›ndan
öneminin ve Ramazan’› nas›l daha iyi anlay›p hayat›m›za aksettirebile-
ce¤imizin anlat›ld›¤› yaz›lar›m›z› “Dosya”m›zda bulabilirsiniz.
Geçti¤imiz temmuz ay›nda ‹HH, Srebrenitsa Katliam›’n›n y›ldönü-
münde gerçeklefltirilen Bosnal› flehitleri anma törenine kat›larak Bos-
na’dan canl› yay›n yapt›. Toplu mezarlardan ç›kar›lan flehitleri için
gözyafl› döken Boflnaklar›n yan›nda olan ‹HH, büyük bir katliam›n ya-
fland›¤› bir baflka ülke olan Ruanda’da ise insanlar›n art›k birbirlerine
nas›l kenetlendi¤ini müflahede etti. ‹HH görevlilerinin, Bosna ve Ru-
anda’n›n yan› s›ra Kudüs ve Mo¤olistan’la ilgili izlenimlerini ve
‹HH’n›n bu ülkelerdeki çal›flmalar›n› anlatt›klar› yaz›lara “Gözlem”
sayfalar›m›zda yer verdik.
‹flgal alt›ndaki Irak’ta insani durum gittikçe kötüye giderken ‹HH ‹nsa-
ni Yard›m Vakf› Irak’la ilgili bir rapor haz›rlayarak hem ülkedeki son
durumla ilgili güncel verileri ortaya koydu hem de çözüm önerileri
sundu. “Araflt›rma” bölümümüzde ‹HH Irak Raporu’nun bir özeti yer
al›yor.
Ramazan’› bütünleyen kavramlardan olan yard›mlaflman›n Osmanl›
dönemindeki en güzel örneklerinden biri olan sadaka tafllar›, alan›n
da verenin de gizli kalmas›n› sa¤layan, günümüz alg›s›n›n çok öte-
sinde bir yap›ya sahip. Ramazan vesilesiyle hat›rlanmas› ve farkl› fle-
killerde de olsa yaflat›lmas› gereken sadaka tafl› kültürü hakk›nda de-
tayl› bilgiyi “Kültür” bölümümüzde bulabilirsiniz.
Siz hay›rseverlerimizin deste¤iyle Irak’tan Etiyopya’ya, Afganis-
tan’dan Mo¤olistan’a, Filistin’den Türkiye’ye ihtiyaç sahiplerinin ya-
n›nda olmaya devam eden vakf›m›z, g›da, giyim ve sa¤l›k gibi temel
yard›m faaliyetlerine devam ediyor. Ayr›ca yetimlere ve mültecilere
yönelik yard›mlar, katarakt ameliyatlar›, e¤itim faaliyetleri, sünnet ve
yaz okulu çal›flmalar›yla, açt›¤› yeni su kuyular›, mescitler ve e¤itim
kurumlar›yla da dünyan›n dört bir yan›na ulaflan ‹HH, Ramazan ay›n-
da da iyili¤i yaymaya devam ediyor. Gelin, siz de iyilik kervan›m›zda
yerinizi al›n!
Hay›rda buluflmak dile¤iyle… 

De¤erli Gönüldafl›m›z,
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ENSAR KILIÇO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni
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yaz e¤itimi çal›flmalar›m›z bu sene
de yo¤un ilgi gördü ve aç›lan iki ayl›k

yaz e¤itim kurslar›n› tam 
500 kifli tamamlad›. 
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Osmanl› toplumunda, cami ve bazen de büyük 
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haz›rlayan: C‹HAT GÖKDEM‹R

Mavi
kelebe¤in

izinde...*

eçmifli unutmay›n ama geçmiflte de yaflamay›n.” di-
yen Aliya’n›n, geçmifli unutmayan ama geçmiflte de
yaflamayan halk›n›n Srebrenitsa’da yaflad›¤› ac›lara
ortak olmak için ç›k›yoruz yola.
13. senesine giren Srebrenitsa Katliam›’n› anma
program›na bu sene Türkiye’den kat›l›m yo¤undu;

‹HH’n›n yapaca¤› canl› yay›n› ortak yay›nlayacak olan
yedi özel televizyon kanal› ve TRT ile birlikte, kalaba-
l›k bir grup vard› Bosna’da.
Geçen y›lki toplu defin merasiminden sonra yeni
toplu mezarlardan ç›kart›lan ve kimli¤i tespit edilebi-
len 307 flehidin defin merasimi, dünya televizyonla-
r›n›n ilgisi nedeniyle bu sene daha fazla insan›n
Srebrenitsa’da yaflanan dramdan haberdar olmas›na
vesile oldu.
Bosna’y›, Bosna Savafl›’yla birlikte kurulan ‹HH’n›n
ekibiyle ziyaret etmek, benim için bambaflkayd›. Bos-

Bosna’y›, Bosna Savafl› s›ras›nda kurulan ‹HH’n›n
ekibiyle ziyaret etmek, benim için bambaflkayd›.
Bosna’n›n ‹HH için, ‹HH’n›n da Boflnaklar için çok
özel bir anlam› vard›. 

* Mavi kelebekler olarak bilinen Lycaenidae familyas›ndan
çok gözlü mavi kelebek (polyommatus icarus). Mavi ke-
lebek, yaban çiçe¤i artemisi çok seviyor ve bu çiçe¤in ye-
tiflti¤i yerlerde yafl›yor. Yaban çiçe¤i artemisin özelli¤i ise
özellikle toplu mezarlar›n üzerinde yetiflmesi. Topra¤›n
yap›s›n›n de¤iflmesi, toprakta oksijenin ve organik mad-

delerin artmas›, yaban çiçe¤i artemis için üreme ve büyü-
me ortam› oluflturuyor. Srebrenitsa Katliam›’nda katlet-
tikleri Müslüman Boflnaklar›n mezarlar› bulunmas›n diye
cesetleri onlarca kilometre uzaklara gömen S›rplar, mavi
kelebe¤i (ve Allah’›) hiç hesaba katmam›flt›. fiimdi toplu
mezarlar mavi kelebekler takip edilerek bulunuyor.

“G
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na’n›n ‹HH için, ‹HH’n›n da Boflnaklar için çok özel bir
anlam› vard›. Sokakta karfl›laflt›¤›m›z Boflnaklar›n, özel-
likle savafl s›ras›nda Bosna’ya yard›m getiren ‹HH eki-
bini gördüklerinde gözlerinde beliren minnet duygusu,
onlara sar›l›fllar›ndaki farkl›l›k, g›pta edilecek flekildeydi. 
Srebrenitsa’ya geçmeden bir gece önce, “Bosna’n›n
Çanakkale’si” de denen Gorajde’ye geçiyoruz. Orta-
s›ndan Drina Nehri akan bu güzel flehir, üç sene bo-
yunca tüm yokluklara ra¤men Çetniklerin her türlü
barbarl›¤›na karfl› direnmifl; halen duvarlar› delik deflik
“gazi” bir flehir… fiehrin kurtulufl mücadelesinde bu-
lunan ve savafltan sonra da gençlerin e¤itimi için u¤-
rafl veren Nejat Kurtoviç misafir ediyor bizleri. fiehrin
en önemli sosyal kurumlar›ndan biri olan ve ‹HH’n›n
Gorajde’de yard›m çal›flmalar›n› yürütmesine destek
veren Preporod (Yeniden Do¤ufl) Derne¤i’nde Türkçe
ve Boflnakça ilahilerle karfl›lan›yoruz.

11 Temmuz sabah› Srebrenitsa’ya, yani savafl›n en faz-
la zarar verdi¤i Do¤u Bosna’ya do¤ru yola ç›k›yoruz. Bu
bölge ayn› zamanda Bosna S›rp Cumhuriyeti bölgesi.
Bu bölgenin köylerinden ve flehirlerinden geçerken,
Dayton Bar›fl Antlaflmas›’n›n “bar›fl” de¤il “ateflkes”
anlaflmas› oldu¤unu daha net bir flekilde görüyoruz.
Srebrenitsa’n›n 6 km kuzeyinde, flehitli¤in bulundu¤u
Potoçari’ye giderken, yol boyu Çetniklerin 13 sene ön-
ce yapt›klar›n› gözümüzde canland›rmaya çal›fl›yoruz.
Savafl›n sonlar›na do¤ru BM’nin “güvenli bölge”(!) ilan
etti¤i bu küçük kasabaya, civar köy ve flehirlerden ge-
len on binlerce Müslüman Boflnak, ellerindeki silahla-
r›n teslim edilmesi flart›yla Potoçari’deki fabrikaya dol-
duruluyor. Hollandal› askerlerin gözetimindeki bölgeyi
Çetnikler 15 bin civar›nda bir orduyla kuflat›nca Hollan-
dal›lar, silahs›zland›rd›klar› insanlar› bu gözü dönmüfl
Çetniklere teslim ediyorlar. Buna ra¤men tafllar ve so-

Srebrenitsa’da flehitlerin defin töreni s›ras›nda

okunan her ismin oradaki Boflnaklar için efl, o¤ul,

baba, amca, day›, akraba ve komflu demek oldu¤u-

nu yüzlerindeki ac›dan anl›yoruz.



palarla üç gün boyunca direnen Boflnaklar, üç günün
sonunda direniflin k›r›lmas›yla Çetniklerin insafs›zl›¤›-
na terk ediliyorlar. Kad›nlar›n tecavüze u¤rad›¤›, boyu
tüfekten uzun tüm erkeklerin katledildi¤i bu soyk›r›m
10 gün boyunca dünyan›n gözü önünde yaflan›yor.
Potoçari’de defnedilmek üzere bekleyen Neretva
Nehri rengindeki tabutlar›yla 307 flehit, alan› dolduran
on binlerce insan›n gözyafllar› aras›nda isim isim
anons edilerek topra¤a defnediliyor. Bu esnada, o
gün o büyük ac›y› yaflayan Boflnak kad›nlar, kutsal bir
emaneti kabul eder gibi sessizce a¤lafl›p, katliam s›-
ras›nda henüz 2-3 yafllar›nda, flimdiyse 14-15 yaflla-
r›nda olan ve efllerinden kendilerine emanet kalan
yavrular›na sar›l›yorlar. 
Okunan her ismin oradaki Boflnaklar için efl, o¤ul, ba-
ba, amca, day›, akraba ve komflu demek oldu¤unu yüz-
lerindeki ac›dan anl›yoruz. Mezar tafllar›ndaki do¤um ve
ölüm tarihlerine bak›nca, flehitlerin ço¤unun gencecik
fidanlar oldu¤unu içimiz yanarak görüyoruz. 
Bat› dünyas›, gözleri önünde yaflanan bu soyk›r›m›
görmezden geldi¤i gibi, Lahey Adalet Divan›’na giden
Boflnaklar›n baflvurusuna da, “Soyk›r›m var, ancak
sorumlusu yok.” fleklinde özetlenebilecek bir cevap
vermifltir. Böylece sorumluluktan kurtar›lm›fl olan S›r-
bistan da bu karara karfl› bir diyet ödemek amac›yla
geçti¤imiz aylarda Çetnik kasap Radovan Karadziç’i
yakalad›¤›n› ilan etmifltir. 
Kendi co¤rafyalar›nda büyük ac›lar yaflayan ‹slam
dünyas› ise, Bosna’ya ve Srebrenitsa’ya duygusall›k-
tan öte bir ilgi gösterememifltir. 
fiimdi, Bosna ziyaretlerini duygusal içerikten kurtar›p
akademik çal›flmalar ve hukuki raporlamalarla soyk›r›-
m›n sorumlular›n›n cezas›z kalmalar›n› önleme, Ba-
t›’ya ikiyüzlülü¤ünü gösterme ve Bat› medeniyetinin
insanl›¤›n kurtuluflu olamayaca¤›n› herkese anlatma
zaman›d›r.



insani
06-07 YARDIM

HH ‹nsani Yard›m Vakf› ekibi olarak, tarih boyunca
büyük ac›lar, katliamlar, soyk›r›m ve ayr›l›klar›n ya-
fland›¤› bin da¤l› ülke Ruanda’day›z. Orta Afrika’da
Büyük Göller Bölgesi’nde yer alan ve “bin tepe ülke-
si” anlam›na gelen Ruanda’n›n nüfusu dokuz milyon. 
Ruanda’n›n ad›, 1994’te yaflanan ve bir milyondan
fazla insan›n ölümüyle sonuçlanan katliamla haf›za-
lara kaz›nd›. Belçika’n›n, emperyalist bir anlay›flla, ül-
ke yönetimini kontrolünde tutmak için Tutsilerle Hu-
tular aras›ndaki kabile ayr›mc›l›¤›n› körüklemesi, Ru-
andal›lar için bedeli çok a¤›r bir politika oldu. Tutsi ve
Hutular›n asl›nda ortak olan dil-gelenek-etnik geç-
miflleri ve kültürleri yok say›larak bir tür yapay ›rksal
ayr›mc›l›¤a gidildi. 1962’de yap›lan seçimlerde Tutsi-

haz›rlayan: VAHDETT‹N KAYGAN

Kabile kelimesini duymak
bile istemeyen ülke:

Ruanda’n›n ad›, 1994’te yaflanan ve bir milyondan
fazla insan›n ölümüyle sonuçlanan katliamla haf›-
zalara kaz›nd›. Çok büyük ac›lar›n ve katliamlar›n
yafland›¤› bu küçük Orta Afrika ülkesinde bugün
insanlar yoklu¤a ve hayat›n bütün zorluklar›na
ra¤men bar›fl içinde yaflamlar›n› sürdürüyorlar.

Ruanda

i

G Ö Z L E M . . .



ler yönetimi ele geçirdi. Bu dönemde bafllayan fit-
ne, kabileler aras›nda birçok katliama sebep oldu. 5
Nisan 1994 akflam›nda Hutulu devlet baflkan›, uça-
¤› düflürülerek öldürüldü. Bu olayla birlikte bafllayan
Hutular›n Tutsilere yönelik katliam›, üç ay gibi k›sa
bir sürede yaklafl›k bir milyon insan›n katledilmesiy-
le sonuçland›. 
Çok büyük ac›lar›n ve katliamlar›n yafland›¤› bu kü-
çük Orta Afrika ülkesinde bugün insanlar yoklu¤a ve
hayat›n bütün zorluklar›na ra¤men bar›fl içinde ya-
flamlar›n› sürdürüyorlar.

TAKVA MESC‹D‹

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ad›na burada gerçeklefltiri-
len projeleri yerinde görmek ve yeni projelerin start›-
n› vermek için gitti¤imiz Ruanda’da, baflkent Kiga-
li’de ziyaret eti¤imiz Takva Mescidi, buradaki Müslü-
manlar›n bütün imkans›zl›klara ra¤men dinlerine na-
s›l sar›ld›klar›n› bize gösteriyor. Cemaatle ikindi na-
maz› k›ld›¤›m›z, 100 m2’lik Takva Mescidi’nin her ta-
raf› bak›ms›zl›ktan dökülüyor. Zeminin sadece bir bö-
lümü y›rt›k kilimlerle kapat›lm›fl, geri kalan k›s›m ise

toprak zemin. Mescidin bitifli¤inde bulunan ve sade-
ce bir odadan müteflekkil medresenin durumu ise
mescitten de kötü. Cemaatten ö¤rendi¤imiz kadar›y-
la ülkedeki birçok cami ve medrese, imkans›zl›klar-
dan dolay› restore edilemedi¤i için bu durumda. ‹HH
olarak en yak›n zamanda bu camilere ve kurslara yar-
d›mda bulunma düflüncesiyle oradan ayr›l›yoruz.

MÜSLÜMAN MAHALLES‹ VE ‹fiS‹Z GENÇLER

Buradaki ikinci günümüzde Ruanda müftüsüyle Ki-
gali’nin Müslüman mahallelerine gidiyoruz. Darac›k
evler, altyap›dan mahrum sokaklar ve yüzlerce iflsiz
genç… Sokak aralar›nda, üstlerinde eski elbiseleri
olan, ayaklar› ç›plak küçücük zay›f çocuklar› görünce
insan›n içi burkuluyor. Yine benzer durumda olan ve
sokak bafllar›nda oturan yüzlerce genç görüyoruz.
Müftü, bunlar›n hepsinin ifl arayan gençler oldu¤u-
nu söylüyor.

RUANDA MÜFTÜLÜ⁄Ü

Ruanda’da Müslüman nüfus %15 oran›nda; yani ül-
kede bir milyonu aflk›n Müslüman yafl›yor. Ruanda-

VAKFIMIZ, BÖLGEDEK‹ ‹LK KALICI PROJES‹N‹ fiU ANDA BAfiKENT K‹GAL‹’N‹N 120 KM UZA⁄INDA BULUNAN NGATAK‹ ‹L‹NDE B‹R
CAM‹ ‹NfiA EDEREK SÜRDÜRMEKTE.



l› Müslümanlar kimliklerini korumak için müftülük
bünyesinde organize olmufllar. Müftülük, buradaki
Müslümanlar›n uluslararas› arenada temsilcisi ol-
du¤u gibi ülkedeki Müslümanlar›n da tek dan›flma
organ›. 
fiu an müftülük bünyesinde yaklafl›k 600 cami, 600
medrese, 12 lise ve 7 ilkokulda e¤itim veriliyor.
Bölge Müslümanlar› kendi aralar›ndaki herhangi bir
sorunu hükümete yans›tmadan, müftülük arac›l›-
¤›yla çözüyorlar.

HR‹ST‹YANLAR DA 
MÜSLÜMAN OKULLARINA G‹D‹YOR

1994 Katliam›’nda tarafs›z kalan ve kendilerine s›¤›-
nan mazlum halk› hiçbir flekilde teslim etmeyen
Müslümanlar, bu tav›rlar›yla Ruanda hükümetinin
güvenini kazanm›fl ve hükümetle çok yak›n iliflkiler
gelifltirmifl. Devlet taraf›ndan Müslümanlara tahsis
edilen birçok arazide Müslümanlar, cami yanlar›na
okullar infla etmifller. Hatta Müslüman okullar›nda
okuyan ö¤rencilerin %40’›n›n gayrimüslim olmas›

ve Hristiyan ailelerin Müslüman okullar›n› tercih et-
meleri, Müslümanlar›n bölgede b›rakt›klar› etki ve
güvenin bir göstergesi durumunda. 

