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Tarihler 27 Aralık’ı gösterirken İsrail İflgal Devleti, Gazze’de bir saldırı bafllattı ve
aralarında kadınların, çocukların ve kundaktaki bebeklerin de bulundu¤u yüzlerce
sivili katletti; binlercesinin de yaralanmasına yol açtı. Saldırılar bafllar bafllamaz
alarm durumuna geçerek bölgeye ekip gönderen ve yardım sevkiyatına bafllayan
vakfımız, “Gazze acil yardım bekliyor!” sloganıyla bir acil yardım kampanyası bafl-
lattı. “Gündem” bölümümüzde, vakfımızın Gazze’deki çalıflmalarıyla ilgili bilgilere
ulaflabilirsiniz. 

“Gözlem” bölümümüzde Ramazan ve Kurban organizasyonlarımız için dünya-
nın dört bir yanına da¤ılan ekiplerimizden birkaçının, bulundukları ülkeler olan Bang-
ladefl, Bulgaristan, Haiti ve Irak ile ilgili de¤erlendirmelerini ilginize sunuyoruz. 

Geçti¤imiz günlerde İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Kendi Dilinden Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu: Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu”nun sonuçları kamuoyuna
açıklandı. Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu illerinde 3782 kifli ile yüz yüze anket, 341
kifli ile derinlemesine görüflme ve 42 kifli ile odak grup çalıflmaları yapılarak hazır-
lanan ve bölge insanının sosyal ve ekonomik sorunlarını kendi dilinden anlatan ra-
porun sonuç bölümünün bir özetini “Dosya”mızda bulabilirsiniz.

“Faaliyetler” bölümümüzde yurt içinde ve yurt dıflında gerçeklefltirdi¤imiz Ra-
mazan ve Kurban faaliyetlerimizle ilgili bilgiler yer alıyor. Ayrıca geçti¤imiz üç aylık
dönemde Balkanlardan Orta Asya’ya, Afrika’dan Ortado¤u’ya, Uzak Do¤u’dan Kaf-
kasya’ya kadar genifl bir co¤rafyada gerçeklefltirdi¤imiz acil yardımlar, sosyal yar-
dımlar, e¤itim yardımları, kültürel yardımlar ve sa¤lık yardımlarımızla ilgili bilgiler de
bu bölümde bulunuyor. Afrika’da açtı¤ımız 41 yeni su kuyusu ve yine Afrika’da ya-
pımını tamamladı¤ımız dokuz yeni mescidimiz; Somali ve Sudan’da devam eden
katarakt ameliyatlarımız; yetim çalıflmalarımız; gerçeklefltirdi¤imiz toplantılar; yurt
içinde yürüttü¤ümüz yardım çalıflmalarımız ve gönüllü faaliyetlerimiz de dergimiz-
de yer alan di¤er faaliyetlerimiz arasında. Hayata geçirerek yardıma muhtaç kar-
defllerimize destek oldu¤umuz çalıflmalarımızın yanı sıra sizlerin deste¤iyle ger-
çeklefltirmeyi planladı¤ımız yeni projelerimizden bir seçki sundu¤umuz “Hayat
Bulmayı Bekleyen Projeler” bölümümüz de sayfalarımızın içerisinde yer alıyor. 

18-19 Ekim tarihlerinde gerçeklefltirdi¤imiz, yedi Balkan ülkesinden İslam top-
lumu liderleri, akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya
getiren “Balkanlarda Gelecek Tasavvuru: Kültür, Siyaset, Örgütlenme ve İflbirli¤i
Alanları” sempozyumuna dair bilgileri de ilgili sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

“Kültür” bölümümüzde ise “Osmanlı’da vakıf” konusunu ele aldık. Tarih bo-
yunca vakıf müessesesiyle ilgili örneklerin ve Osmanlı dönemindeki belli bafllı va-
kıfların ve kurucularının anlatıldı¤ı makalede Osmanlı’da vakıf medeniyetinin öne-
mine dikkat çekiliyor.

Siz hayırseverlerimiz ve gönüldafllarımızın deste¤iyle yürüttü¤ümüz hayır ker-
vanımız hızla ilerlerken sizleri iyili¤in bir parçası olmaya devam etmeye ça¤ırıyoruz.

Hayırda buluflmak dile¤iyle…

De¤erli Gönüldafl›m›z,
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Kendi dilinden Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu:
Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu

Bölge halk› sorunlar›n kayna¤›n› birinci
dereceden ekonomik faktörlerle

tan›mlamaktad›r. Bunlar›n içinde iflsizlik
vurgusu en öne ç›kan sorundur.
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Rasulullah (s.a.v.): ’’‹nsan vefat etti¤inde ameli kesilir. Üç fley
hariç; sadaka-i câriye, kendisinden faydalan›lan ilim ve

ona dua edecek salih evlat.”  buyurmufltur. ‹mam Nevevî,
bu hadis rivayetiyle ilgili olarak, ölümden sonra ink›tâa

u¤ramayan amellerden olan sadaka-i câriyenin
vak›f oldu¤unu söyler.
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G Ü N D E M . . .

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, son sald›r›larla birlik--
te bölgede faaliyetlerine yeniden h›z vermifltir.
Sald›r›lar›n bafllamas›n›n hemen ard›ndan böl--
geye ulaflan ‹HH ekipleri, yard›mlar› sistematik
olarak ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rmak üzere ça--
l›flmalar›n› sürdürmektedir.

Gazze
acil

yard›m
bekliyor!

srail’e ait F-16 savafl uçaklar›, 27 Aral›k saba--
h›ndan itibaren Gazze’de stratejik noktalar›,
hükümet binalar›n› ve sivil yerleflim yerlerini
bombalarken, bölgede yeni bir insanl›k trajedi--
si yaflanmaya baflland›.

Sald›r›larda birçok sivil yerleflim birimi ile
birlikte camiler, okullar, yollar, kuyular ve Gaz--

ze’nin hayat damarlar›n›n tümü yerle bir edildi.
Yüzlerce masum insan hayat›n› kaybederken, sald›--
r›larda yaralananlar›n çoklu¤u sebebiyle hastaneler--
deki y›¤›lma, büyük bir ilaç ve doktor s›k›nt›s› ortaya
ç›kartt›. 

‹ki y›ld›r insanl›k d›fl› ambargo, kuflatma ve yok--
sullaflt›rma ile kitlesel cezaland›rmaya tabi tutulan
Gazze’de, son sald›r› ile birlikte insanlar›n tüm ya--
flam ümitleri yok edilmek istenmekte. Gazze açl›k,
ilaçs›zl›k, yak›t s›k›nt›s› ve tüm yoksun b›rakma ça--
balar›na ra¤men direncini, onurunu ve hükümetini

sahiplenmekten geri durmam›flt›r. Son iki y›l› tam
bir kâbus gibi geçiren Gazze’de binlerce çocuk, ka--
d›n ve yafll› sivil, ambargo ve kuflatma ard›ndan ge--
len bu sald›r› ile bir kez daha dünyan›n sessizli¤ine
kurban gitmekte.

Tüm ambargo boyunca sürekli olarak Gazze hal--
k›n›n yan›nda olan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, son sal--
d›r›larla birlikte bölgede faaliyetlerine yeniden h›z
vermifltir. Sald›r›lar›n bafllad›¤› gün bir kriz masas›
oluflturan ve ilk saatlerden itibaren insani yard›m ça--
l›flmalar›n› koordine eden ‹HH, bölgede açt›¤› irtibat
ofisi arac›l›¤› ile sald›r›lardan zarar gören ailelere acil
olarak nakdi ve t›bbi yard›m ulaflt›rm›flt›r. Sald›r›lar›n
bafllamas›n›n hemen ard›ndan bölgeye ulaflan ‹HH
ekipleri, Türkiye halk›n›n göndermifl oldu¤u yard›m--
lar› sistematik olarak ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rmak
üzere çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

‹
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lt› kiflilik ‹HH ekibi, sald›r›lar›n hemen
akabinde bölgeye ulaflt›. Hâlen bölgede
bulunan ekibimiz, yard›mlar›n  temin edi-
lerek Gazze’ye giriflini sa¤lamaktad›r.  

Sald›r›lar›n bafllamas›n›n ard›ndan ça-
l›flmalar›n en iyi flekilde yürütülebilmesi

için Gazze’de bir irtibat ofisi aç›ld›. ‹rtibat ofisimiz, nakdi
ve acil yard›mlar›n sald›r›lardan zarar görenlere da¤›t›lma-
s›n› sa¤lamaktad›r.

NNaakkddii vvee aacciill yyaarrdd››mmllaarr::
Sald›r›lardan zarar gören yaral› ve flehit ailelerine sal-

d›r›lar›n bafllad›¤› 27 Aral›k günü 170.000 TL, 7 Ocak’ta
ise 450.000 TL’lik nakdi yard›m da¤›t›ld›. 

27 Aral›k’ta, sald›r›lardan zarar görenlere yönelik

30.000 TL’lik çad›r, elbise ve battaniye da¤›t›m› yap›ld›.
Gazze halk›n›n acil ekmek ihtiyac›n› karfl›lamak üzere

11 Ocak’ta bölgedeki ekibimiz taraf›ndan 50 ton un, Gaz-
ze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›ld›.

Elektriklerin sürekli kesik oldu¤u ve yak›t girifline de
izin verilmeyen Gazze’ye 5 Ocak’ta iki ton mum sevkiya-
t› yap›ld›. 

SSaa¤¤ll››kk yyaarrdd››mmllaarr››::
10 Ocak’ta Gazze Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerine, ilaç ve

t›bbi malzeme al›m› için 2.500.000 TL’lik nakdi yard›m
ulaflt›r›ld›. 

3 Ocak, 6 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde toplam 15
tonluk t›bbi malzeme ve ilaç, Gazze’ye ulaflt›r›ld›.

Durumlar› a¤›r olan ve tam teflekküllü bir hastanede

Türkiye’de toplanan ayni yard›mlar›n bölgeye daha
h›zl› ulaflmas› için Türk Hava Yollar›’n›n tahsis et-
ti¤i yard›m uçaklar›m›z g›da, ilaç, t›bbi malzeme ve
jeneratör gibi acil ihtiyaç maddelerinden oluflan
malzemeleri Gazze’ye ulaflt›rd›.

A

‹HH
Gazze’de!



t›bbi müdahaleye ihtiyaç duyan yaral›lar tespit edildi. 50
Filistinli yaral› ve refakatçi Türkiye’ye getirildi. Tüm mas-
raflar› ‹HH taraf›ndan karfl›lanan yaral›lar›n tedavilerine
baflland›. 

Ayrıca ‹HH’n›n gönüllü doktorlar› da bölgeye ulaflt›.
YYaarrdd››mm uuççaakkllaarr››::
Türkiye’de toplanan ayni yard›mlar›n bölgeye daha

h›zl› ulaflmas› için Türk Hava Yollar›’n›n tahsis etti¤i yar-
d›m uçaklar›m›z›n ilki 5 Aral›k’ta Gazze’ye 70 km uzakl›k-
ta bulunan Arifl Havaliman›’na indi. 500.000 TL de¤erin-
deki 11 ton süt tozu, 10 ton fleker, 11,5 ton bal›k konser-
vesi ve 300 kutu muhtelif ilaçtan oluflan toplam 38 ton-
luk yard›m malzemesi, yedi t›rdan oluflan bir konvoyla
Gazze’ye ulaflt›r›ld›. 

12 Ocak’ta ise ‹HH’n›n MÜS‹AD ile ortak yürüttü¤ü
çal›flma ile, içerisinde 640.000 TL de¤erinde ve 26 ton
a¤›rl›¤›nda yard›m malzemesinin yer ald›¤› ikinci bir yar-
d›m uça¤› daha haz›rland›. Bir hastaneyi oluflturacak tüm
malzemelerin ve ayr›ca jeneratör, ilaç ve g›da maddeleri-
nin bulundu¤u uçak Arifl Havaliman›’na ulaflt›ktan sonra
uçaktaki malzemeler kamyonlara yüklenerek Refah S›n›r
Kap›s›’ndan Gazze Sa¤l›k Bakanl›¤›’na teslim edildi. 

Bölgeye 16 Ocak’ta üçüncü bir uçak daha gönderildi.
G›da, ilaç ve medikal malzeme ile 20.000 çocu¤un bir ay-
l›k süt ihtiyac›n› karfl›layacak olan süt tozundan oluflan
toplam 36,7 tonluk ve 585.000 TL de¤erindeki malzeme
bölgeye intikal etti. 

‹‹nnssaannii yyaarrdd››mm ggeemmiissii::
20 Ocak’ta yola ç›kan bir yard›m gemisi ile Gazze’de-

ki insani yard›m ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere 700 tonluk
ilaç, t›bbi malzeme, jeneratör ve g›da maddesi bölgeye
götürüldü. 

YYeettiimmlleerree yyöönneelliikk ççaall››flflmmaallaarr::
‹HH, anne ya da babas›n› son sald›r›lar sonucu kay-

beden ya da daha önce kaybetmifl olan Gazze’deki tüm
yetimlerin bak›m›n› üstlenme karar› ald›. Filistin’deki
2500 yetimin bak›m›n› daha önceden üstlenmifl olan
‹HH, son sald›r›lar sonucu yetim kald›¤›n› tespit etti¤i
yaklafl›k 1500 çocu¤un daha tüm ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
cak.

BBaass››nn ttooppllaanntt››ss››:: 
Sald›r›lar›n bafllamas›n›n hemen ard›ndan, 29 Ara-

l›k’ta, bir bas›n toplant›s› düzenlenerek Gazze’de yafla-
nanlar ve ‹HH’n›n bölgeye yönelik yard›m çal›flmalar› ilan
edildi. ‹srail’in geçen seneki Gazze sald›r›lar›nda yarala-
nan ve tedavileri hala devam etmekte olan yaral›lar›n da
kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda ‹srail’in insanl›k d›fl› sald›r›lar›-
n›n, dünyan›n kay›ts›zl›¤›ndan güç alarak devam etti¤i be-
lirtilerek Gazze için yard›m ça¤r›s› yap›ld›.

KKaammuuooyyuunnaa yyöönneelliikk bbiillggiilleennddiirrmmee ççaall››flflmmaallaarr››::
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› yetkilileri, çeflitli televizyon

ve radyo programlar›na kat›larak; okul, dernek vb. ku-
rumlarda seminerler vererek ve mitinglere kat›l›m yoluy-
la Türkiye halk›n› Filistin’de yaflananlar ile ‹HH’n›n bölge-
ye yönelik yard›m çal›flmalar› konusunda bilgilendirmek-
tedir.

Bölgede bulunan ‹HH ekibi, çeflitli televizyon ve rad-
yo programlar›na canl› telefon ba¤lant›lar›yla kat›larak
bölgeyle ilgili s›cak geliflmeleri ve yard›mlar›n bölgeye in-
tikaliyle ilgili bilgileri kamuoyuna aktarmaktad›r. 

Yine halk›m›z› bilinçlendirme amaçl› olarak geçmifl-
ten bugüne Filistin’de yaflananlar›n konu edildi¤i “Filis-
tin” risalesi 100.000 adet bast›r›larak ülke çap›nda da¤›-
t›lmaktad›r. 
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• Ambargo sürecinde Gaz-
ze’de son bir y›lda sekiz ayr›
kampta, 100.000 mülteciye acil
g›da yard›m› yap›ld›.

• Ambargo alt›ndaki Gazze
hastanelerine 320.000 TL de¤e-
rinde ilaç yard›m› yap›ld›.

• Gazze bölgesinde yaklafl›k
500 yaral›n›n tedavisi gerçeklefl-
tirildi. Bunlardan durumu kritik
olan 59 tanesi özel uçakla Türki-
ye’ye getirilerek tedavi ettirildi.

Son bombalamalarda yaralanan-
lardan ise M›s›r’a geçmesine
izin verilenlerin bir bölümü M›-
s›r’daki ekiplerimiz taraf›ndan
de¤iflik hastanelerde tedavi etti-
rilmekte.

• Gazze’de bulunan Devlet
Hastanesi’ne Çocuk Bak›m Üni-
tesi kuruldu. 

• Gazze’de 1000 yoksul ö¤-
renciye maddi yard›m ve k›rtasi-
ye malzemesi deste¤i verildi. 

• Gazze ‹slam Üniversite-
si’nde bir bilgisayar laboratuvar›
kuruldu ve okuldaki 51 ö¤renci-
nin e¤itim masraflar› karfl›land›. 

• Gazze’nin Cebalya bölge-
sinde bir bilgisayar merkezi ku-
ruldu. Yine ayn› bölgede 120
dul han›ma yönelik mesleki e¤i-
tim kursu verildi.

• Gazze’de yoksullara ve ye-
tim ailelerine hizmet verecek bir
ekmek f›r›n› kuruldu.

• Gazze’de 200 ihtiyaç sahi-
bi ailenin sürekli geçimi üstlenil-
di.

• Ço¤unlu¤u Gazze’de ol-
mak üzere 2500 Filistinli yeti-
min sürekli bak›m› üstlenildi.

• Gazze’deki toplu dü¤ün
merasimi ile 400 genç evlendi-
rildi.

• Gazze’de sel felaketinden
etkilenen kiflilere toplam 850
adet kumanya, 50 aileye maddi

yard›m, 50 aileye ev tadilat› yar-
d›m›, 50 aileye ev döflemesi ve
50 aileye de elbise yard›m› ya-
p›ld›. 

• Gazze’de kanalizasyon fa-
cias›nda zarar gören 260 aileye
g›da ve battaniyeden oluflan acil
yard›m ulaflt›r›ld›.

• Gazze’deki sald›r›lardan
psikolojik olarak zarar gören 6-
16 yafl aras› 4000 çocu¤a yöne-
lik rehabilitasyon projesi ger-

çeklefltirildi. 
• Beyt Hanun’da çiftçilere

destek verilerek “Kanatl› Hay-
van Üreticili¤i ve Ürünlerin Yok-
sullara Da¤›t›lmas› Projesi” ha-
yata geçirildi. 

• Gazze ve Bat› fieria’da top-
lam 12 belediyeye sosyal çal›fl-
malar› için destek sa¤land›.

‹HH hep Gazze’deydi
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haz›rlayan: VEYSEL TEPEL‹

HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan organize
edilen Ramazan program› çerçevesinde Bangla-
defl’teki Arakanl› mültecilerin yan›nday›z. Müslü-
man olduklar› için y›llard›r eziyet gören bu halk,
çok uzun y›llard›r bu co¤rafyada yafl›yor. Myan-

mar’›n bat› bölgesinde yaflayan Müslüman Arakanl›lar
65 milyonluk ülke nüfusunun 2-3 milyonluk k›sm›n›
oluflturuyor; ülkenin tamam›ndaki Müslüman nüfus
ise 10 milyona yak›n.