BÖLGEDEK‹ PROJELER‹M‹Z

Ruanda’da son iki y›l›n Ramazan ay›nda g›da ve kur-
ban dönemlerinde kurban eti da¤›tan, ayr›ca yetim-

leri destekleme projeleri gerçeklefltiren vakf›m›z,
bölgedeki ilk kal›c› projesini flu anda baflkent Kiga-
li’nin 120 km uza¤›nda bulunan Ngataki ilinde bir
cami infla ederek sürdürmekte. Biz de Malatyal›
Kardefller Camisi ad›ndaki caminin inflaat›n› bafllat-
mak üzere Ngataki’ye gidiyoruz. Ngataki’den sonra
Ruhengeri ve Gisikagi’ye de giderek bu bölgelerde-
ki Müslümanlar›n okullar›n›, camilerini ve bölge
müftülüklerini ziyaret ediyoruz. Ruandal› Müslü-
manlar bütün zorluklara ra¤men çok iyi örgütlen-

mifller ve çeflitli alanlarda çal›flmalar yapmaktalar.
Özelikle cumartesi ve pazar günleri yap›lan, kad›n-
lara ve gençlere yönelik çal›flmalar büyük önem ta-
fl›yor. Bunun yan›nda ‹slam’a yeni girenler için ‹sla-
mi e¤itim verme, iflsiz gençler için meslek edindir-
me kurslar› düzenleme, ayr›ca okullar ve medrese-
ler açma gibi çal›flmalar da yapmaktalar.

insani
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udüs’ün Müslümanlar için müstesna bir yeri vard›r.
Rabbimiz Kur’an-› Kerim’de: “Kulunu, kendisine bir-
tak›m ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescid-i
Haram’dan çevresini mübarek k›ld›¤›m›z Mescid-i
Aksa’ya yürütenin flan› pek yücedir.” (‹sra; 1) buyu-
rarak Kudüs’ün önemine vurgu yapm›flt›r.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak iflgal alt›ndaki 1948
Topraklar›’nda destek verdi¤imiz projeleri yerinde göz-
lemlemek ve orada bulunan kardefllerimizin durumla-
r›ndan haberdar olmak için Kudüs’e gidiyoruz. 

MESC‹D-‹ AKSA

Müslümanlar›n ilk k›blesi, kutsal mekanlar›n üçün-
cüsü olan bu flehre vard›¤›m›zda ilk dura¤›m›z

Mescid-i Aksa oluyor. ‹sra ve Miraç’›n gerçekleflti-
¤i mekanday›z. Mescid-i Aksa’ya girerken d›fl kap›-
da ‹srail askerlerinin uzun namlulu silahlar›n›n göl-
gesi ve kontrolü alt›nda ad›m atmak herhalde bu
bölgedeki Müslümanlara en çok ›st›rap veren fley
olsa gerek. ‹flgal devleti, Kudüs flehrinin ve Mes-
cid-i Aksa’n›n her yerinde varl›¤›n› Müslümanlara
gösterme telafl›nda. Kudüs flehrinde Filistinliler
psikolojik bir harp içerisinde yaflamaya mahkum
edilmifl vaziyetteler. 
Mescid-i Aksa’ya girifl noktalar›nda ciddi y›ld›rma
politikalar› izleniyor. Askerler insanlar› kafalar›na gö-
re durdurup kimlik kontrolü yap›yor, isimlerini kay-
dediyor ve çeflitli y›ld›rma politikalar›yla buraya gelifl-
leri azaltmaya çal›fl›yorlar. Mescid-i Aksa’ya giriflleri
istedikleri zaman k›s›tlayan iflgal güçleri, buraya ço-
¤unlukla sadece 45 yafl üstündekilerin girmesine
müsaade ediyor. Mescid-i Aksa’ya giriflte Müslü-

Hüzün flehri

K

Mescid-i Aksa’ya girifl noktalar›nda ciddi y›ld›rma
politikalar› izleniyor. Askerler insanlar› keyfi olarak
durdurup kimlik kontrolü yap›yor, isimlerini kaydedi-
yor. Mescide ço¤unlukla sadece 45 yafl üstündekile-
rin girmesine müsaade ediliyor. 

Kudüs
haz›rlayan: DURMUfi AYDIN

G Ö Z L E M . . .
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‹srail, son derece fliddetli bir psikolojik harp uygu-

lad›¤› Filistinlilerin bulundu¤u her tepeye veya

geçifl noktas›na Yahudi yerleflim merkezleri kuru-

yor ve böylece Filistinlilerin hareket alan› gün

geçtikçe daralt›l›yor.

manlar›n en zoruna giden uygulamalardan biri de,
Yahudi askerler taraf›ndan Kur’an-› Kerim sorgusu-
na çekilmek. Mescid’e giriflte bir Yahudi asker siz-
den flüphelenmiflse milliyetinizi ve kimli¤inizi sor-
duktan sonra ‹hlas veya Fatiha suresini okuman›z›
talep edebiliyor. Her fleye ra¤men, hamd olsun cu-
ma, cumartesi ve pazar günleri insanlar Mescid-i
Aksa’ya ak›n etmeye devam ediyor. Müslümanlar
bunu kolaylaflt›rmak için civar flehirlerden Mescid-i
Aksa’ya otobüsler kald›r›yor. 
‹flgal devleti, afl›r› dinci Yahudilerin Mescid-i Ak-
sa’ya zarar vermelerini engellemek için girifllerde
Yahudi asker bulundurdu¤unu iddia ediyor. Ama biz
biliyoruz ki, böyle bir cürette bulunulmas› ‹slam
dünyas›n› aya¤a kald›racakt›r. Bu ise iflgal devleti
için çok tehlikeli gözükmektedir. Bu ifli daha “do¤al
yöntemlerle” yapmak varken neden böyle bir yol
seçilsin.

KUDÜS’TEK‹ MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Bir zamanlar Müslümanlar›n elinde iken esenli¤in,
güvenli¤in ve adaletin timsali olmufl bu flehir, iflgal
devletinin paranoyak uygulamalar› yüzünden bir hü-
zün flehrine dönüfltürülmüfl durumda. 
Dünyan›n gözü önünde infla edilen Utanç Duvar› yü-
zünden Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya gidifller zor-
laflt›r›lm›fl, Müslümanlar›n iktisadi ve sosyal yaflant›-
s› ifllemez hale getirilmifl. Daha önceleri canl› bir ik-
tisadi hayata sahip olan Kudüs’te flimdilerde birçok
ifl yeri kap›s›na kilit vurmak zorunda kalm›fl. Bu y›l-
d›rma politikas› Filistin’in her yerinde mevcut. ‹flgal
devletinin uygulad›¤› bu insanl›k d›fl› politikalarla Ku-
düs flehrindeki Müslüman nüfus azalt›lmaya çal›fl›l›-
yor; bu da yetmiyormufl gibi bölgede yeni Yahudi
yerleflim birimleri infla ediliyor. Son dönemde veri-
len bilgilere göre, Kudüs’teki Filistinlilerin nüfusu
250 bin, Yahudilerin nüfusu ise 700 bin civar›nda.



1948 Topraklar›’nda incelemeler yaparken burada
bize efllik eden arkadafllar›m›z iflgal edilen arazileri
gösteriyorlar bize. Bir flehirden geçerken Filistinli-
lere ait 130 bin dönümlük araziden geriye kalan 30
bin dönümlük araziyi de iflgal devletinin nas›l gasp
edip sonra Yahudilere tar›m alan› olarak verdi¤ini
anlat›yorlar. 
‹srail, sindirme, y›ld›rma, asimile etme ve terk et-
tirme politikalar› ile son derece fliddetli bir psikolo-
jik harp uygulad›¤› Filistinlilerin bulundu¤u her te-
peye veya geçifl noktas›na Yahudi yerleflim mer-
kezleri kuruyor ve böylece Filistinlilerin hareket
alan› her geçen gün biraz daha daralt›l›yor.
Bu itibarla Mescid-i Aksa bugün ciddi bir tehlikey-
le karfl› karfl›ya. Dolay›s›yla bu tehlike karfl›s›nda
tüm dünya Müslümanlar›na büyük görevler düflü-
yor. Unutmayal›m ki, bu kutsal mabedi korumak
sadece Filistinlilerin görevi de¤ildir.
Ancak her fleye ra¤men Müslümanlar umutlu ve
diyorlar ki: “Haçl›lar Mescid-i Aksa’y› iflgal ettikle-
rinde 80 y›l boyunca buradaki tepede haç as›l›yd› ve
burada 80 y›l hiç namaz k›l›namad›. Sonunda Sela-
hattin-i Eyyubi gelip bu topraklara adaleti getirdi.”

Kudüs’te vakf›m›z›n yürüttü¤ü projeler: 
1. Nur Hastanesi inflaat›: Alt› katl› olarak infla

edilen Nur Hastanesi, 108 yatak kapasiteli
olacak ve halk›n sa¤l›k ihtiyac›n› büyük ölçüde
karfl›layacak.

2. Rahmet Hastanesi inflaat›: Üç-dört ay içerisin-
de inflaat› tamamlanarak hizmete aç›lacak
olan Rahmet Hastanesi, 90 yatak kapasiteli
olarak hizmet verecek.

3. Müslümanlara ait lisenin geniflletilmesi: 600
ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü, ‹srail taraf›ndan
Müslümanlar›n yaflad›¤› bölgelerde aç›lan
okullara alternatif olan ve normal müfredat›n
yan›nda çocuklar›n kendi dini ve kültürel ben-
liklerinden uzaklaflmas›n› engelleyecek ders-
lerin okutuldu¤u Ehliye Lisesi’ne ek bina infla
ediliyor.

4. ‹lkö¤retim okulunun geniflletilmesi, ortaokul
ve lise eklenmesi: 170 çocu¤un e¤itim gör-
dü¤ü Meali ‹lkö¤retim Okulu’na yap›lacak ye-
ni eklemelerle ortaokul ve lise bölümü de hiz-
mete sunulacak. ‹srail’in 50 y›ldan beri asimi-
le etmek için çaba sarf etti¤i 1948 Toprakla-
r›’ndaki Filistinlilerin gelece¤i bu e¤itim ku-
rumlar›ndan geçiyor.

5. Akka flehrinde bulunan evlerin tadilat›: Burada
bulunan evlerin d›fl cephelerine tarihi eser ge-
rekçesi ile tadilat yap›lmas›na izin verilmedi¤i
için sadece içlerinin tadilat› gerçeklefltirilebili-
yor. Vakf›m›z taraf›ndan flu ana kadar 60 evin
tadilat› gerçeklefltirildi.
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HH ‹nsani Yard›m Vakf› ad›na Mo¤olistan’a gidiyoruz. Burada vak-
f›m›z›n toplu sünnet program›, g›da da¤›t›m›, okul aç›l›fl›, sa¤l›k ta-
ramas› gibi bir dizi projesini gerçeklefltirecek ve tamamlanm›fl pro-
jeleri yerinde görme f›rsat› bulaca¤›z. Bir hayli s›k›nt›l› ve uzun sü-
ren yolculu¤umuzun esenlik ve rahmetle sonuçlanmas› için dua
ediyoruz. 

haz›rlayan: ORHAN fiEF‹K

Mo¤olistan’da vakf›m›z›n toplu sünnet program›, g›da da¤›t›m›, okul
aç›l›fl›, sa¤l›k taramas› gibi bir dizi projesini gerçeklefltirecek ve 
tamamlanm›fl projeleri yerinde görme f›rsat› bulaca¤›z.

‹

Unuttu¤umuz
Mo¤olistan

G Ö Z L E M . . .



Mo¤olistan’da üç y›ld›r yürüttü¤ümüz yaz e¤iti-

mi çal›flmalar›m›z bu sene de yo¤un ilgi gördü

ve aç›lan iki ayl›k yaz e¤itim kurslar›n› tam 500

kifli tamamlad›.

SA⁄LIK TARAMASI

Mo¤olistan’daki ilk dura¤›m›z baflkent Ulan Batur.
Burada Türkiye’de e¤itim görmüfl iki gönüllü dok-
tor arkadafl›m›zla birlikte 55 kifliye yönelik sa¤l›k
taramas› gerçeklefltiriyoruz. 
Daha sonraki dura¤›m›z Bayan Ulgey. Buraya gi-
debilmek için önce Hobda flehrine kadar uçakla
gidiyoruz. Sonras›nda bozuk bir yolda, tafl›n topra-
¤›n aras›nda, alt› saatlik bir yol katediyoruz. 

TOPLU SÜNNET PROGRAMIMIZ

Nüfusunun tamam›na yak›n›n› Kazaklar›n olufl-
turdu¤u bir flehir olan Bayan Ulgey’de doktor ar-
kadafl›m›zla birlikte, ‹HH ad›na düzenledi¤imiz
toplu sünnet organizasyonunu gerçeklefltiriyo-
ruz. Bayan Ulgey flehrinde ve buraya ba¤l› Sen-
gel kasabas›nda düzenledi¤imiz sünnet prog-
ramlar›nda toplam 220 çocuk sünnet oluyor.
Hastane ve sa¤l›k ocaklar›nda gerçeklefltirdi¤i-

miz organizasyon esnas›nda befl kiflilik bir sa¤l›k
ekibi de sünnet operasyonlar›na ifltirak ederek
sünnet yapmay› ö¤reniyor. Dinlerini unutmaya
yüz tutmufl bu kardefllerimiz için hay›rlara vesile
olman›n mutlulu¤u içerisinde program›m›z› ta-
maml›yoruz. 

YAZ KURSLARIMIZA 500 K‹fi‹ KATILDI

Daha sonra Bayan Ulgey, Sengel, Tarialan, Tulba,
Saksay, Ulangus, Hobda ve Buyanta flehirlerinde
yaz süresince düzenledi¤imiz kurslardan Bayan
Ulgey’dekinin kapan›fl program›na ifltirak ediyo-
ruz. Mo¤olistan’da üç y›ld›r yürüttü¤ümüz yaz
e¤itimi çal›flmalar›m›z bu sene de yo¤un ilgi gör-
dü ve aç›lan iki ayl›k yaz e¤itim kurslar›n› tam 500
kifli tamamlad›. Bayan Ulgey’de kat›ld›¤›m›z kapa-
n›fl program›nda, dinlerini ö¤renmeye çal›flarak
kurslara kat›lanlara sertifikalar› verilirken duygulu
anlar yafl›yoruz. 
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BOZKIRLARDA YOLCULUK

Ertesi gece, yol bile olmayan bozk›rlardan, da¤lar-
dan geçerek Hoton Türklerinin yaflad›¤› 13 saatlik
mesafedeki Tarialan’a do¤ru yola ç›k›yoruz. Birkaç
saat yol ald›ktan sonra karfl›m›za, güneflin k›z›ll›¤›n-
da Tulba Gölü ç›k›yor. Burada bir mola verdikten
sonra, yolumuzun en yorucu k›sm› olan meflhur
Bayram Da¤›’n› aflmaya koyuluyoruz.  
Araçlar›m›zdan birinin yolda bozulmas› nedeniyle,
Ulangon flehrine ba¤l› Tarialan kasabas›na alt› saatlik
bir gecikmeyle, tam 16 saatte ancak ulaflabiliyoruz. 

TAR‹ALAN’DAYIZ

Tarialan’da da, burada düzenledi¤imiz yaz kursunun
kapan›fl program›na kat›l›yoruz. Geçmiflte Müslü-
man olan fakat dinleri kendilerine unutturulmufl
olan Hotonlar›n çocuklar› bu kursta dualar ezberle-
mifl, Kur’an okumaya bafllam›fllar. Çocuklar› böyle
görünce hepimiz çok duygulan›yoruz. 
Daha sonra, Bilge Tegin Ahlak Okulu’nun Tarialan
flubesinin aç›l›fl›na ifltirak ediyoruz. Mo¤olistan’da 

‹slam dini e¤itimi veren tek okul olan Bilge Tegin
Ahlak Okulu’nun Tarialan’da açt›¤›m›z yeni flubesin-
de 100 ö¤renci e¤itim görecek. Tarialan’da ayr›ca,
geçti¤imiz may›s ay›nda elektrik hatlar›n›n kopmas›
sonucu çad›rlar› yanan 20 aileye de g›da yard›m›nda
bulunuyoruz.

D‹NLER‹N‹ B‹LMEYEN MÜSLÜMANLAR

Tarialan’daki da¤›t›mlar s›ras›nda, bulundu¤umuz ye-
re 70 km mesafedeki bir kasaban›n imam› ile tan›fl›-
yoruz. Türkiye’de e¤itim almak için bizden yard›m is-
teyen imam›n Fatiha’y› bile bilmedi¤ini ö¤rendi¤imiz-
de çok flafl›r›yoruz. Ülkedeki kardefl kuruluflumuz
olan Mo¤olistan ‹slam Dini ‹daresi temsilcisi arkada-
fl›m›z, Fatiha’y› Mo¤olca olarak okuyan imam›, Ba-
yan Ulgey flehrine davet ediyor ve burada alaca¤› iki
ayl›k bir e¤itimden sonra kendisini Türkiye’ye gön-

dermeyi düflünebileceklerini söylüyor. ‹mam karde-
flimiz sevinerek yan›m›zdan ayr›l›yor. fiahit oldu¤u-
muz bu durumdan sonra buralarda dinlerinden ha-
bersiz olan bu kardefllerimiz için daha yapacak çok
iflimizin oldu¤unu bir kez daha idrak ediyoruz. 

Buralarda dinlerinden habersiz olan bu

kardefllerimiz için daha yapacak çok iflimizin

oldu¤unu bir kez daha idrak ediyoruz.



DOSYA

en olmaktan s›yr›l›p teslimiyetle beraber biz olman›n,
dayan›flman›n ve bununla gelen rahmetin, bereketin ve
mutlulu¤un yo¤unlaflt›¤› vakit geldi. 
Yaflanan insani dramlar›n, kaoslar›n çok derinden sarst›-
¤› toplumlar bu krizlerden kurtulmaya, hayatta kalmaya
çal›fl›rken; yeni dünya düzeni de küresel sermaye grup-
lar›n›n politikalar›yla iyice yoksullaflt›r›lmakta ve içerisin-
de bulunduklar› kriz durumu derinleflerek devam et-
mektedir. ‹nsan›n üretiminin k›ymeti gittikçe azald›¤›n-
dan, tar›m politikalar›nda hedefler ve yöntemler de¤iflti-
¤inden art›k yoksulun umudu daha da azalmaktad›r. 
‹slam, bütün zamanlarda ve tüm yeryüzünde sosyal
adalet için sürekli dayan›flmaya yönelik kurallar›, sistemi
ile toplumun her kesimindeki ihtiyaç sahibinin sorumlu-
lu¤unu yine toplumun her kesimindeki tüm Müslüman-
lara yükledi¤inden, inanan insanlar tüm insanl›¤a umut
olmaktad›r. Bunu en yo¤unlukla yaflad›¤›m›z zaman di-
limlerinden biri de Ramazan ay›d›r. 
Ramazan, hem paylaflman›n mutlulu¤unu paylaflanlar
için hem de ma¤dur/muhtaçlar için her sene hasretle
beklenen bir habercidir ve herkesin kap›s›n› çalar. Aç›-
lan her kap›da, kimi gönderece¤ini uzat›r ‹HH eliyle, ki-
mi de gönderileni al›r.