Myanmar’da yaflayan Arakanl›lar günümüzde hâlâ
askeri cuntan›n izni olmaks›z›n evlenemiyor, mal-
mülk edinemiyor, liseden sonra e¤itimlerine devam
edemiyorlar. Bir köyden baflka bir köye bile ancak as-
keri yönetimden ald›klar› özel izinle gidebiliyorlar. Ken-
dilerine ait bir pasaportlar›, kimlikleri yok; çünkü
Myanmar devleti bu insanlar› yasa d›fl› göçmenler ola-
rak kabul ediyor.

‹flte tüm bu zulüm ve bask›lar nedeniyle Arakanl›
Müslümanlar komflu ülke olan Bangladefl’e iltica edi-
yorlar. Ancak nüfusu 150 milyonu aflan Bangladefl’te
yaflanan ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle hükümet Ara-
kanl› mültecileri ekstra yük olarak görüyor ve geri dön-
meleri için hayat flartlar›n› sürekli zorlaflt›r›yor.

Arakanl› mülteciler daha çok Bangladefl’in güney-
do¤usunda yer alan Cox’s Bazar flehrindeki Teknaf
bölgesinde bulunan kamplarda yafl›yorlar. Mülteci
Arakanl›lar›n bu kamplardan ç›kmalar› yasak. Ancak
Bangladefl’te uzun y›llar önce gelip farkl› kentlere da-
¤›lm›fl 800.000 civar›nda Arakanl› da bulunuyor. 

KAMPLARDA HAYAT
Arakanl› mültecilerin yaflad›¤› Lada kamp›na ulafl-

t›¤›m›zda kamp›n yeni infla edilmifl oldu¤unu görüyor
ve ilk önce çok seviniyoruz. Bu kamp›n sakinlerini ge-
çen y›l kald›klar› kampta da ziyaret etmifl ve kendileri-

‹HH her y›l düzenli olarak Bangladefl’te Arakanl›
mültecilerin yaflad›¤› kamplara yard›mda bulunu-
yor. Ramazan ay›ndaki gidiflimizde bu kamptaki
ailelere yaklafl›k bir ay yetecek kadar pirinç da¤›-
t›yoruz. ‹nflallah önümüzdeki Kurban Bayra-
m›’nda da burada kurbanlar kesilecek…

‹

Kardefllik
s›n›r tan›maz
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ne yard›m da¤›tm›flt›k. O zamanki kamp, resmi olarak
bilinen ve tan›nan bir kamp de¤ildi. Karayolu ile Naf
Nehri aras›nda kalan, eni 70-80 metre olan batakl›k bir
alandayd›. Muson ya¤murlar›n›n fliddetlendi¤i zaman-
larda mültecilerin çal› ve sazlardan yapt›klar› kulübeleri
sular alt›nda kal›yordu.

Bu y›l ise bu insanlar› daha düzenli barakalarda yaflar
buluyoruz. Yeni kamp BM denetiminde ve ya¤murlarda
su alt›nda kalmayacak flekilde yüksekçe bir alana infla
edilmifl. Ancak sevincimiz uzun sürmüyor; çünkü k›sa
bir süre önce bu kampta üç kiflinin açl›ktan öldü¤ünü
ö¤reniyoruz. 

Kamp, BM G›da Fonu’na kay›tl›. Kâ¤›t üzerinde bu
insanlara her gün g›da yard›m› yap›ld›¤› yaz›lsa da ma-
alesef gerçek hiç de öyle de¤il. Kampta yaflayanlar›n
hâli içler ac›s›. Baz›lar› 17-18 kifliyi bulan aileler, en bü-
yü¤ü 20-25 m2 olan kulübelerde yafl›yor. Bu kadar kala-

bal›k olan ailelere “Eflyalar›n›z› toplay›n, tafl›n›yorsu-
nuz.” deseniz, inan›n tüm eflyalar› iki tane market pofle-
tine ya s›¤ar ya s›¤maz…

Çocuklar›n nerdeyse tamam›na yak›n› ç›plak. Aileler
bir paçavra bulduklar›nda ilk önce k›z çocuklar›n› örtme-
ye çal›fl›yorlar. Yetiflkinlerde de durum çok farkl› de¤il.
‹nsanlar›n üzerlerine giydiklerinden baflka k›yafetleri
yok. Y›kay›p y›kay›p ayn› k›yafeti giyiyorlar.

Birçok evi gezdik; bir evde bir avuç pirinç, un, bulgur
olmaz m›? Maalesef bu evlerde yok! Zaten ço¤u Ara-
kanl›, flekeri, ya¤› bile neredeyse hiç bilmiyor. Anneler
tencereye koyduklar› su içerisine dal parçac›klar› at›p
kaynat›yor, bununla çocuklar›n›n karn›n› doyurmaya ça-
l›fl›yorlar.

BULAfiICI HASTALIKLAR VE AÇLIKTAN
EN ÇOK ÇOCUKLAR VE YAfiLILAR ETK‹LEN‹YOR
Kampta yaflayanlar›n geneline bakt›¤›m›zda yafll›la-

Kampta yaflayanlar›n hâli içler ac›s›. Baz›lar› 17-18 kifli-

yi bulan aileler, en büyü¤ü 20-25 m2 olan kulübelerde

yafl›yor. Bu kadar kalabal›k olan ailelere “Eflyalar›n›z›

toplay›n, tafl›n›yorsunuz.” deseniz, inan›n tüm eflyalar›

iki tane market pofletine ya s›¤ar ya s›¤maz…



r›n çok az say›da oluflu dikkatimizi çekiyor. Önce onla-
r› Arakan’da b›rakt›klar›n› düflünüyoruz fakat sonradan
bu durumun gerçek sebebini anl›yoruz. Kampta bulafl›-
c› hastal›klar ve açl›k nedeniyle çok ciddi ölüm vakalar›
yaflan›yormufl ve tabii ki bu durumdan en çok yafll›lar
ve çocuklar etkileniyormufl. Bu kamplardaki ortalama
yaflam süresinin 40-45 y›l oldu¤unu ö¤reniyoruz.

Burada do¤an her dört çocuktan biri 7-8 yafl›na gel-
meden ölüyor. Kamp›n revir k›sm›nda gördüklerimiz de
dayan›lacak gibi de¤il. Revirde yatan ço¤u çocuk onlar-
ca hasta vard› fakat ortal›kta onlar› tedavi edecek dok-
tor olmad›¤› gibi, do¤ru dürüst ilaç da yok. Oysa göz-
lemledi¤imiz kadar›yla yeterli ilaç bulundu¤u takdirde
oradaki hastalar›n tamam›na yak›n› hemen iyileflebile-
cek durumda. 

Lada kamp›nda yaklafl›k 12 bin insan yafl›yor ve ül-
kede bu kamp gibi 4-5 kamp daha var. ‹HH her y›l dü-
zenli olarak bu kamplara yard›mda bulunuyor. Rama-
zan ay›ndaki gidiflimizde bu kamptaki ailelere yaklafl›k
bir ay yetecek kadar pirinç da¤›t›yoruz. ‹nflallah önü-
müzdeki Kurban Bayram›’nda da burada kurbanlar ke-
silecek…

‹HH’n›n bölgede yapt›¤› en önemli çal›flmalardan
biri de yetimhaneler. ‹HH, Cox’s Bazar bölgesindeki
Arakanl› yetim çocuklara düzenli olarak yard›m ediyor.
Geçen y›l Kurban Bayram›’nda ‹HH’n›n bu bölgedeki ilk
yetimhanesi olan ‹bn-i Abbas Yetimhanesi ve okulunu
faaliyete açm›flt›k. Bu Ramazan ay›nda da temelleri
at›lm›fl olan iki yetimhanenin inflaat›n› inceliyoruz. Bu-
radaki yetimhaneler yetimleri bar›nd›rd›klar› gibi ayn›

zamanda hem yetimlere hem de çevredeki çocuklara
e¤itim veren birer okul vazifesi görüyor.

Yine ‹HH olarak yetimhanelerde, Peygamber Efen-
dimiz’in “kardefllerimdir” dedi¤i yetimlere k›yafet, k›r-
tasiye ve g›da yard›mlar› yap›yor ve yetimhanelerin di-
¤er eksiklerini tamamlamaya çal›fl›yoruz. Yetimlerle
sohbet ediyor, dertlefliyoruz; umutlar›n›, ac›lar›n›, bek-
lentilerini konufluyoruz. Önce tercüman arac›l›¤›yla ko-
nufluyoruz fakat bir süre sonra tercümana gerek kal-
m›yor. O bak›fllar, o mimikler, tercüman›n aktaramaya-
ca¤› kadar çok fley anlat›yor. 

Rabbimize, Türkiye’deki güzel insanlar›n yüreklerini
katarak gönderdikleri yard›mlar› bu güzel kardefllerimize
aktarmada arac› olmam›z› lütfetti¤i için flükrediyoruz.
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HH’n›n Ramazan program› için ‹spanya ve Küba
aktarmal› 15 bin kilometrelik bir yolculu¤un ard›n-
dan Haiti’nin baflkenti Port-au-Prince’e sa¤ salim
ad›m at›yoruz. Ortal›k kas›rgan›n tesiri ile toz du-
man. fiak›r flak›r ya¤mur ya¤›yor. Taksiyle flehrin
içinde ilerlerken yol boyu yal›nayak ve bafl›nda yük

tafl›yan insanlar göze çarp›yor. Öyle sokaklardan geçiyo-
ruz ki burnumuzun dire¤i s›zl›yor. 