‹HH, savafl ve do¤al afetler yaflayanlar baflta olmak üze-
re, muhtaç duruma düflmüfl bütün topluluklara ulafl›rken
Ramazan ay›nda yeryüzündeki ma¤dur ve muhtaçlar için
derin bir nefes alma imkan› sunmaktad›r. Gerek yard›m
edenlerin gerekse yard›m almas› gerekenlerin ayn› za-
man diliminde paylaflmas›na vesile olarak kardeflli¤i ya-
flamalar›n› sa¤lamaktad›r. Böylelikle bütün sofralar gay-
retle donat›lmaya, her sofra bir di¤eri kadar zengin edil-
meye, her çocuk güzel k›yafetler ve hediyelerle mutlu-
lukta eflitlenmeye çal›fl›l›r. 
‹HH ‹nsani Yard›n Vakf›, kuruldu¤u günden bu yana Ra-
mazan vesilesiyle veren el ile alan el aras›ndaki mesa-
feyi yak›nlaflt›rmaktad›r. Komflumuzdan bafllayarak çok
uzaklardaki kardefllerimizi de yak›nlaflt›rmakta ve gidile-
meyen yerlerdeki insanlar› buradakilerin zihnine, halk›-
m›z› ise ba¤›fllar›yla dünyan›n dört bir taraf›ndaki evlere
ve iftar sofralar›na tafl›maktad›r. 
Ramazan bu itibarla sadece bir g›da da¤›t›m program› ol-
maktan çok öte anlamlar tafl›r ‹HH için. Her y›l Ramazan
vesilesiyle Türkiye’den yola ç›kan ‹HH ekipleri, baflta ye-
timler, yetim anneleri, mülteciler, hastalar ve yafll›lar ol-
mak üzere ulaflabildikleri kadar muhtaç insana ulaflarak
kardefllik ba¤lar›n›n güçlenmesini, paylaflman›n verdi¤i
mutlulu¤un artmas›n› ve iyili¤in yayg›nlaflmas›n› hedefle-
mektedir. Dünya üzerinde oluflan sosyal dengesizliklerin
bir nebze olsun giderilmesi ile sosyal adalet için katk›
sa¤lanmaktad›r.
2007 y›l› Ramazan ay›nda dünyada 60 ülkede, Türki-

B

Bize
yarafl›r!
iyilik

Ramazan, hem paylaflman›n mutlulu¤unu payla-
flanlar için hem de ma¤dur/muhtaçlar için her
sene hasretle beklenen bir habercidir ve herke-
sin kap›s›n› çalar. Aç›lan her kap›da, kimi gönde-
rece¤ini uzat›r ‹HH eliyle, kimi de gönderileni al›r.

GÜLDEN SÖNMEZ



insani
D O S Y A : B‹ZE ‹Y‹L‹K YARAfiIR! • 16-17 YARDIM

ye’de 50 ilde hay›rseverlerin yard›mlar›n› ihtiyaç sahiple-
rine ulaflt›ran ‹HH, çal›flma alan›n› biraz daha genifllete-
rek bu y›l Ramazan ay›nda 65 ülke ve bölgede, Türki-
ye’de ise 65 ilde Ramazan program› gerçeklefltirecektir.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Ramazan 2008 Program›
ile gidilecek ülke ve bölgelerde yap›lacak kumanya da-
¤›t›mlar›yla bir yandan yetimler ve yoksul aileler sevin-
dirilirken di¤er yandan da gerçeklefltirilecek büyük iftar
organizasyonlar›yla kardefllerimizle ayn› sofrada hem-
hal olunarak kardeflli¤in gere¤i olan yak›nlaflma sa¤la-
nacakt›r. Ayr›ca Ramazan programlar› s›ras›nda yine bu
program›n bir parças› olarak gidilen her bölge ve ülke-
de, yaflanan sorunlar ve geliflmeler hakk›nda detayl›
görüflmeler yap›l›p yeni projeler için inceleme ve tespit-
lerde bulunulacakt›r. Devam eden projelerin durumu
de¤erlendirilecek, yeni projelere bafllanacakt›r. Öte
yandan bu Ramazan’da da yine yetimlere özel yard›m-
lar götürülecek, yetimhanelerde iftarlar düzenlenecek
ve yetimlere bayraml›klar da¤›t›lacakt›r. 
‹HH, 2008 y›l› Ramazan ay›nda iftar, iftariyelik ve ku-
manya da¤›t›m›, giysi yard›mlar›, e¤itim yard›mlar› ve
yetimlere yönelik yard›mlar ile yard›mseverlerin zekat
ve ba¤›fllar›n› en yak›ndan uza¤a ulaflt›racakt›r.
‹yili¤in ve adaletin bütün yeryüzünde hakim olmas› di-
le¤iyle…
Bize ‹Y‹L‹K yarafl›r!

Ramazan sadece bir g›da da¤›t›m program›

olmaktan çok öte anlamlar tafl›r ‹HH için.

Her y›l Ramazan vesilesiyle Türkiye’den

yola ç›kan ‹HH ekipleri, baflta yetimler, ye-

tim anneleri, mülteciler, hastalar ve yafll›lar

olmak üzere ulaflabildikleri kadar muhtaç

insana ulaflarak iyili¤in yayg›nlaflmas›n› he-

deflemektedir. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Ramazan 2008 Program›
çerçevesinde yard›mseverlerin yapabilecekleri ba-
¤›fllar flu flekilde s›ralanabilir:

• 60 YTL bedelinde kumanya ba¤›fl› yap›labilir.
• Zekat ve sadakalar ihtiyaç sahipleri için ba¤›flla-

nabilir.
• 50 YTL ile yetim ve yoksul çocuklar için bayram-

l›k al›nabilir.
• Bir kifli için 5 YTL olan iftar bedeli ile istenilen sa-

y›da kifliye iftar verilebilir.
• Gezici aflevi ile bir ildeki iftar›n tamam› ya da bir

k›sm› karfl›lanabilir.
• Yetimler için maddi destek sa¤lanabilir.



DOSYA

NO ‹L YARDIM ÇEfi‹D‹ VE ORGAN‹ZASYONU
1 ADANA Kumanya Da¤›t›m› 
2 ADAPAZARI Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
3 ADIYAMAN Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
4 AFYONKARAH‹SAR Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
5 A⁄RI Kumanya Da¤›t›m› 
6 AMASYA Kumanya Da¤›t›m› 
7 ANKARA Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
8 ANTALYA Kumanya Da¤›t›m› 
9 ARDAHAN Kumanya Da¤›t›m› 
10 AYDIN Kumanya Da¤›t›m› 
11 BATMAN Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
12 BAYBURT Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
13 B‹LEC‹K Kumanya Da¤›t›m›
14 B‹NGÖL Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
15 B‹TL‹S Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
16 BOLU Kumanya Da¤›t›m› 
17 BURSA  Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
18 ÇANAKKALE Kumanya Da¤›t›m› 
19 ÇANKIRI Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
20 ÇORUM Kumanya Da¤›t›m› 
21 DEN‹ZL‹ Kumanya Da¤›t›m› 
22 D‹YARBAKIR Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
23 DÜZCE Kumanya Da¤›t›m› 
24 ELAZI⁄ Kumanya Da¤›t›m› 
25 ERZ‹NCAN Kumanya Da¤›t›m› 
26 ERZURUM Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
27 GAZ‹ANTEP Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
28 G‹RESUN Kumanya Da¤›t›m› 
29 GÜMÜfiHANE Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
30 HAKKAR‹ Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
31 HATAY (‹skenderun) Kumanya Da¤›t›m› 
32 ‹STANBUL Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
33 ‹ZM‹R Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
34 ‹ZM‹T/Gebze Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
35 KAHRAMANMARAfi Kumanya Da¤›t›m› 
36 KARABÜK Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
37 KARAMAN Kumanya Da¤›t›m› 
38 KARS Kumanya Da¤›t›m› 
39 KASTAMONU Kumanya Da¤›t›m› 
40 KAYSER‹ Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
41 K‹L‹S Kumanya Da¤›t›m› 
42 KONYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
43 KÜTAHYA Kumanya Da¤›t›m› 
44 MALATYA Kumanya Da¤›t›m› 
45 MAN‹SA Kumanya Da¤›t›m› 
46 MARD‹N Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
47 MERS‹N Kumanya Da¤›t›m› 
48 MUfi Kumanya Da¤›t›m› 
49 NEVfiEH‹R Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
50 ORDU Kumanya Da¤›t›m› 
51 OSMAN‹YE Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
52 SAMSUN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
53 S‹‹RT Kumanya Da¤›t›m› 
54 S‹NOP Kumanya Da¤›t›m› 
55 S‹VAS Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
56 fiANLIURFA Kumanya Da¤›t›m› 
57 fiIRNAK Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
58 TEK‹RDA⁄ Kumanya Da¤›t›m› 
59 TOKAT Kumanya Da¤›t›m› 
60 TRABZON Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
61 TUNCEL‹ Kumanya Da¤›t›m› 
62 UfiAK Kumanya Da¤›t›m› 
63 VAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
64 YALOVA Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 
65 ZONGULDAK Kumanya Da¤›t›m› Gezici Aflevi ile ‹ftar Da¤›t›m› 

‹HH ‹NSAN‹ YARDIM VAKFI 2008 YURT ‹Ç‹ RAMAZAN PROGRAMI
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D O S Y A : ‹HH 2008 RAMAZAN PROGRAMI • 18-19 YARDIM

NO ÜLKE VE BÖLGE YARDIM ÇEfi‹D‹ VE ORGAN‹ZASYONU
1 ABHAZYA Kumanya Da¤›t›m› 
2 ACARA/ GÜRC‹STAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
3 ADIGEY Kumanya Da¤›t›m› 
4 AFGAN‹STAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
5 ARAKAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
6 ARNAVUTLUK Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
7 AZERBAYCAN  Kumanya Da¤›t›m› 
8 AZERBAYCAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek

(Çeçen Mülteciler)

9 BANGLADEfi Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
10 BOL‹VYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
11 BOSNA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
12 BULGAR‹STAN ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
13 BURK‹NA FASO Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
14 BURMA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
15 Ç‹N Kumanya Da¤›t›m›
16 DA⁄ISTAN Kumanya Da¤›t›m› 
17 DO⁄U TÜRK‹STAN Kumanya Da¤›t›m› 
18 ENDONEZYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
19 ET‹YOPYA Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
20 F‹L‹P‹NLER-MORO Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
21 F‹L‹ST‹N Kumanya Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
22 G.AFR‹KA CUMH. Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
23 GANA Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
24 GÜRC‹STAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
25 HA‹T‹ Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
26 IRAK Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
27 KAMBOÇYA Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› 
28 KAMERUN Kumanya Da¤›t›m› 
29 KARAÇAY ÇERKEZ Kumanya Da¤›t›m› 
30 KARADA⁄ Kumanya Da¤›t›m› 
31 KAZAK‹STAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
32 KENYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
33 KIRGIZ‹STAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
34 KIRIM Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› 
35 KOSOVA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
36 KÜBA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
37 LÜBNAN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek

(Filistin Mülteci Kamplar›)

38 MAKEDONYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
39 MALAV‹ Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
40 MAL‹ Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
41 MO⁄OL‹STAN Konserve
42 MOR‹TANYA Kumanya Da¤›t›m› 
43 MOZAMB‹K Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
44 ÖZBEK‹STAN Kumanya Da¤›t›m› 
45 PAK‹STAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
46 PERU Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
47 PREfiOVA ‹ftar 
48 RUANDA Kumanya Da¤›t›m› 
49 RUSYA ‹ftar 
50 SANCAK ‹ftar 
51 S‹ERA LEONE Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
52 SOMAL‹ Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› 
53 SR‹ LANKA Kumanya Da¤›t›m› 
54 SUDAN  Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
55 SUDAN ER‹TRE Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
56 SUR‹YE Kumanya Da¤›t›m› 
57 TAC‹K‹STAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› 
58 TANZANYA Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
59 TATAR‹STAN Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 
60 TAYLAND-PATAN‹ Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
61 TÜRK‹YE Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
62 ÜRDÜN Kumanya Da¤›t›m› E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek

(Filistin Mülteci Kamplar›)

63 V‹ETNAM Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar E¤itim Seti Da¤›t›m› Yetim Bayraml›k ve Maddi Destek
64 YEMEN Kumanya Da¤›t›m› 
65 Z‹MBABVE Kumanya Da¤›t›m› ‹ftar 

‹HH ‹NSAN‹ YARDIM VAKFI 2008 YURT DIfiI RAMAZAN PROGRAMI



DOSYA

amazan ay›... K›yam ve s›yam günleri... Rahmet mel-
temlerinin yüreklerimizi derinden okflad›¤› huzur yüklü
saatler... 
Bu ifadeler mü’minler için ne anlama geliyor?
Ramazan kelimesi sözlükte flu anlamlar› içermektedir:
Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde ya¤›p yeryüzü-
nü tozdan temizleyen ya¤mur; güneflin hararetinin flid-
detinden k›zg›n yerde yal›nayak yürümek ve yanmak;
k›l›c›n iki tafl aras›na konulup, keskinlefltirilmek için dö-
vülmesi; bir de Allah’›n güzel isimlerinden bir isim...
Ramazan orucu; ar›nma, bilenme ve korunma eylemi
olarak mü’minlerin hayat›na yans›yor.
Ramazan ya¤muru; kirlerden ve kirlilerden ar›nma
mevsimi... Kirli iflleri ve kirli hesaplar› kapatma karar›...
Ruhlardaki çölleflme, yüreklerdeki çoraklaflma bu ya¤-
mura muhtaç... 

Ramazan atefli... ‹fltah, flehvet, heva, h›rs atefllerini et-
kisizlefltirecek oruç ateflidir. Yüreklere bu atefl düflme-
den öteler ötesi ile iletiflim kurulabilir mi? Ten çamuru-
muzda sakl› olan cevheri ortaya ç›karmak için Rama-
zan’›n açl›k ve susuzluk ateflinde yanmay› göze al›yo-
ruz. 
Ramazan bilenmektir... fiirke, zulme, münkere karfl›
duyarl›l›¤›n, teyakkuzun uç noktas›... Evet, Ramazan
beslenme de¤il, bilenme ve bilinçlenme ay›d›r.
Oruç bir seferdir; Ramazan seferberli¤i... Ramazan hi-
lali ile bafllayan deruni bir yolculuk... Süfliden ulviye, fa-
niden Baki’ye, kasvetten haflyete Rabbani bir yak›nlafl-
ma zeminidir oruç... 
Bir yaflam tarz›d›r oruç... Kendini tutmakt›r, Allah’›n
“dur” dedi¤i yerde durmakt›r... Oruç, iman›n bedende
çiçeklenmesidir... 
fiimdi, kirlenmifl gündemlerden s›yr›l›p gündemi sade-
ce “Allah” olan günlerdeyiz... Çünkü Ramazan, Rah-
man’›n “özel”lefltirdi¤i günlerdir... 
Ramazan için günlerimize ve gündemlerimize neler yük-
ledik? Bu Ramazan, geçen ömrümüz için bir “telafi s›na-

iklimi
Ramazan

Ramazan paylaflmakt›r, kardeflleflmektir... 
Bugünlerde sofram›z› kimlere açmay› düflünüyo-
ruz? Hangi kap›lara gitmeyi tasarl›yoruz? 
Ramazan ay› ziyaret listemizde kaç gariban›n is-
mi var? 

RAMAZAN KAYAN

R

“Ey iman edenler!
Sizden öncekilere
farz k›l›nd›¤› gibi si-
ze de oruç farz k›l›n-
d›. Ta ki korunas›-
n›z.” (Bakara; 183)

“O Ramazan ay› ki,
Kur’an onda indiril-
mifltir...” (Bakara;
185)



insani
D O S Y A : RAMAZAN ‹KL‹M‹ • 20-21 YARDIM

Ramazan’da görülen festival, fuar, flölen ve flenlik

flamatas›n› afl›p da gerçek Ramazan’a ulaflabilsek!..

Kendimizle yüzleflebilsek!

v›” olamaz m›? Yoksa bu Ramazan günleri de kafadarla-
r›n, yarenlik için “flu iftar senin, bu ziyafet benim” man-
t›¤› ile hareket etme al›flkanl›¤›yla m› devam edecek?
“Kulluk”ta derinleflme... Kullu¤a çekidüzen verme be-
cerisi... ‹nsanlar›n “insanl›k” testinden geçti¤i günler...
‹flte oruç tüm bunlar› içeriyor ve öneriyor. Oruçla ken-
dimizi bir ay bak›ma al›yoruz.
“Oruç bir kalkand›r.” Orucun korumas›na girmek, kor-
kular, kuflkular, kayg›lar karfl›s›nda korunmakt›r. Kaygan
zeminde ayaklar› sa¤lamlaflt›rma, ad›mlar› h›zland›rma
çabas›d›r... Bu “say›l› günler”de, Rabbimizin kat›nda
sayg›nl›¤›m›z› artt›rabiliriz... Evet, oruç büyük bir huzur-
dur. Hem de “Büyük Huzur”a haz›rlayan bir az›kt›r...
Oruç ayn› zamanda “irade”nin ba¤›ml›l›klardan, zafi-
yetlerden, acziyetlerden s›yr›lma ve özgürleflme eyle-
midir. 
Ramazan’›n rahmetini yaflam›n her an›na tafl›mak ge-
rekiyor; kendimiz de rahmetin bir parças› olmak kay-

d›yla... Y›l›n tamam›n›, hatta bir ömrü Ramazanlaflt›r-
mak... 
Oruç, korunmam›z ve s›hhat bulmam›z için bize öneri-
len bir tebdil-i havad›r. Dünyevileflmeye ara verdi¤imiz
bir zaman dilimidir. Kapitalist sistemin üretim ve tüke-
tim çarklar›n›n hayat›m›za yönelik kuflatmas›n› k›rma
eylemidir. On bir ay›n kasvet, gaflet ve ataletinden s›y-
r›lmak ve soluklanmak için hayati bir f›rsatt›r.
‹flte, kavufltu¤umuz Ramazan iklimi, tutmakta oldu¤u-
muz oruç bizi nereye tafl›yacak? Kiminle buluflturacak?
Kur’an ve Rasul (s.a.v.)’e yak›n olma günlerinde biz ne-
rede duruyoruz? 
Bugünler, Kur’an okumalar›m›za bir nitelik, bir derinlik
kazand›rma zaman›... Kur’an sanki flimdi bize yeni ini-
yormufl gibi, taptaze bir heyecan ve merakla ona yö-
nelme, vahiyle hemhal olma zaman›. Rasul (s.a.v.) ile
belki de fark›nda olmaks›z›n aram›zda oluflan mesafeyi
kapatmaya çal›flma vakti... 



DOSYA

Önder ve örnek olan Rasul (s.a.v.)’ün Ramazan örnek-
li¤i nas›ld›? Orucu, infak›, teravihi, tilaveti, itikaf›, isti¤fa-
r›, ihsan ve ihlas› ile ashab›n› nas›l bir ufka haz›rl›yordu?
Hayat›n geçici lezzetlerinden hangi ulvi de¤erlere ka-
natland›r›yordu? Nas›l bir toplumsal model sunuyordu? 
Ramazan paylaflmakt›r, kardeflleflmektir...
Bugünlerde sofram›z› kimlere açmay› düflünüyoruz?
Hangi kap›lara gitmeyi tasarl›yoruz? Ramazan ay› ziya-
ret listemizde kaç gariban›n ismi var? 
Zengin iftar mönüleri de¤il, sade insanlar›n s›cak yü-
reklerinin buluflaca¤› sofralar... Ki bu sayede sofralar,
sadece yer sofras› olarak kalmayacak, gök sofras›n›n
bereketi de bu sofralara nasip olacakt›r... 
Kutuplaflan dünyan›n gönül köprüsü, oruçlu müminler-
dir. Zenginle fakir aras›ndaki uçurumu ancak infak ay›
olan Ramazan sonland›rabilir. Zengin ve fakiri bulufltu-
racak bundan daha etkin bir proje biliyor musunuz?
Hurma ile iftar açman›n sevab›n› umarken, “Bir hurma
ile de olsa cehennem ateflinden korunun.” nebevi

uyar›s› ile ürpermeliyiz. Bir lokma bile olsa bir fleyler
yapmal›y›z. Bu lokman›n ind-i ‹lahi’de neye tekabül
edece¤ini biz bilemeyiz ki.
Gizli bir el olup yoksullar›, mazlumlar› kollamal›y›z... fia-
yet vermezsek, gönlümüzün gözenekleri h›rsla dola-
cak ve bizi vuracakt›r. Gözlerimiz çevremizdeki yetim-
leri, yoksullar› görmüyorsa gözlerimizi kaybetmeye
bafllam›fl›z demektir.
Vermek bir iç huzuru, yürek yumuflamas›d›r... 
Bu dünyada tek bafl›m›za de¤iliz. Kimi yan›m›zda, kimi
uza¤›m›zda, ama kalbimizin çok yak›n bir k›y›s›nda ya-
fl›yor dünyan›n mazlumlar›, mahrumlar›, ma¤durlar›...
Oralardan; o uzak, o yak›n bölgelerden feryatlar yükse-
liyor... Savafl›n, sürgünün, ambargonun ve açl›¤›n pen-
çesinde yok olan, iniltileri gök kubbede bir bir sönen
kardefllerimiz bize sesleniyor: “Neredesiniz?”
Ramazan’da görülen festival, fuar, flölen ve flenlik fla-
matas›n› afl›p da gerçek Ramazan’a ulaflabilsek!.. Ken-
dimizle yüzleflebilsek!
Allah Rasulü (s.a.v.) buyuruyor ki: “Ramazan’da fley-
tanlar zincire vurulur.” (Buhari)
Pekala fleytan›n geçifl yollar›n› oruçla t›kayabiliriz, ma-
nevra alan›n› daraltabiliriz... 
Ya fleytanlar›n zincirini çözenler bizler olursak? 
Peki ya fleytanlaflanlara ne demeli? Tuttu¤umuz oruç
bizi dizginlemiyorsa kime ne diyebiliriz? 
Oruç tutanlar az m›, çok mu bilinmez; ancak oruca ni-
yetlenip de aç kalanlar ne kadar da çok!
Kendimize soracak m›y›z?
Ramazan’›n bafllang›c›ndaki “ben” ile bitimindeki “ben”
aras›nda bir de¤iflim ve geliflim görebiliyor muyuz? 
Yoksa umutlar bir baflka Ramazan’a m›?
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“Geç olmadan
‹HH IRAK RAPORU:

sahip ç›kal›m!”
Irak’aHalk›n dörtte üçünün fakirlik

s›n›r›nda oldu¤u ülkede, ifl
gücündeki her üç kifliden sadece

birinin ifli bulunmaktad›r. 

TOPLUMSAL YAPI

2003 y›l›ndan bu yana, iflgal sonras› uygulanan
yanl›fl siyasetler yüzünden Irak toplum dokusu
bozulurken, etnik ve mezhebi öfke halk› parça-
lam›fl, bunun do¤al bir sonucu olarak da birbiriy-
le dayan›flmas› gereken toplumsal katmanlar
birbirinden giderek uzaklaflm›flt›r. 
‹flgalin bafl›ndan bu yana uygulanan hiçbir siya-

si proje dikifl tutmazken, at›lan her ad›m ülkede
güvenlik olmamas› nedeniyle ya yar›m kalm›fl
ya da Irak halk›n›n aleyhine dönmüfltür. 

EKONOM‹

Çeyrek asr› aflan siyasi istikrars›zl›k, do¤al ola-
rak ekonomik dengeleri altüst etmifl, Ortado-
¤u’nun en zengin ve müreffeh ülkelerinden biri
olan Irak, k›sa say›labilecek bir süre içinde dün-

•
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yan›n en geri kalm›fl ülkeleriyle ayn› kaderi pay-
laflmaya bafllam›flt›r. Petrolün varl›¤› her ne ka-
dar Irak’›n gelece¤ini infla etmede en önemli ga-
rantilerden biri olsa da, Irak halk› “hazine üzerin-
de oturan fakir” durumuna düfltü¤ünden, bu
zenginlikten yararlanamamaktad›r. Milli gelirin-
den daha yüksek d›fl borca sahip Irak (120 milyar
dolar); yüksek iflsizlik (%65), yüksek enflasyon
(%35-50) ve ambargolar sebebiyle eskimifl altya-
p›s› (%80) ile ekonomik göstergelerde ‹slam
dünyas›n›n en kötüsü durumundad›r.
Halk›n dörtte üçünün fakirlik s›n›r›nda oldu¤u ül-
kede, ifl gücündeki her üç kifliden sadece birinin
ifli bulunmaktad›r. Ayl›k geçim giderlerinin 500
dolar› aflt›¤› Irak’ta ortalama ayl›k gelir fert bafl›na
70 dolar gibi bir rakama denk gelmektedir. Ge-

çim imkanlar› bulunmayan ülkede, milyonlarca
insan d›flar›dan yard›mla hayatta kalabilmektedir.

ALTYAPI

Ambargolar ve savafllar sebebiyle altyap›s›n›n
büyük bölümü ya y›k›lm›fl ya da ilkel duruma düfl-
müfl olan Irak’ta elektrik ve su gibi yaflamsal
alanlarda gözle görülür bir ilerleme henüz kayde-
dilememifltir. Irak’ta bulunan yaklafl›k 5 milyon
haneden 3,5 milyonu (15 milyon insan) elektrik
alamamaktad›r. Elektrik olmad›¤› için pompa is-
tasyonlar› gerekli kapasitede çal›flamad›¤›ndan
nüfusun %90’› temiz suya ulaflamamaktad›r.
Irak’ta tüm altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanabilme-
si için 35 milyar dolarl›k acil yat›r›m gerekmekte-
dir. Ancak ülkede güvenlik krizinin bir türlü çözüm-

• Irak’ta tüm altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanabilmesi için

35 milyar dolarl›k acil yat›r›m gerekmekte.

• Ülkede yaflanan fliddet olaylar› sebebiyle 20 bini aflk›n

doktor ülkeyi terk etti. Ayn› sürede yaklafl›k 2 bin doktor

da öldürüldü.
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lenememesi, güvenlik için ayr›lan harcamalar›n oran›n›
altyap› harcamalar›n›n aleyhine geniflletmektedir. 

Altyap› alan› Belirlenen Harcanan Fark
ihtiyaç mebla¤

E¤itim ve sa¤l›k 6,4 milyar $ 2,2 milyar $ -4,2 milyar $
Elektrik 12,1 milyar $ 4,1 milyar $ -8 milyar $

Su 6,8 milyar $ 2,5 milyar $ -4,3 milyar $

E⁄‹T‹M

Irak’ta okul ça¤›ndaki her befl çocuktan sadece biri
okula gidebiliyor. Ülkede iflgal sonras› yaflanan flid-
det sebebiyle 800 bin çocuk okulunu terk etmek zo-
runda kald›. Ambargodan önceki dönemde okuma
yazma oran›n›n %80’lere kadar ç›kt›¤› ülkede, okur-
yazarl›k oran› 15 y›lda %60’a gerilemifl durumdad›r.

SA⁄LIK

‹flgal öncesi Irak’ta kay›tl› yaklafl›k 34 bin doktor bu-
lunmaktayd›. 2003 sonras› -iflgalden bu yana- ülkede
yaflanan fliddet olaylar› sebebiyle 20 bini aflk›n dok-
tor ülkeyi terk etti. Ayn› sürede yaklafl›k 2 bin doktor
da öldürüldü. Çeyrek milyon insan›n savaflta kullan›-
lan silahlar›n yan etkileri nedeniyle kronik rahats›zl›k
çekti¤i Irak’ta, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’na baflvuran
Irakl› hastalar›n flikayetlerinin %40’›n› kimyasal silah-
lar›n yol açt›¤› tümör hastal›klar› ve kanser türleri
oluflturmaktad›r. 
Irak’ta çocuk ölümlerinin %70’i tedavi edilebilir ishal
ve solunum yolu hastal›klar› sebebiyle yaflanmakta-
d›r. Ülkede 1989’da bebek ölüm oran› her 1000 can-
l› do¤umda 60 iken, 2001 y›l›nda bu rakam iki kat›na
(133) ç›km›fl; bugün Irak, ‹slam ülkeleri içinde Afga-
nistan (129) ve Somali’den (120) sonra en kötü üçün-
cü s›radaki ülkedir. 

DUL VE YET‹MLER

‹flgalin bafllad›¤› 2003 y›l›ndan bu yana her gün orta-
lama 400 çocuk yetim kal›rken, ortalama 80 kad›n da
dul kalm›flt›r. Halen ülkede befl milyonu aflk›n yetim
çocuk ve bir milyonun üzerinde dul bulunuyor. Dul
kalanlar›n tamam› efli öldürüldü¤ü için bu duruma
düflmüfl de¤il. Ülkede artan boflanma oranlar› da bu
rakamlara etki ediyor. Irak toplumunda savafl öncesi
dönemde fazla yayg›n olmayan boflanmalar, bugün
%200 oran›nda artm›fl durumdad›r. 

Ataerkil bir toplum olan Irak’ta erkek nüfusun azal-
mas›, aile yap›s›n› tamamen tehdit ederken, ekono-
mik ve ahlaki bak›mdan da kad›nlar› savunmas›z du-
ruma düflürmektedir. Psikolojik ve fiziki flartlar›n
olumsuzlu¤u sebebiyle kad›nlar›n %65’inin düflük
yapt›¤› ülkede, aileyi bir arada tutan de¤erler de gide-
rek zay›flamaktad›r.
6,5 milyar nüfuslu dünyada halen 107 milyona yak›n
yetim bulundu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bu say›n›n
neredeyse %5’ini sadece Irakl› yetimler oluflturmak-
tad›r. Yani dünya nüfusunun %0,3’lük bir bölümünü
oluflturan Irak, dünya yetimlerinin %5’ine sahiptir.
Rakam›n bu denli yüksek olmas›n›n yan›nda, yetimle-
re yönelik rehabilitasyon, bak›m, maddi yard›m ya da
e¤itim gibi hizmetlerin çok s›n›rl› olmas›, toplumun
gelece¤i aç›s›ndan büyük bir risk oluflturmaktad›r.
Babalar›n› kaybeden ailelerin en önemli sorunu, bü-
yük erkek evlad›n çal›flmak üzere e¤itimini b›rak›p so-
ka¤a ç›kmas›d›r. Bugün Irak’ta 14 yafl alt›ndaki ço-
cuklar›n %15 gibi yüksek bir oran› çocuk iflçi olarak
çal›flmaktad›r. Çocuklar› bekleyen en büyük tehlike-
ler; e¤itim imkanlar›n›n yoklu¤u, uyuflturucuya al›fl-
malar› ve her türlü istismara aç›k hale gelmeleridir.
Resmi say› tam olarak bilinmemekle birlikte binlerce
çocuk, dilenci olarak sokaklarda çal›flmakta ya da flid-
det gruplar›n›n savaflç›s› haline gelmektedir.

MÜLTEC‹LER

Irak’ta toplumsal yap›y› parçalayan cinayetler, ülke
içinde ve ülke d›fl›nda büyük bir Irakl› mülteci sorunu-



na neden olmufltur. Ülke içinde mezhebi ve et-
nik sebeplerle yer de¤ifltirenlerin say›s› 4 milyo-
nu bulurken, ülke d›fl›na kaçanlar›n say›s› 2,5
milyonu geçmektedir. Bu rakamlar› ülke nüfu-
suna oranlad›¤›m›zda Irak’ta her dört kifliden bi-
rinin mülteci oldu¤u görülmektedir. Yerinden
edilen Irakl›lar›n yar›ya yak›n›n› ise çocuklar olufl-
turmaktad›r. Bu insanlar Irak içinde gittikleri böl-
gelerde ya akrabalar›n›n yan›nda ya da metruk
mahallerde iptidai çad›rlarda yaflamlar›n› sürdür-
meye çal›flmaktad›r.
Ülke d›fl›na ç›kan mülteciler ise, gittikleri ülkeler-
de ço¤unlukla insan onuruna yak›flmayacak ko-
flullarda, yard›ma muhtaç, sa¤l›k hizmetleri ol-
maks›z›n ve her türlü güvenlikten yoksun olarak
yaflamlar›n› sürdürmeye çal›flmaktad›r.

DE⁄ERLEND‹RME

Gidiflat›n olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için
genel anlamda Irak’ta siyasi istikrar› sa¤lamak
ad›na toplum kesimleri aras›ndaki uzlaflmaya
katk›da bulunulmas› kaç›n›lmaz görülmektedir.
Bunun gerçekleflmesi için de iflgalin bir an önce
sona ermesi için bir takvim aç›klanmas› yönün-
de bask› oluflturulmal› ve siyasi tart›flmalardan
daha çok, bölgede yaflanan insani trajedi gün-
demde tutulmal›d›r.
Irak’taki insani durumun iyilefltirilmesi için yar-
d›m kurulufllar› Irak insan›n›n ac›lar›n› hafiflet-
mek amac›yla çal›flmalara yeniden h›z kazand›r-
mal›d›r. Özellikle dul ve yetim sorununun çözü-
münde uzun vadeli projeler gelifltirilmeli, dul ka-
d›nlar›n rehabilitasyonu ve kendi ayaklar› üzerin-
de durabilmelerinin temini için Türkiye’deki ka-
d›n platformlar›n›n ifl birli¤i ile de¤iflik e¤itim ve
destek programlar› tertip edilmelidir.
Yetimlerin kefaleti, e¤itimlerinin sa¤lanmas› ve
kendi toplumsal de¤erleriyle iç içe büyüyebil-
meleri için destekler artt›r›lmal›, özellikle Irakl›
yetimlerin sorunlar›n› tart›flmak üzere toplant›lar
tertip edilmelidir. Türkiye halk› olarak kardefl
Irak halk›n›n yaralar›n› sarmak üzere sivil toplum
örgütleri kendi çal›flma alanlar›na göre Irak’taki
toplumsal infla sürecine destek olmal›d›r.
Sadece bombal› sald›r›lar ve Kerkük tart›flmalar›
ile gündemimize giren Irak’›n toplumsal y›k›m›-
n›n önlenmesi için daha fazla geç kalmadan

Irak’a sahip ç›kal›m!

• Irak’ta her dört kifliden birinin mülteci oldu¤u görül-

mektedir.

• Irak’taki insani durumun iyilefltirilmesi için yard›m kuru-

lufllar› Irak insan›n›n ac›lar›n› hafifletmek amac›yla çal›fl-

malara yeniden h›z kazand›rmal›d›r.
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Irak halk›na

deste¤imiz sürüyor
FAAL‹YETLER • IRAK

at›flmalar›n eksik olmad›¤›, her gün
onlarca insan›n hayat›n› kaybetti¤i,
elektrik, su, flehir altyap›s› ve beledi-
yecilik hizmetlerinin yok denecek
düzeyde oldu¤u, iflsizlik nedeniyle
insanlar›n d›flar›dan gelen yard›mlar-
la ayakta durmaya çal›flt›¤› Irak’ta,
Kerkük bölgesinde g›da da¤›t›m› ya-
p›ld›. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, gittik-
çe fakirleflen ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
makta zorlanan Irakl›lara yard›m elini
uzatarak 240 ihtiyaç sahibi aileye te-
mel g›da maddelerinden oluflan g›-
da paketlerini da¤›tt›. 

Ç

‹ki milyona yak›n Müslüman nüfusu olan
Nepal’de ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n
deste¤iyle gerçeklefltirilen tercüme pro-
jesiyle Kur’an-› Kerim bütün olarak Ne-
palceye çevrildi. Bugüne kadar Kur’an-›
Kerim’in sadece baz› k›s›mlar›n›n tercü-
me edilerek yay›mland›¤› Nepal’de ger-
çeklefltirilen çal›flma birçok Nepalli Müs-
lüman ve gayrimüslimin ‹slam’› daha iyi
anlamas› için önemli bir kap› açacak. Ne-
pal’deki en büyük ‹slami kurulufl olan ‹s-
lami Sangh’›n befl y›l önce bafllatt›¤› pro-
je, ‹HH’n›n yan› s›ra, faaliyetlerini Londra’da sürdüren Kur’an Akademisi’nin deste¤iyle ta-
mamland›.

NEPAL
FAAL‹YETLER Nepalli Müslümanlar›n Kur’an sevinci
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n dün-
yadaki ma¤dur yetimlere kucak
açmay› hedef edinen sponsorluk
çal›flmalar›, hay›rsever insanlar›-
m›z›n yo¤un ilgi ve deste¤iyle de-
vam ediyor. Sponsor ailelerimiz,
ayda 70 YTL ba¤›flta bulunarak
Ortado¤u, Kafkasya, Balkanlar,
Asya, Afrika ve Türkiye olmak
üzere alt› bölgede 16 ülke yetimi-
nin masraflar›n› karfl›l›yor. Proje-
miz kapsam›nda flu an itibar›yla 4500 yeti-
me bak›l›yor. Yetimlere yönelik yard›mlar›n,
onlar kendi ayaklar› üzerinde duruncaya ka-
dar sürmesi planlan›yor. 
Ço¤unlu¤u iflgal ve savafllarda, do¤al afet-

lerde ya da açl›k gibi sebeplerden dolay› ai-
lesini kaybetmifl, hiçbir hayat güvencesi ol-
mayan binlerce yetim, kendilerine sahip ç›-
kacak ve onlar› yaflad›klar› topluma kazand›-
racak hay›rseverleri bekliyor. 