‹ftar› yan›m›zdaki birkaç abur cuburla geçifltirdikten
sonra sahur için yiyecek bir fleyimiz olmad›¤›ndan ve
otel görevlisinin “Yabanc›lar› kaç›r›yorlar, d›flar›ya ç›kma-
n›z› tavsiye etmem!” ikaz›n› di¤er müflteriler de destek-

ledi¤inden sahuru da su ile yap›yoruz. Sabahleyin otele
gelen ‹HH’n›n Haiti’deki partner kuruluflundan Yusuf ve
Abu Jamman’la birlikte d›flar›ya ç›k›yoruz. 

‹NSANLAR “AÇIM” D‹YEREK YANINIZA GEL‹YOR
“Mister, bos, mösyö” diye el aç›p yalvaran kad›n ve

çocuklar›n aras›ndan s›yr›l›p bir arabaya el ediyoruz. Tak-
sici bizi görünce di¤er iki müflteriyi araçtan indiriyor. Bu
durum hoflumuza gitmese de arabaya binmek zorunda
kal›yoruz. Önce Fatihan Mescidi’ne gidiyoruz. ‹çerideki
tan›flma fasl›n›n ard›ndan ihtiyaç tespiti bafll›yor. Mesci-
de bir miktar yard›m ve sonraki akflam gerçekleflecek
olan iftar için de para b›rak›yoruz. ‹mam, birlikte iftar ya-
pabilmemiz için tüm cemaate haber verecek. Kap›dan
ç›kt›¤›m›z s›rada abdest almakta olan gençlerden biri ya-
n›m›za gelip dilini ve karn›n› göstererek aç oldu¤unu ima
ediyor, bu durumda olan o kadar çok insan var ki…

‹ftara az bir zaman kala Abu Jamman’›n imaml›k yap-
t›¤› mescide gidiyoruz. Bindi¤imiz taksi bir caddede bizi
b›rak›yor. Abu Jamman, “Taksiler gece ara sokaklara gir-

haz›rlayan: OSMAN SA⁄IRLI
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Karayipler’de
kay›p bir ülke:

Haiti

‹

Haiti’de halk öylesine aç, öylesine sefalet içinde
ki, insan›n içi s›zl›yor. Sekiz milyon nüfuslu ülke-
nin yar›s›n› bar›nd›ran baflkent Port-au-Prince’te
ad›m bafl› bir el para istemek için önümüze uzan›-
yor. 



mezler. Çantalar›n›za sahip ç›k›n, biraz yürüyece¤iz.” diye-
rek zifiri karanl›k bir soka¤a dal›yor. Yolda sürekli konufla-
rak kendisini takip etmemizi kolaylaflt›r›yor. Kâh çukurlara
kâh sulara girerek bir evin önüne geliyoruz. ‹çeriden
“Amiiiinnn” diyen cemaatin sesi duyuluyor. Port-au-Prin-
ce’te hiçbir evde elektrik yok; bu evde de…

‘’PARAYI D‹⁄ER MESC‹TLERE VER‹N!”
Odaya mis gibi bir çorba kokusu yay›l›yor. Bu arada bi-

rileri sürekli “Selamün aleyküm!” deyip elimizi s›k›yor. Af-
rika kökenli kölelerin torunlar› olan bu kardefllerimizin yüz-
lerini gece karanl›¤›nda seçmek pek mümkün olmuyor.
Etraftaki haz›rl›klar› flafl›n ›fl›¤› ile an be an takip ediyorum.
Mum ›fl›¤›nda çorba doldurulan tabaklar yere, cemaat de
etraf›na diziliyor. ‹ftar yeme¤inin bafllamas› ile bitmesi ara-
s›ndaki zaman üç dakika. Ard›ndan namazlar k›l›n›yor. Bo-
fla vakit geçiren yok. ‹yi derecede ‹ngilizce bilen bir genç,
Miami’de nas›l Müslüman oldu¤unu uzun uzun anlat›yor.
Abu Jamman, cemaati toplay›p bizim Türkiye’den geldi¤i-
mizi, Ramazan’› burada Müslümanlarla birlikte yaflamak
istedi¤imizi anlat›yor. 

‹HH ekibinden Ahmet Faruk Bey ile birlikte, ‹HH’n›n
kendilerinin her türlü taleplerini karfl›lamaya haz›r oldu¤u-
nu söyleyip bir miktar para vermek istiyoruz. Ancak Abu
Jamman paray› almak istemiyor. Yard›m da¤›tma teklifi-
mize ise, “Di¤er kardefllerimizin durumu daha kötü. Befl
mescit daha var, oralara gidelim.” diye yan›t vererek bü-
yük bir erdem gösteriyor. Gecenin sonunda otele do¤ru
yol al›rken Jamman’›n 18 y›l Belçika’da kald›¤›n› ve eko-
nomi e¤itimi ald›¤›n› ö¤reniyoruz. 1991’de Müslüman ol-
duktan sonra ülkesi Haiti’ye ‹slami e¤itim vermek üzere
döndü¤ünü, bu sebeple eflinin, sonradan biri Müslüman
olan üç çocu¤unu da alarak kendisinden bofland›¤›n› anla-
t›yor.

Sokaklar öyle bak›ms›z ve kirli ki, yürümek neredeyse
imkâns›z. Çöp y›¤›nlar›n›n binalar›n boyunu aflt›¤› flehirde
domuzlar›n çoklu¤u dikkatimizi çekiyor. Halk öylesine aç,
öylesine sefalet içinde ki, insan›n içi s›zl›yor. Sekiz milyon
nüfuslu ülkenin yar›s›n› bar›nd›ran baflkent Port-au-Prin-
ce’te ad›m bafl› bir el para istemek için önümüze uzan›-
yor. 

JUPITER MÜSLÜMAN OLDU!
Ertesi gün bir araç kiralayarak önce Nur Mescidi’ne,

ard›ndan da Cite Soleil Mescidi’ne gidiyoruz. Kas›rga se-
bebiyle su alan mescidin bir köflesinde oturup buradaki
gençleri dinliyoruz. “Bize kitap gönderin. Zor flartlar alt›n-
da yafl›yoruz, bizi yaln›z b›rakmay›n!” diyerek taleplerini
dile getiriyorlar. Buradaki gençlerin kitap masraflar› ve e¤i-
timleri için bir miktar para b›rak›yoruz. 

Akflama do¤ru ise Fatihan Mescidi’ndeki iftara yetifl-
mek için yola ç›k›yoruz. Yolda Haitili arkadafl›m›z Abdulha-
kim’i beklememiz gerekiyor. Bu bekleyifle sinirlenen tak-
si floförümüz Jupiter’i esprilerle yumuflatma çabas›na gi-
riyoruz ve ona “Selamün aleyküm” diyoruz, “Selamün
aleyküm mösyö.” diye karfl›l›k veriyor. “Yok, sen aley-
küm selam diyeceksin. Bak bugün iyi kazand›n, elhamdü-
lillah de.” diyoruz. Sonra Jupiter’e Müslüman olmak iste-
yip istemeyece¤ini soruyoruz. Önce gülüyor, sonra da
“Tamam oldum.” deyiveriyor…

Abdulhakim yan›m›za gelince ona durumu anlat›yo-
ruz, önce o da inanam›yor, sonra “‹ftara gelsin, orada fla-
hadet getirsin, cemaat de duysun.” deyip onu da davet
ediyor. ‹ftar vaktinin gelmesiyle birlikte Pakistanl› askerle-
rin yapt›rd›¤› caminin avlusunda Abdulâlî önce ezan oku-
yor, ard›ndan d›flar›daki cemaati de içeri ald›ktan sonra ka-
p›lar› güvenlik amac›yla kilitliyor. Namaza dururken arka
safta yerini alm›fl olan Jupiter’le göz göze geliyoruz; yüzü
gülüyor. 

‹mam Abdulâlî, namaz sonras›nda cemaati halka flek-
linde toplay›p Jupiter’e Kelime-i fiahadet getirmesi için
yard›mc› oluyor. Ard›ndan cemaate dönüp “Ömer karde-
fliniz size emanet.” deyiveriyor. 

‹HH’n›n haz›rlad›¤› iftar sofras›ndan ayr›l›rken cami
önünde toplananlar, “Allah give you berakat”, Ömer ise
“Selamün aleyküm” diyerek bizleri u¤urluyor.

Ve veda vakti gelip çat›yor. Havaliman›ndan ayr›l›rken
Karayipler’in ortas›nda yer alan bu ülkenin insanlar›n›n
kendilerine yard›m elini uzatanlar› asla unutmayaca¤›n›
düflünüyorum.

Kas›rga sebebiyle su alan mescidin bir köflesinde
oturup buradaki gençleri dinliyoruz. “Bize kitap gön-
derin. Zor flartlar alt›nda yafl›yoruz, bizi yaln›z b›rak-
may›n!” diyerek taleplerini dile getiriyorlar. Buradaki
gençlerin kitap masraflar› ve e¤itimleri için bir miktar
para b›rak›yoruz.
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ekleniyor olmak, yürekten bir ‘’merhaba’’ ile
kap›lar› ard›na kadar aralamak; sevgimizi,
dostlu¤umuzu, kardeflli¤imizi bir parça et ile
ve tebessümlerle ikram etmek… Kavufltu-
¤umuz, görüfltü¤ümüz, kucaklaflt›¤›m›z ve

ismine uygun bir flekilde yak›n oldu¤umuz Kurban Bayra-
m›m›z›n çok de¤erli günlerini kap› komflumuz Bulgaris-
tan’da geçiriyoruz. Henüz k›fl mevsiminin bafl› olmas›na
ra¤men oldukça so¤uk bir hava ile bayram› karfl›l›yoruz.
Bulgaristan’› kuzeybat›dan do¤uya do¤ru kesen ve tüm
co¤rafyaya ismini veren Balkan Da¤lar›’n›n her iki yakas›n-
da ve Tuna boylar›nda kardefllerimiz yollar›m›z› gözlüyor. 