“Sponsor Aile” projemize ilgi büyük

‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›, Darfur’da yetim ço-
cuklar›n k›rtasiye ihti-
yaçlar›n› karfl›lad›. Dar-
fur’un Niyala bölgesin-
deki befl okulda e¤itim
gören 600 yetim ö¤ren-
ciye k›rtasiye malzeme-
si ve çanta da¤›t›ld›. 

Darfur’da yetimlere
e¤itim deste¤i
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Açe’de ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› taraf›n-
dan yapt›r›lan ve 101
yetim k›z çocu¤un
kald›¤› ‹stanbul Ye-
timhanesi’ne, faali-
yetlerimizi genifllet-
mek, yetim komplek-
sinde yeni ek çal›flma
ve projeler gelifltir-
mek üzere iki han›m
görevlimiz gönderildi. 

‹HH ekibi Açe’deki Yetimhanemizde

‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›’n›n yetim spon-
sorlu¤u çal›flmalar›
kapsam›nda ‹stan-
bul’da ve Türkiye’nin
di¤er illerindeki ye-
timlere deste¤imiz
sürüyor. Okullar›n›n
tatil olmas› ile birlikte
‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› ‹stanbul’daki ye-
timlerimize, ikamet
ettikleri ilçelerdeki ço-
cuklara yönelik sosyal
ve kültürel faaliyetler-
de bulunan çeflitli sivil
toplum kurulufllar›yla
ifl birli¤i içerisinde bu
kurumlar›n faaliyetle-
rinden istifade etme
imkan› sunuyor.

Türkiye’de yetimlere yaz e¤itim program›



Kataraktkampanyam›z

Afrika’y›ayd›nlat›yor
FAAL‹YETLER • KATARAKT KAMPANYASI

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R

i HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2007 Nisan’›nda “Siz
Görürseniz Onlar da Görecek” slogan›yla bafl-
latt›¤› Afrika Katarakt Projesi ile binlerce kifliyi
›fl›kla buluflturmaya devam ediyor. Kampanya
çerçevesinde Benin, Togo, Gana, Çad ve Ni-
jer’deki ameliyatlar›n tamamlanmas›n›n ard›n-
dan Sudan, Etiyopya ve Somali’de de ameli-
yatlara bafllayan ‹HH, flu ana kadar binlerce ka-
tarakt ameliyat› gerçeklefltirdi. Gerekli altyap›-
n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan Mali ve Burki-

na Faso’da da ameliyatlar bafllat›lacak. Kam-
panyam›z, 100 bin kiflinin gözlerinin aç›lmas›
hedefine ulafl›ncaya kadar devam edecek.
Türkiye’den giden ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca ida-
ri izinli say›lan doktor ve hemflirelerin deste-
¤iyle gerçeklefltirilen projemiz kapsam›nda
daha fazla insan›n ›fl›¤a kavuflmas› için gönül-
lü doktor ve hemflirelere ihtiyaç bulunuyor. 
Sizler de 100 YTL karfl›l›¤›nda bir kiflinin gözü-
nü ayd›nlatabilirsiniz!

‹HH, Etiyopya’da Butajira ve Zeway böl-
gelerinde gerçeklefltirdi¤i ameliyatlarla
günde ortalama 30 kiflinin gözlerini aç›-
yor. Operasyonlar için bölgedeki hastane-
lerin ameliyathaneleri kullan›l›yor. 

Somali’de de gerekli altyap›y› tamamlaya-
rak katarakt ameliyatlar›na henüz baflla-
yan ‹HH, Somalili kardefllerimize de umut
oluyor.   

Etiyopya ve Somali’de de ameliyatlara baflland›



insani
F A A L ‹ Y E T L E R : KATARAKT KAMPANYAMIZ AFR‹KA’YI AYDINLATIYOR • 30-31 YARDIM

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Sudan’›n
baflkenti Hartum’daki ameliyathane-
mize gelme imkan› olmayan Sudanl›-
lara ulaflmaya çal›fl›yor. Bu çerçeve-
de ‹HH, River Nile eyaletindeki Gada-
bas kasabas›nda ve Güney Darfur’un
Aldaen bölgesinde ameliyatlar ger-
çeklefltirerek yüzlerce Afrikal› karde-
flimizin daha görme nimetine kavufl-
mas›na vesile oldu. Sudan’›n di¤er
bölgelerinde de belli periyotlarla
kamplar kurularak ameliyatlar yap›l-
mas› planlan›yor.

Sudan’›n k›rsal bölgelerine ›fl›¤› götürüyoruz

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Afrika Katarakt Proje-
si çerçevesinde bir yandan ameliyatlar gerçek-
lefltirirken bir yandan da bölgedeki doktorlara
FAKO cihaz›yla katarakt ameliyat› yapabilmele-
ri için e¤itim veriyor. FAKO yöntemiyle 10 da-
kika gibi k›sa bir sürede ve dikiflsiz yöntemle
katarakt ameliyatlar› gerçeklefltirilebiliyor.

Sudanl› doktorlara katarakt ameliyatlar›
için e¤itim veriyoruz

Afrika’n›n co¤rafi olarak en büyük ülkesi
olan Sudan’da yüz binlerce katarakt hastas›
bulunuyor. Kampanyan›n as›l aya¤› olarak
belirlenen Sudan’da Eylül 2007 itibar›yla
bafllayan ameliyatlar›m›z devam ediyor. fiu
ana kadar on binlerce kiflinin göz muayene-
sinden geçirildi¤i ve binlercesinin ameliyat
edildi¤i Sudan’da 30 Mart 2008’de aç›lan
göz ünitemiz, her yeni gün onlarca Afrikal›
kardeflimiz için umut anlam›na geliyor. 

Sudan’da günefl hiç böyle parlamam›flt›



Tanzanya’dakimedrese

hocalar›nae¤itimkursu
FAAL‹YETLER • TANZANYA

anzanya’daki e¤itim kurumlar›n›n nüfusun
%35’ini oluflturan Müslümanlar›n ihtiyac›n›
karfl›layacak oranda olmamas›, medrese ve
camilerde klasik metotlarla yap›lan e¤itimde
ise istenilen verimin al›namamas›ndan dola-
y›, bölgedeki Müslümanlar›n talebi üzerine,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› bir proje bafllatt›.
E¤itimin geliflmifl teknikler kullan›larak yap›l-
mas› için bafllat›lan proje kapsam›nda Zenzi-
bar, Mwakaje, Kitogani, Fujoni flehirlerinde
ve Pemba Adas›’nda e¤itim kurslar› aç›ld›.
Uzmanlar›n e¤itim verdi¤i bu kurslarda med-
rese hocalar›na modern e¤itim metotlar› an-
lat›ld›. Kat›l›mc›lar› araflt›rmaya, okuyup yaz-
maya teflvik eden, bir araya gelen kursiyer-
lerin koordinasyon içinde çal›flma imkan›
bulduklar› ve halen devam eden kurslarda flu
ana kadar 300 kifli e¤itimini tamamlayarak
sertifikas›n› ald›.

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R : TANZANYA’DAK‹ MEDRESE HOCALARINA E⁄‹T‹M KURSU - KÜÇÜK AFGAN KIZI ‹HH ‹LE SA⁄LI⁄INA KAVUfiTU • 32

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, befl y›ld›r kalbi delik
olan 11 yafl›ndaki Afgan k›z› Padida Hisa’ya
yard›m elini uzatt›. ‹ç kar›fl›kl›¤›n ve iflgalin ek-
sik olmad›¤› ülkesinde tedavi imkan› bulama-
yan küçük k›z, ‹HH taraf›ndan Türkiye’ye getiri-
lerek dünyada birkaç y›ld›r uygulanan kapal›
kalp ameliyat› yöntemiyle tedavi edildi. Türki-
yeli hay›rseverlere teflekkür eden Padida, ta-
burcu olduktan sonra arkadafllar› gibi koflup
oynayabilecek olman›n mutlulu¤unu yafl›yor.

SA⁄LIK
FAAL‹YETLER Küçük Afgan k›z› ‹HH ile sa¤l›¤›na kavufltu

T



insani
F A A L ‹ Y E T L E R : ‹HH, MO⁄OL‹STAN’IN DÖRT B‹R YANINDA • 33 YARDIM

‹HH,Mo¤olistan’›n

dörtbiryan›nda FAAL‹YETLER • MO⁄OL‹STAN

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Mo¤olis-
tan’›n kuzeybat› bölgesinde, UBS
eyaletine ba¤l› Ulangon flehrinin Ta-
rialan kasabas›nda, Mo¤olistan’da
‹slam dini e¤itimi veren tek okul
olan Bilge Tegin Ahlak Okulu’nun
flubesini açt›. Bünyesinde mescit
ve pansiyon binas› da bulunan ve
önümüzdeki e¤itim y›l›nda faaliyete
geçecek olan okulda 100 ö¤renci
e¤itim görecek.  

Bilge Tegin Ahlak Okulu’nun yeni flubesi aç›ld›

‹HH, Ulangon flehri Tarialan kasabas›nda,
geçti¤imiz may›s ay›nda elektrik hatlar›n›n
kopmas› sonucu çad›rlar› yanan 20 aileye

g›da yard›m›nda bulunarak geçim imkanlar›
zaten k›s›tl› olan bu ailelere zor anlar›nda
destek oldu.

Yang›n ma¤duru Mo¤ol ailelere yard›mda bulunduk

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Mo¤olistan’›n
baflkenti Ulan Batur’da sa¤l›k taramas›
gerçeklefltirdi. ‹HH gönüllüsü uzman
doktorlar›n gerçeklefltirdi¤i sa¤l›k tara-
mas›nda 55 hasta muayene edilirken
hastalar›n tamam›na Türkiye’den götü-
rülen ilaçlar da¤›t›larak tedavilerine kat-
k›da bulunuldu.

Yoksul Mo¤ollara sa¤l›k taramas›



Afrika 42 su kuyusuyla

daha hayat buldu FAAL‹YETLER • SU KUYULARI

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R

H
ay›rseverlerimizin ba¤›fllar›yla Afrikal› kardefl-
lerimizin en ciddi sorunlar›ndan biri olan su so-
rununu çözme yolundaki gayretimiz sürüyor.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, geçti¤imiz üç ayl›k
dönemde Afrika’n›n yoksul bölgelerinde 42
yeni su kuyusunu daha suya hasret insanlar›n
hizmetine açt›. 

‹HH, Sudan’›n y›llard›r süren iç savafltan
dolay› her türlü s›k›nt›n›n yafland›¤› eyale-
ti Darfur’da alt› yeni su kuyusu daha açt›.
Majoak bölgesinde, Niyala’da ve bu böl-

gede bulunan Kadir Habita, Lakita, Kadir
Keydi, Hurua kasabalar›nda yer alan ve
hay›rseverlerimizin isimlerinin verildi¤i ku-
yulardan 10 bin 500 kifli istifade edecek.

Darfur’da alt› su kuyusu daha hizmette



insani
F A A L ‹ Y E T L E R : AFR‹KA 42 SU KUYUSUYLA DAHA HAYAT BULDU • 34-35 YARDIM

‹HH, Burkina Faso’da 3, Cibu-
ti’de 2, Çad’da 7, Sierra Leo-
ne’de 2 ve Etiyopya’da 12 ol-
mak üzere toplam 26 yeni su
kuyusu açt›. Burkina Fa-
so’nun Yako eyaletine ba¤l›
Zogo köyünde, Cibuti’nin
Hell-Hall bölgesinde, Çad’›n
Sakitat bölgesinde, Sierra
Leone’nin baflkent Free-
town’a ba¤l›  Kissy bölgesin-
de ve Etiyopya’n›n Adama
bölgesinde aç›lan kuyulardan
yaklafl›k 40 bin kifli istifade
edecek.

Befl ülkeye 26 yeni su kuyusu

Baflta çocuklar olmak üzere
binlerce insan›n sa¤l›ks›z su
kullanmaktan kaynaklanan
hastal›klar yüzünden hayat›n›
kaybetti¤i Somali’de 10 su
kuyusu daha aç›ld›. Su s›k›nt›-
s›n›n en fazla yafland›¤› Afla¤›
Shabelle bölgesine ba¤l› Buy-
lo, Tinka, Gantaalaha, Saga-
lad, Ballow ve Dhagax köyle-
rinde aç›lan su kuyular›yla böl-
gede yaflayan 30 bin 310 kifli
temiz suya kavufltu.

Somali’de on binler sa¤l›kl› suya kavufltu

Afrika’da açt›¤›m›z yeni kuyularla birlikte
toplam 974 su kuyumuz, temiz içme suyu
s›k›nt›s› yaflayanlara derman oluyor. Haliha-
z›rda su kuyular›m›z Etiyopya, Somali, Bur-

kina Faso, Nijer, Cibuti, Çad, Sudan, Sierra
Leone, Gine, Bangladefl, Arakan, Açe ve
Afganistan’da hizmet veriyor. Afrika’da 32
yeni su kuyumuzun ise çal›flmalar› sürüyor.

974 kuyuya ulaflt›k



Filistinli mülteciler

‹HH ile hayata tutunuyor
FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹NL‹ MÜLTEC‹LER

ÜRDÜN YET‹M MERKEZLER‹ 
MESLEK ED‹ND‹RME PROJES‹ TAMAMLANDI
Yoksullu¤un yan› s›ra toplumsal d›fllanm›fll›kla da
bafl etmeye çal›flan 500 bin Filistinli ve 750 bin
Irakl› mülteciyi bar›nd›ran Ürdün’de, ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, geçti¤imiz y›l bafllatt›¤› Ürdün Yetim
Merkezleri Meslek Edindirme E¤itmenleri Yetifltir-
me Projesi’ni tamamlad›. ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi Sanat ve Meslek E¤itimi Kurslar› (‹SMEK)
ve Ürdün’deki kardefl kuruluflumuzun ifl birli¤i ile
bafllat›lan projemiz kapsam›nda geçen y›l Ür-
dün’deki yetim merkezlerinde yaklafl›k 100 Filistin-
li mülteci ö¤renciye bir ay boyunca tak› tasar›m›,
ebru, kumafl boyama, ahflap boyama ve tezhip

branfllar›nda e¤itim verilmiflti. Projenin ikinci afla-
mas›nda ise baflar›l› yedi ö¤renci Türkiye’ye getiri-
lerek tüm masraflar› ‹HH taraf›ndan karfl›lanmak
suretiyle ‹SMEK kurslar›nda ve özel dersler arac›l›-
¤› ile ebru, tak› tasar›m›, tezhip ve resim branfllar›n-
da e¤itici olacak düzeyde e¤itim ald›lar. Filistinli
mülteci kursiyerlerimiz, Ürdün’de kardefl kuruluflu-
muza ba¤l› 56 yetim merkezindeki yetimlere e¤i-
tim ald›klar› sanat dallar›n› ö¤retecekler. Gerçekle-
flen projemiz, hem Türk-‹slam sanatlar›n›n Ortado-
¤u co¤rafyas›nda yayg›nlaflarak halklar aras›ndaki
kültürel ba¤›n güçlenmesini hem de yetimler ile
yetim ailelerinin rehabilitasyonlar›n› ve meslek
edinmelerini sa¤layacak.

insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R



‹HH’n›n, Amerikan iflgali sonras›nda fliddet
sarmal› içerisine düflen Irak’tan kaçarak
Suriye-Irak s›n›r›nda, çölde kurulmufl üç ça-
d›r kentte mahsur kalan Filistinli mültecile-
rin acil g›da ve temel ihtiyaçlar›n karfl›lama-
ya yönelik düzenli yard›mlar› devam ediyor.
Tenf Mülteci Kamp› a¤›rl›kl› olmak üzere
kamplarda yaflayan mültecilere g›da ve te-
mel ihtiyaç maddeleri sa¤land›. Ayr›ca çöl
s›caklar›na tahammül edebilmeleri için çöl
klimalar›n›n da¤›t›m› gerçeklefltirildi.

Suriye-Irak s›n›r›ndaki Filistinlilere acil yard›m

Türkiye’deki engellilere önemli hizmetler
sunan Fiziksel Engelliler Vakf›, Filistinli
mültecilere ulaflt›r›lmak üzere 100 adet te-
kerlekli sandalyeyi ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›’na teslim etti. ‹HH taraf›ndan Suriye’de-
ki baflta Tenf ve Hol kamplar› olmak üzere
mülteci kamplar›nda yaflayan Filistinli en-
gellilere ulaflt›r›lan tekerlekli sandalyelerle,
mültecilik ile sakatl›¤› bir arada yaflayan bu
kardefllerimizin yaflamlar›n›n k›smen de
olsa kolaylaflt›r›lmas› hedefleniyor.

Filistinli engellilere 100 adet tekerlekli sandalye

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Suriye’deki 12
Filistin mülteci kamp›ndan biri olan Han-
denur Mülteci Kamp›’ndaki, yerin 2m
üstünde bulunan yüksek gerilim hatt›n›
yer alt›na almak üzere çal›flma bafllatt›.
Belde belediyesi ile birlikte yürütülen
çal›flma ile hatt›n saçt›¤› radyasyonun
sebep oldu¤u hastal›klar›n da önüne
geçmek ve olas› kazalar› engellemek
hedefleniyor. 

Mülteci kamp›nda altyap› çal›flmalar›

insani
F A A L ‹ Y E T L E R : F‹L‹ST‹NL‹ MÜLTEC‹LER ‹HH ‹LE HAYATA TUTUNUYOR • 36-37 YARDIM



insani
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Suriye’de Yermük Mülteci Kamp›’nda
yaflayan Filistinli mülteci gençlere yö-
nelik gerçeklefltirilen toplu dü¤ün proje-
sinde 540 genç, ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›’n›n destekledi¤i bir projeyle evlendi-
rildi. ‹HH, proje kapsam›nda yoksulluk

nedeniyle evlenecek durumu olmayan
540 gencin dü¤ün ve eflya masraflar›-
n›n önemli bir bölümünü karfl›lad›. 540
gencin nikah›n›n k›y›ld›¤› toplu dü¤ün
töreni, Filistin geleneklerine göre ger-
çekleflti. 

‹HH 540 Filistinli genci evlendirdi

Suriye’deki 12 mülteci kam-
p›nda zor flartlar alt›nda yafla-
yan Filistinli mültecilerden
sa¤l›k durumu iyi olmayan
82’sinin ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› taraf›ndan tedavilerine
devam ediliyor. ‹HH, farkl›
hastal›klara yakalanm›fl olan
14 Filistinli mültecinin ameli-
yat, 68 Filistinlinin ise bir y›ll›k
ilaç ve bak›m masraflar›n› üst-
lendi. Böylelikle Filistin mülte-
ci kamplar›nda sa¤l›k hizmeti
alamamaktan kaynaklanan
ölüm ve sakat kalma vakalar›-
n›n azalt›lmas› hedefleniyor.

82 Filistinli hasta ‹HH ile flifa buluyor



insani
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25-27 Haziran 2008 tarihleri aras›nda ‹sviç-
re’de Birleflmifl Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserli¤i (BMMYK), Sivil Toplum
Kurulufllar›yla ‹stiflare Toplant›s› düzenledi.
70’ten fazla ülkeden 200 sivil toplum kuru-
luflunun 350 kifli ile temsil edildi¤i toplant›-
ya ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› da kat›ld›.
BMMYK’n›n faaliyetlerini de¤erlendirme,
STK’lar›n bilgi ve tecrübelerini paylaflma
ve mültecilik alan›nda çal›flan STK’lar ara-
s›nda koordinasyonu sa¤lama amac›yla
düzenlenen toplant›da dünya genelinde
mültecilik sorununun yafland›¤› co¤rafya-

lardaki problemler ve bu problemlerin çö-
zümünde STK’lar›n önemi konufluldu.

Cenevre’de STK’larla ‹stiflare Toplant›s›

anl›urfa Valili¤i taraf›ndan dünyaya hoflgörü ve iyili-
¤i anlatmak amac›yla düzenlenen 2. Uluslararas›
Halil ‹brahim Buluflmalar›’na çok say›da resmi ku-
rum ile yerli yabanc› onlarca sivil toplum kuruluflu
kat›ld›. Program çerçevesinde düzenlenen fuarda
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› da yer ald›. ‹HH, fuar ala-
n›nda Gezici Aflevi’yle üç gün boyunca her gün
2000 kifliye s›cak yemek ve içecek ikram›nda bu-
lundu. Çeflitli etkinliklerin gerçeklefltirildi¤i prog-
ram dahilinde ayr›ca yard›mlaflma üzerine bir de
panel düzenlendi. Baflar›l› yard›m projelerine ödül-
lerin de verildi¤i Halil ‹brahim Buluflmas›’nda ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, 10 Afrika ülkesinde yürüttü¤ü
Katarakt Projesi’yle "Alt›n Sofra ‹yilik Ödülü"ne la-
y›k görüldü.

fl
Halil ‹brahim Buluflmalar›’nda

‹HH’ya “Alt›n Sofra ‹yilik Ödülü”
FAAL‹YETLER • ULUSLARARASI TOPLANTILAR



insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R

Afrika’ya 

manevi destek FAAL‹YETLER • CAM‹ VE MESC‹TLER

Afrika’n›n çeflitli bölgelerinde mescitler in-
fla ederek bölge halklar›n›n ihtiyaçlar›na ce-
vap veren ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bu sa-
yede farkl› kabileler aras›nda bar›fl ve kar-
deflli¤in güçlenmesine de yard›mc› oluyor.

‹nfla etti¤i mescitlerle birlikte bölgenin ihti-
yaçlar› do¤rultusunda okullar ve medrese-
ler de yapt›ran ‹HH, yoksul ailelerin çocuk-
lar›na e¤itim olana¤› sunarak bölgede ce-
haletin izale edilmesini amaçl›yor. 

Afrika’ya sekiz yeni mescit daha

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Gine’nin 383 bin
Müslüman’›n yaflad›¤› N’Zerekore kentin-
de mescit, imam evi, okul ve idari binadan
oluflan bir kompleks infla ettiriyor. Komp-
lekste 150 m2’lik bir mescidin yan› s›ra
dört s›n›fl›k bir okul, 90 m2’lik bir imam evi
ve iki odal› bir idari binan›n yap›m› sürüyor.
‹HH, Gine’nin 205 bin Müslüman’›n yafla-
d›¤› Siquiri kentinde ise 120 m2’lik bir mes-
cit infla ettiriyor.

Gine’de iki mescit ve bir okulun inflas› sürüyor

Ruanda’da baflkent Kigali’nin 120 km uza¤›nda
bulunan Ngataki flehrinde Malatyal› bir hay›rse-
verin ba¤›fllar›yla ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› tara-
f›ndan sat›n al›nan 6000 m2 arazi üzerine bir ca-
mi infla ediliyor. Caminin yan›na bir ‹slam mer-
kezi ve bir de okul infla edilmesi planlanmakta.

Ruanda’da yeni bir
cami daha
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Dünya genelinde en fazla mültecinin yaflad›¤›
bölgelerden biri olan ve y›llard›r devam eden
iç savafltan dolay› çok say›da mescidi harabe-
ye dönen Kuzey Darfur’un baflkenti Niyala’da
ve Niyala’ya 70 km uzakl›ktaki Ammer Cedid
kasabas›nda iki mescidimizin inflas›na bafllan-
d›. Her biri 120 m2’lik birer alan üzerinde infla
edilen bu mescitler bölge halk› için büyük
önem tafl›yor. 
Niyala’n›n Ammer Cedid kasabas›nda infla
edilen mescidin yan› s›ra 120 m2 geniflli¤inde-
ki medrese projemiz de yap›m aflamas›nda.

Darfur’da ibadet ve e¤itim aksamas›n

‹HH, Burkina Faso’nun baflkenti
Ogadugu’nun Bali¤ ve Bisgin böl-
gelerinde iki mescit infla ediyor.
4500 kiflinin yaflad›¤› Bali¤ bölge-
sindeki mescit 100 m2, 10 bin kifli-
nin yaflad›¤› Bisgin bölgesindeki
mescit ise 240 m2 alan üzerine in-
fla ediliyor. 

Burkina Faso’ya 
iki ‹HH mescidi

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, y›llard›r de-
vam eden savafllar ve iç kar›fl›kl›klar-
dan dolay› yüzlerce mescidi ve okulu
kullan›lamaz hale gelen Somali’nin
baflkenti Mogadiflu’da 300 m2 alan
üzerine bir mescit, imam odas› ve bir
okul inflas›na bafllad›.

Somali’de mescit ve 
okul



insani
YARDIM F A A L ‹ Y E T L E R

Türkiye’nin dört bir yan›ndaki

muhtaçlara ulafl›yoruz
FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

MA⁄DUR MÜLTEC‹LERE G‹YS‹ YARDIMLARI
‹HH, K›rklareli Gazi Osman Pafla Yabanc› Kabul ve
Bar›nd›rma Merkezi’nde geçici olarak ikamet eden
ve Filistin, Irak, ‹ran, Bangladefl, Afganistan, Soma-
li gibi Ortado¤u, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen
167 mülteciye giysi yard›m› yapt›. 731 parça giysi,
K›rklareli Mülteci Kamp›’nda zor flartlar alt›nda ya-
flam mücadelesi veren mültecileri sevindirdi.
‹HH ayr›ca, ülkelerine geri gönderilmek üzere Kü-
çükçekmece’deki Eflref Bitlis Kapal› Spor Salo-
nu’nda tutulan 100 mülteciye de giysi yard›m›nda
bulundu. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 4’ü Afgan, 1’i Fi-
listinli, 3’ü Myanmarl›, 6’s› Bangladeflli ve 86’s› Pa-
kistanl› olmak üzere toplam 100 mültecinin bütün
giysi ihtiyaçlar›n› karfl›lad›. Temmuz 2008’de insan

tacirleri taraf›ndan t›r dorsesine bal›k istifi konan ve
Van’dan ‹stanbul’a gelirken aç ve havas›z kalan 140
mülteciden 14’ü havas›zl›ktan bo¤ularak hayat›n›
kaybetmiflti.
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Temmuz ay›n›n bafllar›nda Mersin’in Gülnar il-
çesinde ç›kan orman yang›n›nda 600 hektar
ormanl›k alan tamamen kül olmufl, alt› köy bo-
flalt›lm›fl, 60’a yak›n ev kullan›lamaz hale gel-
miflti. Orman yang›n›nda evlerini kaybeden
afetzedelere yard›m etmek için Kavakolu¤u,
Korucuk, P›narbafl›, Delik Kaya, Tepe, Çavufl-
lar, Ulup›nar, Emin Hac› ve Beydili köylerine
giden ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 110 aileden
oluflan toplam 500 kifliye yard›m ulaflt›rd›. 300 g›da kolisi, 15 bin parça tekstil malzeme-
si, 100 adet piknik tüpü ve 990 adet mutfak eflyas›ndan oluflan yard›m malzemesi da¤›-
tan ekibimiz, evleri yang›nda tamamen kül olan dört aileye de beyaz eflya yard›m› yapt›. 

Mersin’deki afetzedelere yard›m

Evlenme ça¤›na gelmifl yetim genç k›zla-
ra çeyiz eflyas› deste¤imiz devam ediyor.
Mufl, Kayseri, Konya ve Yalova’da belirle-
nen 38 gelin aday› yetim genç k›za daha,
hay›rsever bir ifl adam›n›n ba¤›fllad›¤› çe-
yiz eflyas› ulaflt›r›ld›. Hediye paketlerini
teslim eden ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, da-
ha önce de Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
120 yetim genç k›za çeyiz eflyas› yard›-
m›nda bulunmufltu.

Yetim genç k›zlara çeyiz yard›mlar›m›z sürüyor

Hay›rseverlerin ‹HH’ya ba¤›fllad›klar› adak ve akika kurbanla-
r›n›n etleri mültecilere, ö¤rencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere
da¤›t›lmaya devam ediyor. Ekiplerimiz, ‹stanbul ve Yalova il-
lerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi Çeçen, Do¤u Türkistanl›,
Irakl›, Ah›skal› ve Türkiyeli ailelere ve misafir ö¤renci evlerine
et da¤›t›m› gerçeklefltirdi. Toplam 880 eve adak ve akika kur-
ban› da¤›t›m› yapan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bu ailelere her
ay düzenli olarak g›da ve kurban eti yard›m›nda bulunuyor. 

Adak ve akika kurbanlar›
880 aileye ulaflt›
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹stanbul’da bulunan Irakl›, Do¤u Türkistanl› ve Çeçenistanl› top-
lam 300 mülteciyi Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen piknikte bir araya getir-
di. Savafl ve iflgal sebebiyle kendi vatanlar›ndan uzakta, Türkiye’de hayat mücadelesi ve-
ren mülteciler, Beykoz’da düzenlenen piknikte bir araya gelerek moral depolad›lar.  

Mülteciler Günü’nde mültecilere piknik

‹HH, Mufl’ta bulunan ve teknik
imkanlardan yoksun olan Yeflil-
ce ‹lkö¤retim Okulu’na bilgisa-
yar, yaz›c›, taray›c› ve fotokopi
makinesi ald›. Ayr›ca çocuklar›n
daha temiz bir ortamda e¤itim
alabilmeleri için okulu boyatt›. 

Mufl’ta ilkö¤retim 
okuluna yard›m

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Van’›n Saray ilçesinde bulunan, müftülü¤e ba¤l› yat›l› k›z Kur’an
kursunda e¤itimin daha sa¤l›kl› ve etkili bir flekilde yap›labilmesi için tadilat yapt›r›yor.
Kursta, Saray ilçesinde ve civar köylerde yaflayan 30’dan fazla ö¤renci e¤itim görüyor.

Van’da Kur’an kursu tadilat›



insani
F A A L ‹ Y E T L E R : IRAKLI HANIMLARA E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹ - IRAKLI BEBEK ‹HH ‹LE YEN‹DEN GÖRMEYE BAfiLADI • 45 YARDIM

Irakl› han›mlara 

e¤itim seminerleri FAAL‹YETLER • IRAK

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Irak halk›n›n yara-
lar›n›n sar›lmas›nda sivil toplum kuruluflla-
r›n›n önemine binaen Irak Türkmen Ka-
d›nlar Derne¤i temsilcisi sekiz han›m›
Türkiye’ye getirerek kampanya ve yard›m
organizasyonlar›, insan haklar›, kapasite
art›r›m›, tak›m çal›flmas›, yöneticilik gibi
konularda bir dizi e¤itim verdi. Irakl› ha-
n›mlar program çerçevesinde ayr›ca ‹s-
tanbul’daki pek çok sivil toplum kuruluflu-
na da ziyaretler gerçeklefltirdi.

i

Amerikan iflgalinden sonra Irak’ta yafla-
nan insani dramdan en çok etkilenen ke-
sim çocuklar. Bu çocuklardan sadece bi-
ri olan henüz bir yafl›ndaki Vefa el-Mah-
mud, katarakt hastal›¤› sebebiyle göre-
miyordu. Musul’da taksicilik yaparak ge-
çimini temin etmeye çal›flan Irakl› bir ba-
ban›n en küçük çocu¤u olan Vefa, Irak’ta
tedavi olma imkan› bulamay›nca ailesi ta-
raf›ndan Suriye’ye götürüldü. Suriye’de i-
ki kere ameliyat edilmesine ra¤men göz-
leri aç›lmayan Vefa’y› ailesi bu kez Türki-
ye’ye getirdi. Burada ise ameliyat paras›-
n› bulamad›klar› için çaresiz bir flekilde
bekleyen aileye ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
sahip ç›kt› ve minik Vefa’n›n ameliyat

masraflar›n› üstlendi. Baflar›l› bir ameli-
yattan sonra gözlerindeki sarg›lar› aç›lan
Vefa, yeniden görmenin sevinci içerisin-
de  anne babas›na sar›ld›. 

SA⁄LIK
FAAL‹YETLER Irakl› bebek ‹HH ile yeniden görmeye bafllad›
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Pakistan’daki Afgan ve

Keflmirli mültecilere yard›m
FAAL‹YETLER • PAK‹STAN

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Orta Asya’da mültecilerin
yo¤un olarak bulundu¤u Pakistan’da insani yard›m
faaliyetlerine devam ediyor. Mansera, Haripur,
Balakot, Peflaver flehirlerinde bulunan 10 farkl›
bölgede ve Keflmir’de Muzafferabad ile Bagh fle-
hirlerindeki kamplarda yaflayan deprem ma¤durla-
r›na; sel felaketinin yafland›¤› Sind ve Belucis-
tan’da halen kamplarda yaflayan yoksullara; ayr›ca
Haripur ve Havalian’daki Afgan mülteci kamplar›n-
da kalan ailelere g›da paketleri da¤›t›ld›. Özellikle
dul ve yetimlerin bulundu¤u yoksul ailelere yap›-
lan bu yard›mlardan toplam 5000 aile yararland›.
‹HH, g›da da¤›t›m›n›n yan› s›ra ihtiyaç sahiplerine
giysi ve battaniye yard›m›nda da bulundu.

i

Dünyan›n dört bir yan›nda e¤itim projele-
rine devam eden ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›, Afganistan’›n Takhar flehrinde uygula-
maya geçirilen çad›r s›n›f projesiyle ye-
terli e¤itim imkan›n›n olmad›¤› bölgede
e¤itim hizmeti sunuyor. S›cak havalarda
e¤itimin aç›k havada, güneflin alt›nda
sürdürüldü¤ü Hoca Bahaddin, Aflti Kala
ve Yengi Kala kasabalar›nda proje çerçe-
vesinde 25 çad›r s›n›f kurularak çocukla-
r›n güneflten ve d›fl etkenlerden koruna-
rak daha rahat koflullarda e¤itim almalar›
sa¤lan›yor. Yedi farkl› okula ve bir med-
reseye da¤›t›lan bu çad›r s›n›flardan yak-

lafl›k 2000 ö¤renci istifade ediyor. Mer-
kezi yönetimin katk›s›ndan uzak ve ulafl›-
m›n zor olmas› sebebiyle yard›m kuru-
lufllar›ndan da pek destek alamayan böl-
gede hayata geçirilen bu proje ile bölge
gençlerinin e¤itimine destek olunuyor.

E⁄‹T‹M
FAAL‹YETLER Afganistan’da çad›r s›n›f projesi
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Arnavutluk’ta nüfusun %75’ini oluflturan ve di-
ni bilgileri ö¤renebilecekleri e¤itim kurumlar› ol-
mayan, buna karfl›l›k yo¤un misyonerlik çal›fl-
malar›yla karfl› karfl›ya kalan Müslümanlara yö-
nelik olarak Tiran, Kavaye, Pogradec, Kukes, ‹fl-
kodra, Malesi Madhe, Diber ve Mat flehirlerin-
de yaz e¤itim çal›flmalar› düzenlendi. Kur’an ve
din e¤itiminin verildi¤i ve çocuklar›n yan› s›ra ye-
tiflkinlerin de büyük ilgi gösterdi¤i 35 yaz kur-
sunda toplam 2419 ö¤renci e¤itim ald›.            

Arnavutluk’ta 35 kursta 2419 ö¤renci e¤itim ald›

Irak’ta e¤itim kurslar›

Yaz kurslar›m›zla gençleri 

gelece¤e haz›rl›yoruz FAAL‹YETLER • YAZ KURSLARI

Son zamanlarda yo¤un fliddet olaylar›na
sahne olan Kerkük’te okullar›n tatil olma-
s›n›n ard›ndan, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
özellikle sponsor oldu¤u yetimlere yöne-
lik resim, hat, bilgisayar, Türkçe ve Arap-

ça derslerinden oluflan e¤itim kurslar› dü-
zenledi. Çat›flma ortam›nda bulunan ço-
cuklar›n daha iyi yetiflmelerinin amaçlan-
d›¤› kurslardan yaklafl›k 200 ö¤renci fay-
daland›. 
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Mo¤olistan’da ‹HH ‹nsani Yard›m Vak-
f›’n›n üç y›ld›r yürüttü¤ü yaz e¤itimi çal›fl-
malar›, Mo¤ol Müslümanlar›ndan yo¤un
ilgi gördü. Bayan Ulgey, Sengel, Tarialan,
Tulba, Saksay, Ulangus, Hobda ve Bu-

yanta flehirlerinde düzenlenen ve ‹HH ta-
raf›ndan desteklenen iki ayl›k yaz e¤itim
kurslar›, 500 ö¤rencinin sertifika ald›¤› ve
‹HH heyetinin de kat›ld›¤› bir törenle son
buldu.

Mo¤olistan’daki kurslar yo¤un ilgi gördü

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, e¤itim müfre-
dat›n›n Müslüman ö¤rencilerin ihtiyaçla-
r›n› karfl›layamad›¤› ve yo¤un misyoner-
lik faaliyetlerinin yürütüldü¤ü Bulgaris-
tan’da dini ve kültürel ba¤lar›ndan kop-
mak istemeyen Müslüman halk›n talebi

üzerine Sofya, Vidin, Montana, T›rnava,
Oryahovo ve Lom flehirleri baflta olmak
üzere 10 ayr› bölgede ‹slami e¤itimin
verildi¤i yaz kurslar› açt›. Aç›lan bu kurs-
lara iki ay boyunca 250 çocuk ve genç
kat›ld›.