Sekiz milyona ancak ulaflan Bulgaristan nüfusunun
%25’ini oluflturan iki milyon Müslüman, ülkenin farkl› böl-

haz›rlayan: MURAT YILMAZ

Balkan Da¤lar›’ndan
Tuna boylar›na

Kurban’la yeniden
bulufltuk

G Ö Z L E M . . .

B

Namaz›n ard›ndan kardefllerimizle s›k› s›k›
kucaklafl›p bayramlafl›yoruz. Bayram için ‹s-
tanbul’dan geldi¤imizi ve Bulgaristan’› dola-
flarak kurbanlar›m›z› kesece¤imizi ve kardefl-
lerimizle paylaflaca¤›m›z› söylüyoruz. “A¤a-
bey, sizin gibi insanlar kalm›fl m›?” diyor bir
Bulgar kardeflimiz.



gelerine da¤›lm›fl durumda. Sofya, Plevne, fiumnu, Filibe
ve K›rcaali isimleri hepimize tan›d›k geliyor. Çok de¤il,
bundan bir as›r kadar önce Bulgaristan nüfusunun önem-
li bir k›sm›n› Müslümanlar olufltururken özellikle 93 Harbi
ve Balkan Savafllar› akabinde tüm Balkanlarda oldu¤u gi-
bi Bulgaristan’da da Müslümanlar katliamlara ve sonu
gelmeyen göçlere mahkûm edilmifller; bu göçlerin so-
nuncusu ise 1989 y›l›nda gerçekleflmifl. 340.000 insan,
ellerine alabildikleri birkaç parça eflya ile evlerini, ekinleri-
ni, ah›rlar›ndaki hayvanlar›n› arkalar›nda b›rak›p yollara re-
van olmufllar.

Bayram namaz›m›z› bir zamanlar 100’e yak›n caminin
bulundu¤u, bugün ise maalesef tek bafl›na kalan Mimar
Sinan’›n eseri Kad› Seyfullah Efendi Camisi’nde eda edi-
yoruz. Kentin tek camisi oldu¤u için biz de erken davran›-
yor ve sabah namaz› için saatler öncesinden camideki ye-
rimizi al›yoruz. Küçük olan caminin kapasitesinin en az üç
kat› say›s›nda kardeflimiz namaza geliyor. Caminin içi iyi-
ce dolunca insanlar -8/-10 derece so¤ukta cami d›fl›na se-
rilen örtülerin üzerinde namazlar›n› eda ediyorlar. Fakat
binlerce insan da kentte baflka cami bulunmad›¤› için
bayram namaz›n› k›lam›yor. Buradaki Müslümanlar›n du-
rumlar›n› gözlemlemek için bayram namaz› oldukça fay-

dal› oluyor. ‹nsanlar›n önemli bir k›sm› maalesef namaz
k›lmay› bilmiyor. Di¤er alanlardaki ‹slami bilgilerinin de
fazla olmad›¤›na ya da yanl›fl ve hurafelerle dolu oldu¤u-
na program›m›z›n ilerleyen bölümlerinde üzülerek flahit
oluyoruz. 

Namaz›n ard›ndan Türk, Pomak ve onlar›n ‘’millet’’
dedikleri Roman kardefllerimizle s›k› s›k› kucaklafl›p bay-
ramlafl›yoruz. Gençten bir arkadafl yaklafl›yor. ‹smi Ke-
nan. Tan›fl›yor, bayram için ‹stanbul’dan geldi¤imizi ve ül-
keyi dolaflarak kurbanlar›m›z› kesece¤imizi ve kardeflleri-
mizle paylaflaca¤›m›z› söylüyoruz.  Kenan çok flafl›r›yor,
gözleri parl›yor. “A¤abey, sizin gibi insanlar kalm›fl m›?”
diyor. Kenan’›n bu sözleri hepimiz için umut oluyor. De-
mek ki Müslümanlar›n gündüzlerini henüz karartamam›fl-
lar. Kenan gibi gençler bayram›, yard›mlaflmay› ve kar-
deflli¤in önemini çok iyi biliyor. 

Yolumuz uzun mu uzun. Ülkeyi önce kuzeye do¤ru
Sofya, Vratsa, Montana, Vidin istikametinde, sonra da
Lom, Plevne, Tarnova ve fiumnu yönlerinde dolaflaca¤›z.
‹lk istikametimiz kurbanlar›m›z›n önemli bir k›sm›n› kese-

Yüzy›llard›r her türlü zorlu¤a direnen minareler flim-

di Müslümanlar›n ilgisizli¤inden dolay› y›k›lmak üze-

re. Montana Camisi’nin, Tuna boylar›ndaki Dovnesi-

ber’in, Arçar Camisi’nin ve di¤er onlarcas›n›n feryad›-

n›n birkaç yüz kilometre öteden, Türkiye’den, duyul-

mamas› ay›p olarak hepimize yetip de art›yor.
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ce¤imiz Bulgarski ‹zvor oluyor. Burada bir Pomak kardefli-
mize ait olan mezbahada kurbanlar›m›z› tekbirlerle kesiyor
ve ard›ndan da¤›t›m için yola ç›k›yoruz. Samakof, ‹htimam,
Dupnitsa, Köstendil, Orahevo, Belovlatina, Lom ve di¤erle-
ri. Kurbanlar›m›z›n kalan k›sm›n› ise K›rcaali’de kesiyoruz.
Bu flekilde ülkenin 30 farkl› köy, kasaba ve flehrinde 1700
civar›nda aile ile bayram› birlikte yaflamak ve Rabbimizin lüt-
fetti¤i bir lokma eti vesile k›larak onlarla kucaklaflmak nasip
oluyor.

2000 kilometreyi aflan yolculu¤umuz boyunca en çok
fark›na vard›¤›m›z fley, Bulgaristan’› ne de çok ihmal etti¤i-
miz oluyor. Bir zamanlar on binler, yüz binler hâlinde bulun-
du¤umuz Vidin, Plevne, Lom ve Montana flehirlerinde flim-
dilerde o kadar azalm›fl ki Müslümanlar... Bölge halk› bask›-
lar, göç ve asimilasyon politikalar›yla dinlerinden uzak düfl-
müfller. Montana’n›n tek camisinin duvarlar›na Bulgarca ya-
z›lar yaz›lm›fl. Yüzy›llard›r her türlü zorlu¤a direnen minare-
ler flimdi Müslümanlar›n ilgisizli¤inden dolay› y›k›lmak üze-
re. Montana Camisi’nin, Tuna boylar›ndaki Dovnesiber’in,
Arçar Camisi’nin ve di¤er onlarcas›n›n feryad›n›n birkaç yüz
kilometre öteden, Türkiye’den, duyulmamas› ay›p olarak
hepimize yetip de art›yor. Montana’da 74 yafl›ndaki Saba-
hattin Amca, ‘’Ben uzun y›llard›r bu kasabada ne bayram ne
de cuma namaz› k›labildim.’’ diyor. Çünkü kasaban›n birkaç
yüz y›ll›k tek camisi 20-30 bin avroluk onar›m masraf› karfl›-
lanamad›¤› için kapal› ve yak›n tarihte y›k›lma tehlikesi yafl›-
yor. 

Bölgedeki en önemli tehdit ise muhakkak Roman kar-
defllerimiz için geçerli. Ekim ay›nda ‹stanbul’da icra etti¤i-
miz Balkan Sempozyumu’na kat›lan Bulgaristan müftüsü
Mustafa Alifl Hoca’n›n ‘’10 sene evvel tamam›na yak›n›
Müslüman olan Roman vatandafllar›n flimdi yar›s› Hristiyan
oldu.’’ sözleri, misyoner tehlikenin ne kadar h›zl› bir flekilde
Bulgaristan’› kemirdi¤ini gösteriyor. Özellikle evanjelist mis-
yonerler, Roman kardefllerin “mahalle” dedikleri ve nüfus-

lar› bazen 30-40 binleri bulan bu nas›rlaflm›fl gettolar›nda at
koflturuyorlar. Vidin’deki 20 bin nüfuslu Boyana gettosunda
bulunan ve bir zamanlar tamam› Müslüman olan insanlar da
art›k dinlerinden oldukça uzaklaflm›fllar. Sokak aralar›ndan
geçerken gördü¤ümüz kiliseler, bir kasap dükkân›na as›lm›fl
ve sat›lmak için sergilenen domuz eti, h›zl› de¤iflimin iflaret-
leri olarak görünüyor. Sonradan ö¤reniyoruz ki Boyana’da
tam yedi kilise aç›lm›fl ve misyonerler tüm bölge ile yak›n-
dan ilgileniyorlarm›fl.

‹ki milyon Müslüman’a karfl›n sadece 250 imam hatip
ö¤rencisinin bulundu¤u, 1300 camisinin ancak yar›s›n›n
aç›k oldu¤u, maafllar› ödenemedi¤i için imamlar›n pazarlar-
da meyve sebze satarak geçinmeye çal›flt›¤›, misyoner ku-
rumlar›n milyar dolarl›k bütçelerle at koflturduklar›, Osman-
l›’dan yadigâr 3339 eserden ancak 500’ünün ayakta kalabil-
di¤i (Onlar da bu ilgisizlik karfl›s›nda daha fazla dayanamaz.),
gayrimüslim erkeklerle evliliklerin s›radanlaflt›¤›, insanlar›n
dinlerini ö¤renecekleri bir ilmihale, Kur’an-› Kerim’e ulafla-
mad›klar›, bask› dönemlerinde zorla de¤ifltirilen isimlerin ye-
niden al›nmad›¤› (özellikle Roman vatandafllar)  kap› komflu-
muz Bulgaristan’da kaybedecek tek bir dakika yok.