Bulgaristan’da 10 farkl› bölgede e¤itim
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹stanbul’da
Beykoz, Ümraniye ve Fenerbahçe’de bu-
lunan mülteci kamplar›nda hiçbir geçim
kaynaklar› olmaks›z›n yaflam mücadelesi
veren Çeçen mültecilerin çocuklar› için
bir yaz kursu düzenledi. Alt› ö¤retmen
gözetiminde verilen matematik, Türkçe,
yabanc› dil ve din derslerinin yan› s›ra 
spor müsabakalar›, yüzme, piknik, ‹stan-
bul gezisi gibi etkinliklerin de yer ald›¤›
program, Çeçen çocuklar için hem e¤iti-
ci oldu hem de motivasyon sa¤lad›.

‹stanbul’daki Çeçenlere yaz kurslar›

Filistinli kardefllerimize e¤itim deste¤i
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Lübnan’daki Filis-
tinli mülteciler ile Filistin’de yaflayan kardefl-
lerimize yönelik düzenledi¤i yaz kurslar›nda
çok say›da mülteci çocu¤a Kur’an-› Kerim,

bilgisayar ve yabanc› dil e¤itimi verilmesini
sa¤lad›. Çocuklar›n manevi yönden geliflim-
lerinin ve e¤itimlerine destek olman›n he-
deflendi¤i çal›flmam›z baflar›yla tamamland›.  
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Filistinli yaral›lar ülkelerine

iyileflmifl olarak dönüyorlar
FAAL‹YETLER • F‹L‹ST‹N

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, iflgal devleti içe-
risinde yaflayan yaklafl›k 1,4 milyon Filis-
tinlinin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere faali-
yet gösteren 50 Filistinli sivil toplum ku-
ruluflunun temsilcilerine yönelik bir e¤i-
tim kursu düzenledi. Bir hafta süren kurs-
ta kat›l›mc›lara, bu kurumlar›n yard›m ça-
l›flmalar›n›n yeniden aktif hale getirilmesi,
daha baflar›l› çal›flmalar yapabilmeleri, ka-
pasitelerinin artt›r›lmas› ve kaynaklar›n›n
do¤ru kullan›m› gibi hedeflere yönelik
e¤itimler verildi.

Filistinli STK temsilcilerine e¤itim kursu

HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Mart 2008’de 59 Filistinli ya-
ral›y› 30 refakatçisiyle birlik-
te özel bir uçakla Türkiye’ye
getirerek tüm tedavi ve ba-
k›m masraflar›n› üstlenmiflti.
‹stanbul’daki 12 farkl› hasta-
nede tedavi alt›na al›nan Fi-
listinli yaral›lardan tedavisi
tamamlanan 30’u refakatçi-
leriyle birlikte memleketleri-
ne u¤urlan›rken geride kalan
hastalar›n tedavilerine de-
vam ediliyor. Filistinli yaral›-
lar halk›m›z›n maddi ve ma-
nevi deste¤i sayesinde ha-
yata yeniden tutunmaya ça-
l›fl›yorlar.

i
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Etiyopyal› ihtiyaç sahibi

ailelere g›da yard›m›
FAAL‹YETLER • ET‹YOPYA

u y›l ya¤murlar›n geç bafllamas›yla
ekinlerin büyük zarar gördü¤ü ve
yaflanan kurakl›k sebebiyle birçok
insan›n hayat›n› kaybetti¤i, dünya-
n›n en fakir ülkelerinden olan Eti-
yopya’ya ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
acil g›da yard›m›nda bulundu. Bir-
leflmifl Milletler’in de, alt› milyon
çocu¤un akut yetersiz beslenme
riski ile karfl› karfl›ya oldu¤u uyar›-
s›nda bulunarak insani yard›m ça¤-
r›s›nda bulundu¤u ülkede açl›¤›n
en fliddetli flekilde yafland›¤› bölge-
lerden biri olan Zewaya Dugda böl-
gesinde yap›lan g›da da¤›t›mlar›n-
dan 350 yetim ailesi yararland›. 

B

Azerbaycan’›n baflkenti Ba-
kü’de bulunan Çeçen mül-
tecilere yönelik düzenli yar-
d›mlar›na devam eden ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, mülte-
ci ailelere g›da da¤›t›m›nda
bulundu. Yaklafl›k 800 aile-
ye çeflitli g›da maddelerin-
den oluflan yard›m paketle-
ri verildi. ‹HH ayr›ca Çeçen
yetimlerin giderlerinin kar-
fl›lanmas›na yönelik olarak
ailelerine düzenli nakit yar-
d›mlar› yapmaya da devam
ediyor.

Çeçen mültecileri unutmad›k
ÇEÇEN

MÜLTEC‹LER

FAAL‹YETLER 
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Bulgaristan’da Müslümanlara destek olma-
ya devam eden ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ge-
çen sene oldu¤u gibi bu sene de toplu sün-
net program› gerçeklefltirdi. Türk, Pomak ve
Çingenelerden maddi durumu elvermedi¤i
için çocuklar›n› sünnet ettiremeyen fakir ve
muhtaç ailelere destek olmak amac›yla Bul-
garistan’›n Vidin, Vratsa, Montana, Kösten-
dil, Pernik ve Sofya vilayetlerine ba¤l› 30 ka-
sabada sünnet kampanyas› düzenleyen
‹HH, toplam 300 çocu¤u sünnet ettirdi.  

Bulgaristan’da 300 çocu¤u sünnet ettirdik

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n
Mo¤olistan’›n Bayan Ulgey
flehrinde ve buraya ba¤l›
Sengel kasabas›nda düzen-
ledi¤i sünnet programlar›nda
toplam 220 çocuk sünnet ol-
du. Ayr›ca befl kiflilik bir eki-
be de sünnet yapma e¤itimi
verildi. Bölgede bundan son-
ra Mo¤olistan ‹slam Dini ‹da-
resi kontrolünde sünnet or-
ganizasyonlar›n› gerçeklefltir-
mesi planlanan ekibe, ‹HH
taraf›ndan cerrahi setler,
anestezi malzemeleri ve ge-
rekli ilaçlar teslim edildi.

Mo¤olistan’da hem sünnet hem e¤itim

‹HH, Balkanlar ve Asya’da 

yüzlerce çocu¤u sünnet ettirdi 
FAAL‹YETLER • SÜNNET PROGRAMLARI
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Geçti¤imiz yaz boyunca toplu sünnet
organizasyonlar› düzenleyen ‹HH ‹nsa-
ni Yard›m Vakf›, çal›flmalar›na Koso-
va’da da devam ederek 500 Kosoval›
çocu¤u sünnet ettirdi. Kosova’n›n Dre-

nitsa, ‹skenderay, Kaçanik, Elez Han
ve Ferizay bölgelerinde yap›lan sünnet
organizasyonlar›, maddi imkanlar› ye-
tersiz olan ailelere büyük mutluluk ya-
flatt›.  

500 Kosoval› çocuk sünnet oldu

‹HH, Makedonya’n›n baflta Do-
¤u Makedonya olmak üzere
Strumiça, Negotin, Kavadarçi,
Manast›r, Krivolak, Pirlepe ve
Debre bölgelerinde sünnet or-
ganizasyonlar› gerçeklefltirdi.
Doktor ve sa¤l›k personelinden
oluflan 12 kiflilik bir ekibin gön-
derildi¤i ülkede toplam 220 ço-
cuk sünnet edildi.

Makedonya’da sekiz farkl› bölgede sünnet 
organizasyonu



Darfur’daki kardefllerimizi

sahipsiz b›rakmad›k
FAAL‹YETLER • SUDAN - DARFUR

Sudan’›n Darfur bölgesine yönelik g›da yard›mlar›n-
da bulunan ve su kuyusu projeleri yürüten ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›, bölgede s›cak yemek da¤›t›m› da
yap›yor. ‹HH, Darfur’un Niyala bölgesi Tendalti
kasabas›nda may›s ay›ndan itibaren medreselerde
e¤itim gören 150 ö¤renciye haftada bir gün s›cak
yemek ikram›nda bulunuyor. Proje alt› ay sürecek.

Ö¤rencilere yemek da¤›t›m›

HH, y›llard›r süren iç kar›fl›kl›klardan dolay› dört
milyon Sudanl›n›n insani yard›ma muhtaç du-
rumda yaflad›¤› ve halk›n ekseriyetinin açl›k s›-
n›r›n›n alt›nda hayat mücadelesi verdi¤i Su-
dan’›n Darfur bölgesinde g›da da¤›t›m›nda bu-
lundu. Devam eden çat›flmalar nedeniyle her

gün yüzlerce insan›n yaflad›¤› yeri terk ederek
mülteci konumuna düfltü¤ü Darfur’da, daha ön-
ce de birçok sosyal kalk›nma projesine imza
atan ‹HH ekipleri, Selam Mülteci Kamp›’na ye-
ni gelen ve 24 bin 500 kifliden oluflan toplam 3
bin 500 aileye g›da malzemesi da¤›tt›. 
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Srebrenitsa’da 

flehitleri and›k FAAL‹YETLER • BOSNA

Kuruldu¤u günden bu yana Balkanlar’da
sosyal içerikli projeler hayata geçiren ‹HH
‹nsani Yard›m Vakf›, 18-19 Ekim 2008 ta-
rihlerinde, ‹stanbul Grand Cevahir Hotel’de
“Balkanlar’da Gelecek Tasavvuru: Kültür,
Siyaset, Örgütlenme ve ‹fl Birli¤i Alanlar›”
bafll›kl› bir sempozyum düzenleyecektir.
Sempozyumda mevcut Balkan konjonktü-
rü, tarihi ve kültürel zemin ba¤lam›nda ele

al›nacak; Balkan co¤rafyas›nda yak›n ve
uzun vadede gerçeklefltirilmesi gereken
projelerle ilgili öngörülerde bulunulacakt›r.
Sempozyum, Balkan ülkeleri meflihatlar›-
n›n, önde gelen siyaset, akademi ve sivil
toplum temsilcilerinin ve Türkiyeli meslek-
tafllar›n›n kat›l›m› ile gerçekleflecektir.
Sempozyumla ilgili ayr›nt›l› bilgi ve kay›t
için: www.ihh.org.tr

‹HH Balkan Sempozyumu düzenliyor

osna Savafl› esnas›nda 10 bine
yak›n Boflnak Müslüman’›n
ac›mas›zca katledildi¤i Srebre-
nitsa Katliam›’n›n 13. y›ldönü-
münde ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› Bosna halk›n›n yan›nda 
yer ald›. 13 y›ldan beri ac›lar›n›
paylaflt›¤› Bosna halk›n› böyle
bir günde de yaln›z b›rakma-
yan ‹HH, Türkiye kamuoyunun
Srebrenitsa Katliam› konusun-
da bilgilenmesi, Boflnak halk›y-
la dayan›flma ve Bosna dram›-
n› gündeme tafl›ma amac›yla
Bosna’dan canl› yay›n yapt›. 11
Temmuz’da, katliam›n gerçek-
leflti¤i Srebrenitsa’da düzenle-
nen anma töreninde toplu me-
zarlardan ç›kar›larak kimlikleri tespit edilen 307
Boflnak, 60 bin kiflinin kat›ld›¤› törenlerle def-
nedildi. Yedi televizyon kanal› taraf›ndan canl›
olarak yay›nlanan ‹HH Srebrenitsa Özel Progra-

m›’na Bosna Hersek Cumhurbaflkan›, S›rbis-
tan Baflmüftüsü ve Srebrenitsa Belediye Bafl-
kan›’n›n yan› s›ra Türkiye’den baz› milletvekille-
ri ile katliam›n canl› tan›klar› da kat›ld›. 

B

SEMPOZYUM
FAAL‹YETLER 
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Hayat bulmay› bekleyen projeler
Kamboçya’da temel dini eserlerin 
tercümesi ve bas›m›
Amac›: Kamboçya’da 1975 y›l›nda askeri bir darbe ile iktidara gelen
K›z›l K›merler, üç y›l süren iktidarlar› boyunca komünizmi kurmak
ad›na iki milyon kifliyi katletmifltir. K›z›l K›merler taraf›ndan Müslü-
man nüfusun da %60’›, bilhassa ö¤retmenler, alimler ve iyi e¤itim
alm›fl kifliler katledilmifl ve temel dini eserler de imha edilmifltir.
Kur’an-› Kerim’in ilk etapta 30. cüzünün ve 16 adet temel dini ese-
rin Kamboçya diline tercüme edilmesi, bas›lmas› ve halka da¤›t›lma-
s› projesiyle ülkedeki Müslüman halk›n dinlerini ö¤renebilmeleri
amaçlanmaktad›r.   
Maliyeti: 32.000$
Talep edilen: Gelecek nesillerin dini e¤itiminde çok önemli bir bofl-
lu¤u dolduracak olan bu projemizin maddi olarak desteklenmesini
talep ediyoruz.

Arakan mülteci kamplar› yetimhane projesi

Amac›: Bu proje ile Bangladefl’teki mülteci kamplar›nda çok zor
flartlarda ve korunmas›z biçimde yaflayan Arakanl› yetim çocuklar›n
e¤itim ve yaflam standard›n›n yükseltilerek misyonerlik, çocuk su-
iistimali gibi d›fl tehditlere karfl› koruma alt›na al›nmalar› amaçlan-
maktad›r.
Maliyeti: 45.000$
Talep edilen: Burma askeri rejiminin uygulad›¤› asimilasyon ve
soyk›r›m politikalar›na karfl› varolufl mücadelesi veren ve bu u¤urda
gelecek nesillerini e¤itmekten baflka alternatifi olmayan Arakanl›
mültecilerin genç kuflaklar›n›n hem dini e¤itim alabilecekleri hem
de nitelikli bireyler olarak yetiflebilecekleri e¤itim kurumlar›n›n mad-
di olarak desteklenmesini talep ediyoruz.

insani
YARDIM

Burkina Faso’da Zeyd Bin Sabit Lisesi
inflaat›n›n tamamlanmas›
Amac›: Küçük bir Orta Afrika ülkesi olan Burkina Faso’da Müslü-
manlar için dini e¤itim veren okullar›n say›s› çok yetersiz; var olan-
larda ise maddi imkans›zl›klardan dolay› istenilen kalitede e¤itim ve-
rilememekte. Bu okullardan biri olan Zeyd Bin Sabit Lisesi’nin infla-
at›na yerli halk taraf›ndan bafllan›lm›fl fakat maddi yetersizlikler yü-
zünden bir türlü bitirilememifl. Bu proje ile flu anda yaklafl›k 650 ö¤-
rencisi olan ve çok yo¤un talep gören okulun inflaat›n›n tamamlan-
mas› ve eksiklerinin giderilmesi amaçlanmaktad›r.  
Maliyeti: 12.360$ 
Talep edilen: Bölgedeki Müslüman halk›n ‹slami ve fenni ilimlerin
bir arada verildi¤i ve yeni nesilleri ‹slam geleneklerine göre yetiflti-
ren bir e¤itim kurumuna olan ihtiyac›n› karfl›lamak için hay›rsever
halk›m›z›n maddi deste¤ine ihtiyaç vard›r.
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gönüllü faaliyetleri

12.06.2008, Avc›lar/‹stanbul
Avc›lar’da ‹lim Kültür ve Hizmet Vakf› ve Gün›fl›¤› Derne¤i,
Gülder, Erdemder, ‹lk Ad›m ve Bir ‹nsan Derne¤i’nden ha-
n›mlar›n Filistin yarar›na düzenlemifl olduklar› kahvalt› prog-
ram›nda ‹HH’n›n çeflitli faaliyetlerinin tan›t›m› yap›ld›. 

13.06.2008, Ümraniye/‹stanbul
Ümraniye’de gönüllü han›mlar, ‹HH’n›n çal›flmalar›n›n an-
lat›ld›¤› bir program düzenlediler. 

28.02.2008, Trabzon
Trabzon’da Abdurrahman Dilipak ve ‹HH temsilcisi Yaflar
Kutluay’›n kat›ld›¤› Filistin konulu bir konferans düzenlen-
di. Konferansa Trabzonlular yo¤un ilgi gösterdi. 

10.06.2008, Ümraniye/‹stanbul
Fikirder’in düzenledi¤i Filistin konulu kermes etkinli¤i çer-
çevesinde gerçeklefltirilen seminere Gazze’den tedavi
için getirdi¤imiz yaral›lardan birinin refakatçisi olan Nime
el-Berravi de kat›ld›. Fikirder üyesi han›mlar Filistin’de ya-
flanan dram› canl› flahidinden dinlediler.

09.06.2008, Elaz›¤
Elaz›¤l› gönüllü han›mlar bir kermes ve yemekli organizas-
yon düzenledi. Elde edilen gelir yetim çal›flmalar›nda kul-
lan›lmak üzere ‹HH’ya ba¤›flland›. 

06.07.2008, ‹stanbul 
Hilal Grubu han›mlar›n›n yetimler yarar›na düzenledikleri
yat gezisi ile ‹stanbullular hem bo¤az gezisi yaparak hofl
vakit geçirdiler hem de yetimlere uzanan yard›m eli oldu-
lar. Bilet sat›fllar›ndan elde edilen gelir ‹HH’n›n yetim fo-
nuna ba¤›flland›.

SEM‹NERLER KERMESLER

D‹⁄ER GÖNÜLLÜ FAAL‹YETLER‹M‹Z



gönüllü faaliyetleri

Z‹YARETÇ‹LER‹M‹Z

16.06.2008
Azerbaycan’dan gelen ve ‹HH’y› ziyaret eden bir grup bas›n-
yay›n görevlisine ‹HH’n›n faaliyetleri hakk›nda bilgi verildi.

04.06.2008, Fatih/‹stanbul
‹stanbul’da bulunan ve çeflitli alanlarda faaliyet gösteren
yaklafl›k 30 sivil toplum kuruluflu temsilcisi ile tan›flma
amaçl› bir toplant› gerçeklefltirildi. ‹HH çat›s› alt›nda ger-
çeklefltirilen organizasyona her ay farkl› bir kurumda yap›-
lacak olan toplant›larla devam edilecek. 

28.06.2008, Baflakflehir/‹stanbul
‹HH’n›n açm›fl oldu¤u Baflakflehir Yetim Destekleme
Merkezi’nde, Baflakflehir’de bulunan aktif gönüllülerimize
yetim çal›flmalar›na katk›lar›ndan dolay› teflekkür kahvalt›-
s› düzenlendi.