Bulgaristan’da k››fl mevsimine, so¤uk havaya ra¤men k›-
sa fakat etkili bir program gerçeklefltirdik. Türkiye olarak tari-
hi ve kültürel ba¤lar›m›z›n çok güçlü oldu¤u Bulgaristan’a Di-
yanet ‹flleri, kültür ve vak›flarla ilgili bakanl›klar baflta olmak
üzere sivil toplum kurulufllar› ve ifl adamlar›m›zla güçlü bir fle-
kilde girmeliyiz. Ayr›ca ‹slam Konferans› Örgütü’nün öncülük
edebilece¤i onlarca hay›rl› ifl var Bulgaristan’da. O hâlde rüz-
gâr arkam›zdan eserken “Bismillah” demenin vaktidir.



rakl› Kürtler için oldu¤u kadar Irak’›n kuzeyine giden biz--
ler için, ama en çok Irakl› Türkmenler için geçerli bu
bafll›k.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n Ramazan faaliyetleri
çerçevesinde, henüz tamamlanma aflamas›nda olan

Erbil Havaalan›’na indi¤imizde, tedirginli¤in çok ötesinde bir
atmosferde buluyoruz kendimizi. Zira havaalan›nda çekilen fo--
to¤raftan bile rahats›z oluyor görevliler, gelip foto¤raf makine--
mizi kontrol ediyorlar.

A⁄LAYAN fiEH‹R KERKÜK
Osmanl›’n›n çekildi¤i günden bu yana yüzü gülmeyen

Türkmenlerin yurdu Kerkük’ün a¤›r bir bask› alt›nda oldu¤unu,
sokaklar›na ad›m att›¤›m›z an iliklerimize kadar hissediyoruz.
Bizi evinde a¤›rlayan bir Türkmen kardeflimiz, on y›llard›r süren
zulmü flöyle özetliyor: “Saddam döneminde askerler evin er--
ke¤ini karakola götürür, birkaç gün sonra tabutla geri getirirler--

di. Aç›ktan a¤lamam›z, taziye kabul etmemiz, kalabal›k cena--
ze merasimleri düzenlenmemiz yasakt›. Yak›n›m›z› sessizce
topra¤a, ac›m›z› da yine sessizce içimize gömerdik. Bir de üs--
tüne kurflun paras›n› bizden tahsil ederlerdi. ABD iflgali sonra--
s› durumumuz daha da kötüleflti. Hayat›m›z bir ihbara ba¤l›.
‘Terörist var.’ diye evleri bas›p sorgusuz sualsiz infaz ediyorlar.
Hiç kimse de hesap soram›yor.” 

“Kerküklü gençler y›llarca Osmanl›’n›n geri dönece¤i ümi--
diyle yaflad›lar. Ancak 2003 y›l›ndan sonra bu umut tamamen
azald›. Art›k kendi ayaklar›m›z üzerinde durmam›z gerekti¤ine
iyice inand›k.” diyor Türkmen Adalet Partisi Genel Baflkan
Yard›mc›s› Cevdet Zülal.

Kerkük’ün demografik yap›s›n›n h›zla de¤ifltirildi¤ini ve d›--
flar›dan getirilen Kürtlerin devlet arazilerine, hatta özel mülki--
yetler üzerine pervas›z bir flekilde yerleflim birimleri kurmala--
r›na hiçbir yetkilinin müdahale etmedi¤ini söyleyen Cevdet
Zülal, Kerkük’ün ya do¤rudan Ba¤dat yönetimine ba¤lanmas›
ya da özel bir statüye kavuflturulmas› gerekti¤i üzerinde ›srar--
la duruyor, oldu-bittiye asla raz› olmayacaklar›n› kararl› bir dille
ifade ediyor.

Zor
haz›rlayan: TÜRKER SALTABAfi

G Ö Z L E M . . .

yolculuk

I
Irak’ta ‹HH’n›n gerçeklefltirdi¤i iftarlar bir dostluk flö-
lenine dönüflürken, erzak da¤›t›mlar› hiç kimsenin
onuru incitilmeden bir saat dakikli¤inde gerçeklefltiri-
liyor. Bir ailenin fertleri gibiyiz burada; öylesine s›cak,
öylesine samimi…



SÜLEYMAN‹YE VE ERB‹L
Irak’›n kuzeyinde Talabani ve Barzani’nin etkin oldu¤u böl--

geler ayr›flm›fl durumda. Süleymaniye ve Kerkük’te Talaba--
ni’nin; Erbil, Dahok ve Zaho’da Barzani güçlerinin hâkimiyeti
var. Ancak tüm kentlerin ortak paydas› s›kl›kla uygulanan elek--
trik kesintileri. Jeneratör devreye girmedi¤inde s›caktan bo¤u--
luyor gibi oluyorsunuz. Irak petrolünün üçte ikisinin ç›kt›¤› Ker--
kük’te kilometrelerce uzanan benzin kuyruklar›na rastlan›rken
Erbil ve Süleymaniye’de böyle bir s›k›nt›n›n olmamas› birçok

sorunun da cevab›n› verir nitelikte.
Kanuni’nin fethinden sonra Süleymaniye ismini alan ken--

tin mimari dokusu çok güzel. ‹ki üç katl› evler nedeniyle alabil--

di¤ince geniflleyen flehrin gece manzaras› harika. Talabani’nin
sosyal demokrat tavr› buradaki insanlar›n hâlinden belli oluyor.
Kentte Avrupa kentlerini aratmayacak bir giyim tarz›n›n hâkimi--
yeti var. Ramazan olmas›na ra¤men lokantalar aç›k, sigara
içenlerin say›s› bir hayli fazla…

Erbil ise tam tersi. Camiler gençlerle dolup tafl›yor. Aç›ktan
oruç yiyenlere rastlamak neredeyse imkâns›z. Kad›nlar›n ço¤u
ya kapal› ya da muhafazakâr giyimli; Esad Erbili Hazretleri’nin
eli de¤mifl bu kente, diye düflünmekten kendimizi alam›yoruz. 

‹fiGAL‹N DAYANILMAZ A⁄IRLI⁄I
Kerkük caddelerinden iflgal ordusunun panzerleri geçer-

ken âdeta nefesler tutuluyor, floförler “tehlike var” diye ara so-
kaklara sap›yor; has›l› hayat duruyor. Zira kimi, nerede, ne za-
man öldürece¤i belli de¤il ABD askerlerinin.

Irak genelinde güvenlik en çok petrol bölgesinde sorun olu--
yor. Baflta Musul ve Kerkük olmak üzere dünya petrol rezerv--
lerinin önemli bir k›sm›n› bar›nd›ran bu yerlerde her gün bomba--
lar patl›yor, onlarca insan can veriyor. Ülkenin tüm zenginli¤ini
sömüren Amerika’n›n  kast› geliyor akla. ‹nsanlar güvenliklerin--
den baflka bir fley düflünmesin, sömürü sorgulanmas›n diye ka--
os ortam› oluflturuluyor belli ki.

Bölgede ‹HH’n›n gerçeklefltirdi¤i iftarlar bir dostluk flölenine
dönüflürken, erzak da¤›t›mlar› hiç kimsenin onuru incitilmeden
bir saat dakikli¤inde gerçeklefltiriliyor. Bir ailenin fertleri gibiyiz
burada; öylesine s›cak, öylesine samimi… Ama Irak zor bir gir--
dapta, Irak’›n kuzeyi çok tehlikeli bir yol ayr›m›nda; Türkmenle--
rinse 90 y›ll›k zor yolculu¤u daha ne kadar sürecek belli de¤il.
Has›l› Irak’ta tafllar›n yerine oturmas› ›rak gibi görünüyor.
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Kerkük caddelerinden iflgal ordusunun panzerleri ge-

çerken âdeta nefesler tutuluyor, floförler “tehlike var”

diye ara sokaklara sap›yor; has›l› hayat duruyor. Zira

kimi, nerede, ne zaman öldürece¤i belli de¤il ABD as-

kerlerinin.



DOSYA

HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan Haziran-Eylül 2008
tarihleri aras›nda GENAR’a yapt›r›lan Do¤u ve Güney--
do¤u Anadolu Yoksulluk ve Sosyal Durum Raporu,
sosyal araflt›rmalarda s›kl›kla kullan›lan kantitatif (nicel)
araflt›rma yöntemi, kalitatif (nitel) araflt›rma yöntemi
ve kaynak taramas› yöntemi kullan›larak gerçeklefltiril--

mifltir. Araflt›rma sürecinde, 17 Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
ili (Gaziantep, Diyarbak›r, fianl›urfa, Erzurum, Malatya, Van,
Mardin, Ad›yaman, Batman, A¤r›, fi›rnak, Mufl,  Siirt, Bingöl,
Hakkâri, Kars ve Tunceli) ile Do¤u ve Güneydo¤u Anado--
lu’dan göç alm›fl olan illerin 7’sinde (‹stanbul, ‹zmir, Ankara,
Bursa, Mersin, Adana ve Antalya) olmak üzere toplam 24 ilde
ve ad› geçen tüm illere ba¤l› 96 ilçede çal›flmalar yürütülmüfl--
tür.

Bu kapsamda 3782 kat›l›mc›yla (2512 Do¤u ve Güneydo--
¤u ilerinde ve 1270 di¤er illerde) yüz yüze anket, 341 derinle--
mesine görüflme ve 42 kat›l›mc›l› 3 odak grup çal›flmas› yap›l--
m›flt›r. Böylece, toplam olarak 4165 kat›l›mc›n›n görüflü al›n--
m›flt›r. 

Araflt›rma kapsam›nda ayr›ca bugüne kadar haz›rlanm›fl
olan Do¤u raporlar› tek tek incelenmifl ve hepsi kendi bafll›k--
lar› alt›nda olmak üzere, bir özet rapor elde edilmifltir.

Gerçeklefltirilen çal›flma, Kürt konusunu ele alan ve sade--
ce Kürt kökenli insanlar› çal›flma kapsam›na alan bir araflt›rma
de¤ildir. Etnik ve/veya dini herhangi bir ayr›ma gitmeden, Do--
¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinin tüm mukimlerinin,
yoksulluk ve sosyal durum ekseninde, sorunlar›n› ele almay›
hedeflemifltir. Bu sebeple, bu çal›flma bir Kürt sorunu araflt›r--
mas› gibi ele al›nmamal›, öyle okunmamal› ve öyle de¤erlen--
dirilmemelidir.

‹HH raporunu di¤er raporlardan ay›ran baz› özellikler var--
d›r. Bunlar› befl bafll›k alt›nda toplayacak olursak; Do¤u ve Gü--

neydo¤u Anadolu bölgelerimizi kendi dilinden analiz ediyor ol--
mas›, bir ön kabule dayanmamas› ve bir fikri test etme amac›
gütmemesi, bölgenin sosyoekonomik, sosyokültürel ve sos--
yopolitik yap›s›n› bir bütün hâlinde yans›t›yor olmas›, tespit ve
önerileri bizzat kat›l›mc›lar›n yap›yor olmas› ve 1920’den bugü--
ne kadar konuyla ilgili tüm raporlar› analiz ediyor olmas› fleklin--
de ifade edebiliriz.

BULGULAR VE GENEL DE⁄ERLEND‹RMELER
Kantitatif çal›flmalarda elde edilen verilerle kalitatif çal›fl--

malarda elde edilen veriler aras›nda farklar bulunmaktad›r. Bu
ba¤lamda, kalitatif araflt›rmaya kat›lanlar bölgedeki en önemli
sorunun kimlik sorunu ve Kürt sorunu oldu¤unu söylerken,
kantitatif araflt›rmaya kat›lanlar, yani toplumun ana ekseni,
ekonomik meseleleri daha çok öne ç›karm›fllard›r. Do¤u ve
Güneydo¤u’dan bat›ya göç edenlerde modernleflme süreçle--
rinin mant›ksal sonuçlar› olarak ideolojik durufl belirginleflmek--
tedir. Modernleflmenin bir baflka sonucu olarak etnik bilinç

Kendi dilinden Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu:

‹

Yoksulluk veSosyal
Durum Raporu
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yükselmektedir. Gerçekleflen göçle birlikte geçici bir içe ka--
panma süreci yaflanmaktad›r.

Toplumsal alg›da ve medyada birtak›m baflka araçlarla in--
fla edilen Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu imajlar›yla gerçek Do--
¤u ve Güneydo¤u Anadolu iki farkl› gerçeklik olarak belirgin--
leflmifltir. Diyarbak›r merkezdeki göç sorunu, sosyal dokuyu
bozmufltur ve bu dokuya en az terör kadar zarar vermektedir.

Hükümet taraf›ndan aç›klanan GAP Eylem Plan›, plandan
haberdar olanlar taraf›ndan tasvip edilmekle birlikte, büyük ço--
¤unluk bundan habersizdir. Bölge halk› sorunlar›n kayna¤›n›
birinci dereceden ekonomik faktörlerle tan›mlamaktad›r. Bun--
lar›n içinde iflsizlik vurgusu en öne ç›kan sorundur. Bölgenin
sosyoekonomik yap›s›n›n üst s›n›f›n› oluflturan ve bölgeyi kal--
k›nd›racak olan kanaat önderleri büyük flehirlere göç etmifltir.
Bunu di¤er nüfus takip etmifltir. Vaki olan insan göçü, beyin
göçü ve sermaye göçü sebebiyle k›rsal bölgelerin insans›zlafl--
t›r›lmas›, yoksullu¤un ve baflka sorunlar›n di¤er bir sebebidir.
Bölgenin en temel ekonomik varl›¤› tar›m ve hayvanc›l›¤a da--
yanmaktad›r. Bu sebeple zorunlu göçle kente gelen insanlar
a¤›rl›kl› olarak e¤itimsiz kesimden olmufltur. E¤itimsiz insanlar
yeni flehre ve yeni ifllere uyum sa¤layamam›flt›r. Bu arada ta--
r›m ve hayvanc›l›k da bitme noktas›na gelmifltir.

Göç, bölgenin sosyal dokusunu bozmufltur. Köyleri boflal--
t›p gelen kalabal›klar, bölgede yer alan kentlerdeki gecekon--
dulaflmay› kontrol edilemez boyutlara tafl›m›fl; yurtsuz ve iflsiz
insanlar, flehir yaflam›nda problemleri artt›rm›flt›r. Sosyal yar--
d›mlar ise bölgede profesyonel yoksullar üretmifltir. 

Bölge halk› soruna, ikinci s›rada “Kürt sorunu” tan›mlama--
s› yapmaktad›r. Ancak, Kürt sorunu tan›mlamas›, resmi politi--
ka olarak “Kürt kimli¤inin tan›nmas›” ve “Kürtçe dilinin ser--
bestlefltirilmesi”; yay›nlarda kullan›lmas›, okullarda okutulma--
s› olarak yap›lmaktad›r. Bu yap›l›rken resmi dilin Türkçe olma--
s›na ve ülke bütünlü¤ünün korunmas›na da özellikle vurgu ya--
p›lmaktad›r. Ulus devletin bölgeye tekelci bir bak›fl aç›s›yla
yaklaflt›¤› düflünülmektedir. 

Sorun, bölge insan› taraf›ndan üçüncü s›rada “terör/fliddet
sorunu” olarak tan›mlanmaktad›r. Ergenekon türü yap›lanma--
lar ile Güneydo¤u sorunu aras›nda bir ba¤lant› bulundu¤u dü--
flünülmektedir. Bölgedeki sorun iyice derinleflsin diye gayret
eden derin örgütlenmeler oldu¤u düflünülmektedir. 

Bölge insan›na göre sorun, dördüncü s›rada “demokratik
olup olmama sorunu”dur. Devletin üst bak›fl›nda Kürtleri bir

Bölge halk› sorunlar›n kayna¤›n› birinci dere--
ceden ekonomik faktörlerle tan›mlamaktad›r.
Bunlar›n içinde iflsizlik vurgusu en öne ç›kan
sorundur.
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sorun olarak görme ön yarg›s› vard›r. Ön yarg›lar terk edilince
nelerin olabilece¤i baz› güzel örneklerle tecrübe edilmifltir.
Gaffar Okkan’›n ortaya koymufl oldu¤u yaklafl›m, bölgede
adalet ve demokrasi sorunu oldu¤unu ama istenirse çözüle--
bilece¤ini göstermifltir. Konuya egemenlik meselesi olarak
bak›lmas›n›n halk› ve taleplerini devreden ç›karan bir sonucu
olmaktad›r.

Bölge devletten çok fley beklemektedir. Bu durum asl›n--
da çözüm umuduna iflarettir. Devletin çok elefltirilmesi, çö--
züm oda¤›n›n devlet olmas›ndand›r.

Bölgenin en öncelikli sorunlar›ndan biri e¤itim sorunudur.
E¤itim, t›pk› yat›r›m konusu gibi, güvenlik meselesi ile iç içe
geçmifl oldu¤undan k›s›r bir döngüye kurban gitmekte ve so--
runlar çözümsüz kalmaktad›r.

Bölgede toplumsal düzeyde, etnik kimlik kaynakl› bir so--
run yoktur. Sorun, fliddete sürüklenmeye çal›fl›lan bir ortam--
da böyle bir olgunun varm›fl gibi gösterilmesidir.

Bölgede çat›flmadan beslenen bir türedi zenginler tabaka--
s› olufltu¤u düflünülmektedir. Bölgede siyasetin a¤alar, afli--
retler ve türedi zenginler eliyle yap›lmas›, siyasete olan güve--
ni zedelemektedir. A¤al›k ve afliret sistemi bölgedeki sorun--
lardan biridir. Medyada yans›t›ld›¤› gibi olmamas›na ve bir k›--
s›m koruyucu, kollay›c› etkileri olmas›na ra¤men a¤al›k siste--
mi art›k bir sorundur. Siyaset ve ticaretin a¤alar eliyle yap›ld›--
¤› ifade edilmektedir. Hatta sosyal yard›mlar ile ekonomik yar--
d›m ve yat›r›mlarda bile a¤al›k etkisi oldu¤u söylenmektedir.

Bölge insan›, kendi gelece¤ine nazaran çocuklar›n›n gele--
ce¤i için; dünyan›n gelece¤ine nazaran da Türkiye’nin gelece--
¤i için daha umutludur. Ortado¤u’nun gelece¤i için ise Türki--
ye ve dünyan›n gelece¤ine nazaran daha umutsuzdur. Bölge--
deki insanlar en önemli gelecek tahayyüllerini AB üzerine kur--
maktad›rlar.