12.07.2008 Fatih/‹stanbul
‹HH taraf›ndan a¤ustos ay› sonunda yetimler yarar›na
gerçeklefltirilecek olan kermesin çeflitli sivil toplum kuru-
luflu temsilcilerine ve aktif gönüllü han›mlara duyurulmas›
amac›yla bir kahvalt› program› düzenlenerek kermes için
yap›labilecekler hakk›nda bilgi verildi.

DAYANIfiMA TOPLANTILARI
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M‹N‹K VE GENÇ Z‹YARETÇ‹LER‹M‹Z

05.07.2008 & 09.07.2008
Mutlu Aile-Mutlu Çocuk Derne¤i’nden
gelen minik ziyaretçilerimize ‹HH ve ça-
l›flmalar› anlat›ld›, yard›mlaflman›n öne-
mi vurguland›.

14.07.2008
Ümraniye Hicret Vakf›’n›n yaz okuluna
kat›lan ö¤renciler ‹HH’y› ziyaret etti.

14.07.2008
Urfa’dan gelen ve ‹HH’y› ziyaret eden
ö¤rencilere G.O.P. ‹HL Gönül Köprüsü
Projesi çerçevesinde ‹HH çal›flmalar›
konusunda bilgi verildi.

As›rder, Mutlu Aile-Mutlu Çocuk Der-
ne¤i, Fatih-Bahçeli K›z Kur’an Kursu,
Hicret Vakf›, Eyüp fiefkat Yaz Okulu,
Gün›fl›¤› Derne¤i, Wonder gibi çeflitli
sivil toplum kurulufllar›n›n çocuk ku-
lüpleri ve yaz okulu etkinlikleri çerçe-
vesinde vakf›m›z› ziyaret eden ö¤ren-
cilere ‹HH faaliyetleri tan›t›m› yap›ld›.
Küçük misafirlerimiz, içlerinde küçük
hediyelerimizin bulundu¤u ‹HH poflet-
leriyle u¤urland›.

02.07.2008 
As›rder’den ‹HH’y› ziyarete gelen ö¤-
rencilere Filistin konulu bir seminer ve-
rildi. 

26.07.2008
Büyükçekmece-K›raç’tan gelen minik-
ler ‹HH’y› ziyaret etti.

17.07.2008
Eyüp fiefkat Yaz Okulu ö¤rencilerine
‹HH tan›t›m› ve yetim konulu sinevizyon
gösterimi yap›ld›.

17.07.2008
Viyana’da bulunan bir sivil toplum kuru-
luflu olan Wonder’den gelen ö¤renci
grubuna ‹HH tan›t›m› yap›ld›.

18.07.2008
Sar›yer Gün›fl›¤› Derne¤i Reflitpafla tem-
silcili¤inden gelen yaz okulu ö¤rencileri
‹HH’y› ziyaret ederek faaliyetlerimiz hak-
k›nda bilgi ald›lar, ard›ndan yetim destek-
leme merkezimizi gezdiler.



KÜLTÜR
prof. dr. ziya kaz›c›

Osmanl›’da
hay›r müesseseleri ve

sadaka
tafllar›

Osmanl› toplumunda, cami ve bazen de büyük 

meydanlar ile imaret ve kütüphane gibi sosyal

hizmet veren mekanlar›n önlerinde veya yan

taraflar›nda bir buçuk veya iki metre yüksekli¤inde

granit veya granit görünümünde, üst taraf› oyulmufl

bir tafl bulunurdu. Bu tafl, sadaka tafl›yd›.

T
oplumlar›n daha sa¤l›kl› ve her bak›mdan huzurlu bir fle-
kilde yaflamas›n› temin gayesiyle insanlara ve hatta
hayvanlara yard›m prensibini kanun haline getiren ‹s-
lam, maddi imkan sahibi olanlar›n bu prensibe göre ha-
reket etmelerini istemektedir. Gerek Kur’an-› Kerim’in
ayetlerinde gerekse Hz. Peygamber (s.a.v)’in sünnetin-
de yard›mlaflma ile ilgili pek çok emir bulunmaktad›r.
Bu emirler, bir taraftan topluma, bir taraftan da bu top-
lumu meydana getiren fertlere sosyal bir sorumluluk
yüklemektedir. 
Bilindi¤i gibi ‹slam, geliflinden itibaren ulvi ve insani ga-
yeleri hedef olarak seçen her müesseseyi gelifltirmeye
ve ileriye götürmeye çal›flm›flt›r. Bu bak›mdan ihtiyaç
içinde bulunan insanlar› bu s›k›nt›lar›ndan kurtarmak için
sadaka, zekat ve kurban ile vak›f gibi sosyal yard›mla il-
gili kurumlar›n devaml› bir flekilde faaliyette bulunmalar›-
na yard›mc› olmufltur. Dinimiz, bunu basit bir yard›m ola-
rak de¤il, ibadet flekline sokmakla maddi imkanlar› olan
kimselerin ölümlerinden sonra da yapt›klar› bu hizmet ve
fedakarl›klar›n karfl›l›¤›n› göreceklerini belirtmifltir. Söz
gelimi, maddi bir karfl›l›k beklemeden baflkalar›na yard›m
etmek gibi yüksek ve fevkalade güzel bir düflüncenin
mahsulü olan vak›f kurumu, yüzy›llarca ‹slam ülkelerinde
büyük bir ehemmiyet kazanm›fl, sosyal ve ekonomik ha-
yat üzerinde derin izler b›rakm›fl dini ve hukuki bir mües-
sesedir. 
‹slam’›n yard›mlaflma ile ilgili emir ve prensiplerinden do-
¤an vak›f sistemi, Kur’an ve sünnete dayanmaktad›r.
Ebu Hüreyre (r.a.)’den nakledilen bir hadis-i flerifte Hz.

Peygamber: “‹nsano¤lu öldü¤ü zaman bütün amelleri
kesilir. Ancak devam eden sadaka (sadaka-i cariye) sahi-
bi, faydalan›lan ilim ve kendisine dua eden evlat b›rakan-
lar›n amel defterlerinin hay›r hanesi aç›k kal›p kapan-
maz.” (Müslim, Vas›yye, 14; Ebû Davud, Vesâyâ, 14; T›r-
mizî, 36) buyurmufltur. Hadisçiler, “sadaka-i cariye”yi va-
k›f ile tefsir etmifl ve sadaka devam etti¤i müddetçe se-
vab›n›n da devam edece¤ine inanm›fllard›r. Bu ve benzer
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hadisler içindir ki, ‹slam dünyas›nda ve özellikle Osmanl›
aleminde insanlar vak›f kurma hususunda adeta birbirleri
ile yar›flm›fllard›r. Bu anlay›fl›n bir sonucudur ki, daha ön-
ceki Müslüman devletler ile Osmanl› Devleti’nde sadece
insanlar için de¤il, çevre ve hayvanlar için de vak›f tesis-
lerinin meydana getirildi¤i görülür. ‹nsanlar›n g›da, sa¤l›k,
e¤itim, ibadet, ulafl›m ve ticaret gibi nice ihtiyaçlar› hep
vak›flarca karfl›lan›r. Hay›r iflleme ve vak›f kurma husu-
sunda bu kadar genifl bir sahaya el at›lmas›n›n sebebi de
“‹nsanlar›n en hay›rl›s›, insanlara faydal› olan; mal›n en ha-
y›rl›s›, Allah yolunda harcanan; vakf›n en hay›rl›s› da insan-
lar›n en çok duyduklar› ihtiyac› karfl›layand›r.” anlay›fl›d›r.
Birçok hadisinde, sadaka vermek suretiyle baflkas›na yar-
d›m etmenin ne denli önemli oldu¤una iflaret eden Hz.
Peygamber (s.a.v.), bu sayede cennetin kazan›labilece¤i-
ni haber vermektedir. Hele Ramazan gibi mübarek bir ay-
da insanlara yard›m etmenin fazilet ve derecesinin ancak
Allah taraf›ndan bilinece¤ini belirtmesi de Müslümanlar›n
özellikle bu ayda hay›r ifllemelerine sebep olmufltur. “Ve-
ren elin alan elden üstün oldu¤unu” belirten Hz. Peygam-
ber (s.a.v.), Buhari ile Müslim’de geçen baflka bir hadisin-
de de flöyle buyurmaktad›r: “Yedi zümre insan vard›r ki,
hiçbir gölgenin bulunmad›¤› bir günde Allah onlar› kendi
arfl›n›n gölgesinde bar›nd›r›r. Bu yedi s›n›f insandan biri de
sa¤ elinin verdi¤inden sol elinin haberi olmayan kimse-
dir.” Baflka bir ifade ile söylemek gerekirse, sadaka ve-
ren kimse, onu herhangi bir reklam arac› olarak kullanma-

yacak ve bafla kakmak suretiyle ondan maddi bir kazanç
elde etmeyecektir. Zira yap›lan hay›r ve iyiliklerin ulu orta
söylenmesi, kendisine yard›m edilen insan›n izzet-i nefsi-
ni k›rabilir. Nitekim Kur’an-› Kerim’in el-Bakara suresi 264.
ayetinde: “Ey iman etmifl olanlar, vermifl oldu¤unuz sa-
dakalar›, yapm›fl oldu¤unuz iyilikleri bafla kakmak ve ezi-
yet vermekle geçersiz k›lmay›n.” denilmektedir. Bu ayet-
i kerimenin adeta tefsiri diyebilece¤imiz bir atasözümüz
vard›r: “‹yilik yap denize at, bal›k bilmezse Halik (Allah) bi-
lir.” Bu atasözünün veciz bir flekilde ortaya koydu¤u gibi,
yap›lan iyilikler Allah taraf›ndan bilinmektedir.  
‹flte bu anlay›fl›n bir sonucudur ki, Osmanl› toplumunda
günümüz insan›n›n havsalas›n›n alamayaca¤› bir uygula-
ma ortaya ç›km›flt›r. Bu uygulama “sadaka tafl›” uygula-
mas›d›r. ‹lk bak›flta bir mana ifade etmiyormufl gibi görü-
nen sadaka tafl› ifadesi, Osmanl› toplumunda insanlar›n
birbirlerine karfl› sayg› ve sevgisinin derecesini ifade e-
den çok yüksek ve ulvi bir anlam tafl›maktad›r. 
Osmanl› toplumunda, cami ve bazen de büyük meydan-
lar ile imaret ve kütüphane gibi sosyal hizmet veren me-
kanlar›n önlerinde veya yan taraflar›nda bir buçuk veya i-
ki metre yüksekli¤inde granit veya granit görünümünde,
üst taraf› oyulmufl bir tafl bulunur. Bu tafl, sadaka tafl›d›r.
Özellikle yats› namaz›na giden Müslümanlar, gece karan-
l›¤›nda o gün vermek istedikleri sadakay› o tafl›n oyu¤u-
na b›rak›rlard›. Etraf karanl›k oldu¤u için para b›rakan kim-
se bilinmezdi. Ayn› flekilde o gün paraya ihtiyac› olan ve
fakat kimseden alma imkan› olmayan ihtiyaç içindeki bir
baflkas› da o tafl›n yan›ndan geçerken elini tafl›n oyu¤u-
na sokar ve sadece ihtiyac› oldu¤u kadar›n› oradan al›rd›.
Zira dönemin anlay›fl›na göre kifli, ancak kendi ihtiyac› ka-
dar›n› alma terbiyesi ile yetiflmiflti. Böylece ne oraya pa-
ra b›rakan ne de oradan para alan bilinirdi. ‹flte bu, Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in, yukar›da iflaret etti¤imiz hadis-i fle-
rifinin ortaya ç›kard›¤› bir uygulama idi. Bir dönem ‹stan-
bul’da 173 kadar sadaka tafl›n›n tespit edildi¤i belirtil-
mektedir. Sadaka tafl›, ecdad›n sadaka verirken bile nas›l
bir gizlili¤e riayet etti¤inin göstergesidir. Böyle bir uygu-
lamay› dünyan›n Müslüman olmayan ülkelerinde gör-
mek mümkün de¤ildir. 

Özellikle yats› namaz›na gidenler, gece karanl›¤›n-

da o gün vermek istedikleri sadakay› o tafl›n

oyu¤una b›rak›rlard›. Etraf karanl›k oldu¤u için para

b›rakan kimse bilinmezdi. Ayn› flekilde o gün

paraya ihtiyac› olan ve fakat kimseden alma imkan›

olmayan ihtiyaç içindeki bir baflkas› da o tafl›n

yan›ndan geçerken elini tafl›n oyu¤una sokar ve

sadece ihtiyac› oldu¤u kadar›n› oradan al›rd›.



‹HH WEB S‹TES‹
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, www.ihh.org.tr
üzerinden yay›n yapan kurumsal web site-

siyle devam eden kampanyalar› ile ilgili bil-
gileri sizlerle paylafl›yor. Site üzerinden vak-
f›n proje ve faaliyetlerini, görevli ve gönüllü-
lerin bölgelerdeki gözlemlerini, vakf›n çal›fl-
ma alanlar› aras›nda yer alan kriz bölgeleri
hakk›nda yay›nlanan çal›flma ve raporlar› da
takip etmek mümkün. ‹HH’n›n süreli yay›n-
lar› ve kitaplar› da www.ihh.org.tr üzerinden
sa¤lanan linklerle takip edilebiliyor. Vakf›n
kampanya ve projeleri için online ba¤›fl yap-
man›n mümkün oldu¤u site, halihaz›rda
Türkçe, ‹ngilizce, Arapça, Almanca, Rusça
ve Frans›zca olmak üzere alt› farkl› dilde ya-
y›n yap›yor. 

Dünya çap›nda yapt›¤›m›z yard›m çal›flmalar›n› sizlere aktarabilmek ad›na gitti¤imiz co¤rafyaya yüre¤i-
mizle birlikte kameram›z› da götürüyoruz.

‹HH TV VE RADYO PROGRAMLARI
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B‹Z ORADAYDIK/H‹LAL TV/HER SALI 19:00 • UZAK YAKIN/TV5/HER PAZAR 20:00 • ROTAMIZ ‹NSAN/DOST TV/HER PAZAR 19:40 • SEYAHATNAME/TVNET/
15 GÜNDE B‹R PAZAR 22:20 • BAfiKA HAYATLAR/TVNET/15 GÜNDE B‹R PAZAR 22:20 • ANADOLU’DAN DÜNYAYA/YEREL TV’LER/MUHTEL‹F GÜN VE SAATLERDE •

B‹Z ORADAYDIK/ÖZEL FM/HER PERfiEMBE 20:00 • UZAK YAKIN/LALEGÜL FM/HER PERfiEMBE 19:00 • SEYR‹ ALEM/SEYR FM/HER CUMA 20:00
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HAYIRDA YARIfiAN ÇOCUKLARIMIZ
Kermes düzenleyen minikler büyüklere örnek oldu
Dört ilkö¤retim ö¤rencisi, temmuz ay›nda Balat’taki mahallelerinde düzenledikleri mini ker-
mesle ihtiyaç sahibi çocuklara destek oldular. Kermeste kendi oyuncaklar›n› ve annelerinin
yapt›¤› hamur ifllerini satan çocuklar, elde ettikleri 150 YTL’lik geliri, muhtaç çocuklara ulafl-
t›r›lmak üzere ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’na ba¤›fllad›lar. Yard›msever çocuklardan Aleyna ve

fievval, yard›mlaflman›n çok güzel bir duygu oldu¤unu söyleyerek herkesi yard›m yapmaya da-
vet ettiler.

Baflar›s›n› Filistinli kardefline hediye etti
Sekiz yafl›ndaki ikinci s›n›f ö¤rencisi Fatma Zümre Uygur, geçti¤imiz mart ay›nda kat›ld›¤› ‹s-
tiklal Marfl›’n› en iyi okuma yar›flmas›nda ald›¤› birincilik hediyesi olan cumhuriyet alt›n›n›,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’na ba¤›fllad›. Filistinli bir yetim kardeflinin bak›m›na destek olmak
istedi¤ini söyleyen Fatma Zümre, bu ba¤›fl›yla Filistin’den bir yetimle kardefl oldu.

Y›ld›r›m ‹flgir ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinden örnek davran›fl
Bursa’da bulunan Y›ld›r›m ‹flgir ‹lkö¤retim Okulu’nun 4/A s›n›f› ö¤rencileri, aralar›nda topla-
d›klar› 250 YTL’yi, temsilci olarak seçtikleri üç arkadafllar›yla Filistin-Gazze’deki çocuklara u-
laflt›r›lmas› için may›s ay›nda ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’na ilettiler. ‹HH’n›n yard›m halkas›na
kat›lan çocuklar, dünyada yaflanan zulümlerin sona ermesi dile¤inde bulundular.

‹hya-Der Çocuk Kulübü’nden anlaml› ba¤›fl
‹hya-Der Çocuk Kulübü olarak geçti¤imiz nisan ay›nda ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n› ziyarete
gelen çocuklar, kumbaralar›nda biriktirdikleri harçl›klar› ile Filistinli kardefllerinin bak›mla-
r›n› üstlendiler. Gerçeklefltirdikleri ziyarette ‹HH’n›n di¤er faaliyetleri ile ilgili de bilgi alan
yard›msever çocuklardan Mustafa, kumbaras›ndan ç›kan 420 YTL ile Filistinli bir kardeflinin
alt› ayl›k bak›m›n› üstlenmeye karar verdi. Çocuklar›m›z›n gösterdi¤i bu hassasiyet, ak›llara ve
gönüllere kaz›nd›.

Selamün Aleyküm, Ben Büflra Açar. Alt›-
noluk Dabao¤lu Camisi yaz kurslar›nda
Kur’an e¤itimime devam ediyorum. Bu-
radaki hocam›z fakirleri, kimsesizleri, ye-
timleri, öksüzleri k›sacas› tüm muhtaç
insanlar› sevmemiz konusunda bizlere
bilgiler verdi. Ben ve arkadafllar›m, hoca-
m›z›n bize anlatt›klar›ndan çok etkilen-
dik. Arkadafllar›m›zla birlik olup bir gün-
lük harçl›klar›m›z› vererek dünyan›n

dört bir yan›ndaki göremeyen, duyama-
yan kardefllerimizden birinin yaras›n›n
sar›lmas› ad›na bir kampanya bafllatt›k.
Kampanyam›zda toplanan paray› ‹HH’ya
göndermeye karar verdik. Ben, arkadafl-
lar›m ve hocam›z, ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›’na teflekkür ediyoruz. Hizmetleri-
nizin devam›n› diliyoruz.
Not: Sizlere toplu bir foto¤raf›m›z› da gönde-
riyoruz. (Ben mavi eflarpl›y›m, oturanlardan.)
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