Hemen herkeste, bölgenin geri kalmad›¤› ama geri b›rak--
t›r›ld›¤› düflüncesi yayg›nd›r.

AArraaflfltt››rrmmaayy›› bbiirrttaakk››mm nniicceell vveerriilleerriinn ddiilliinnddeenn ookkuuyyaaccaakk oolluurr--
ssaakk flfluunnllaarr›› ssööyylleeyyeebbiilliirriizz:: 

DDoo¤¤uu vvee GGüünneeyyddoo¤¤uu AAnnaaddoolluu’’ddaa yyaaflflaayyaannllaarr››nn;;
• %52’si kendisini mutsuz hissediyor,

• %70’i umutsuz ve karamsar hissediyor,
• %55’i yoksul/fakir hissediyor,
• %45’i orta halli hissediyor,
• %1’i zengin hissediyor,
• %16’s› hiç geçinemiyor,
• %43’ü k›t kanaat geçiniyor,
• %76’s› ayl›k 750 TL’nin alt›nda gelire sahip,
• %12’si ayr›mc›l›¤a u¤rad›¤›n› düflünüyor,
• %11’i afliret mensubu,
• %11’i mevsimlik iflçi olarak bölge d›fl›na gidiyor,
• %45’i siyaseten temsil edilmedi¤ini düflünüyor,
• %99,5’inin hayat›nda din etkisi var,
• %54’ü dini vecibelerini yerine getiriyor,
• %57’si Kürt, %31’i Türk, %7,4’ü Zaza, %2,9’u Arap,
• %86’s› etnik taassup içerisinde de¤il,
• %37’si çal›fl›p %63’ünü besliyor,
• %30’u okuma yazma bilmiyor,
• %59’u oturdu¤u evin sahibi,
• %59,7’sinin sosyal güvenli¤i bulunmakta;
bunlar›n %64’ü yeflil kartl›,
• %19’u hayat›n› yard›mlarla idame ettiriyor,
• %19’unun evinde do¤umda veya do¤umdan sonra
anne veya çocuk ölümü oluyor,
• %40’› evde do¤um yap›yor,
• %64,5’i ilkokuldan üniversiteye kadar giden süreçte,
okul yafl›nda oldu¤u hâlde okula gidemiyor,
• %80’i her gün biraz daha fakirleflti¤ini düflünüyor,
• %22’si Kürtçe kursuna gitmeyi istiyor; bu oran Kürt
kökenlilerde %28 düzeyinde,
• %76’s› meslek edindirme kurslar›na kat›lmak istiyor,
• %66’s› 5000 TL ile bir ifl kurabilece¤ini düflünüyor,
• %7’si zorunlu göçe maruz kalm›fl,
• %73,8’i hükümetin bölgeye yapt›¤› yat›r›mlardan
habersiz,
• %90’› ciddi bir sorunla karfl›laflt›¤›nda baflta polis olmak
üzere devlet kurumlar›na gidiyor,
• %2’si berdeli onayl›yor,
• %0,7’si “Afliret ne derse onu uygular›m.” diyor,
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• %76’s›, “Birinci dereceden katl durumunda polise
giderim.” diyor,
• %88’i siyasi tercihini özgürce yapabildi¤ini düflünüyor,
• %57,2’si Türkiye’nin AB’ye girmesini istiyor,
• %56’s› televizyonlardaki magazin programlar›n›n
kültürlerini yozlaflt›rd›¤›n› düflünüyor,
• %53’ü yerli dizilerin toplumun ahlak›n› bozdu¤unu
düflünüyor,
• %56’s› yabanc› dizilerin toplumun ahlak›n› bozdu¤unu
düflünüyor.

DDoo¤¤uu vvee GGüünneeyyddoo¤¤uu’’ddaann ddii¤¤eerr iilllleerree ggööççmmüüflfl oollaannllaarr››nn;;
• %57,5’i memleketine geri dönmek istemiyor,
• %80’i uyum sorunu yaflamad›¤›n› söylüyor.

DDoo¤¤uu vvee GGüünneeyyddoo¤¤uulluullaarraa ggöörree bbööllggeenniinn bbiirrbbiirriiyyllee eettkkiillee-
flfliimm iiççiinnddee oolldduu¤¤uu bbeelliirrttiilleenn ssoorruunnllaarr›› flflööyyllee ss››rraallaannmmaakkttaadd››rr::

• ‹flsizlik: %54,8
• Yoksulluk: %23,7
• E¤itim: %9,6
• Yat›r›ms›zl›k: %4,7
• Ayr›mc›l›k: %3,3
• Kürk kimli¤inin yok say›lmas›: %2,4
• Terör: %1,6
• Afliret yap›s›: %0,5

BBööllggeeddee yyaaflflaayyaann iinnssaannllaarr››nn vvee bbööllggeeddeenn BBaatt›› iilllleerriinnee ggööçç
eettmmiiflfl oollaannllaarr››nn kkaammuuooyyuunnddaa yyaapp››llaann ssoorruunn ttaann››mmllaammaallaarr››nnaa
kkaatt››llmmaa dduurruummuu aaflflaa¤¤››ddaakkii ggiibbiiddiirr::

DDoo¤¤uu’’ddaa BBaatt››’’ddaa
• Ekonomik sorun: %55,1 %27,4
• Kürt sorunu: %15,2 %22,9
• Terör sorunu: %7,9 %10,5
• Demokrasi ve insan hak.. sorunu: %5,7 %13,5
• Sorun yok: %3,9 %0,9
• Yabanc› güçler: %3,5 %9,5
• Kürt var ama Kürt sorunu yok: %2,9 %6,9
• Feodalite-a¤al›k-afliret sistemi: %2,8 %4,6
• E¤itim sorunu: %1 %0,8
• Di¤er: %0,3 %0,5

GGeerreekk nniicceell vvee ggeerreekkssee nniitteell aarraaflfltt››rrmmaa vveerriilleerriinnddeenn hhaarree--
kkeettllee ssoorruunnllaarr››nn kkaayynnaakkllaarr››nnaa ddaaiirr iiffaaddeelleerrii flflööyyllee öözzeettlleeyyeebbiillii--
rriizz::

• Siyasal temsil sorunu,
• Temsil iddias›nda olanlar›n bölgenin sosyal dokusuyla
örtüflmemesi,
• Güvenlik ve zorunlu göç sebebiyle tar›m›n bitmesi,
• Güvenlik ve zorunlu göç sebebiyle kentlerin sosyal
dokusunun bozulmas›,
• D›fl güçler,
• Zorunlu modernleflme projesiyle de¤erlerin afl›nmas›;
dayan›flma ve bütünleflmenin zay›flamas›,
• Sermaye, insan ve beyin göçü,
• Devletin, yapt›¤› hizmetlerin iletiflimini yapmamas›,
• Devletin topluma, toplumun devlete bak›fl›,
• Yer alt› zenginliklerinin ortaya ç›kar›lmamas›,
• Yat›r›mlar›n bir elit zümrede kal›p halka ulaflmamas›,
• Çözüme inanmama,
• Siyasetçilere güvensizlik,
• Din e¤itimi,
• Umutsuzluk-karamsarl›k,
• Etnik ayr›mc›l›k,
• Tekelci bak›fl aç›s›,
• Ötekilefltirme,
• Bürokratik oligarfli.

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde yaflanan sorunlarla

ilgili tespit ve çözümler düflünülür ve ifade edilirken mesele--
nin ne olarak tan›mland›¤›, hangi kavramlar›n kullan›ld›¤› çok
önemlidir. Zira, ‘’Kürt sorunu’’ denildi¤inde Kürtlerin genelini
içine alan negatif bir durumdan söz edilir; ‘’Güneydo¤u me--
selesi’’ denildi¤inde mahiyeti her ne ise ‘’mesele’’ Güneydo--
¤u Anadolu Bölgesi’yle s›n›rland›r›lm›fl olur; ‘’terör’’ vurgusu
yap›ld›¤›nda sorunun di¤er boyutlar› göz ard› edilip bütün me--
sele güvenlik ve asayifl zeminine indirgenmifl olur. ‘’Terör’’le
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beraber bölücülük, d›fl düflmanlar›n Türkiye’yi parçalamak is--
temesi ve benzeri teflhisler hakl›l›k zemini bulmaya bafllar. Bu
sebeple çözüm için ilk ifl olarak zihinlerimizi kavramlar›n daral--
t›c› ve s›n›rland›r›c› etkisinden kurtarmam›z gerekir. 

BBööllggeenniinn ssoorruunnllaarr›› iiçç iiççee ggeeççmmiiflfl dduurruummddaadd››rr.. BBuu bbaakk››mm--
ddaann mmeesseellee ççookk öözznneellii,, ççookk kkaattmmaannll›› vvee ççookk sseebbeeppllii oollaarraakk aall--
gg››llaannmmaakk vvee aannllaaflfl››llmmaakk zzoorruunnddaadd››rr.. Dolay›s›yla, konuyu tekil
ve indirgemeci bak›fl aç›lar›yla sadece ekonomik ya da sade--
ce etnik ve demokratik vb. yönüyle ele alman›n kimseye bir
faydas› olmayacakt›r.

Bu ba¤lamda tüm çal›flmalarda ortaya ç›kan çözüm öne--
rileri afla¤›daki flekilde s›ralanm›flt›r:

1- Devlet/hükümet Do¤u ve Güneydo¤u meselesinin çö--
zülmek istendi¤ini topluma inand›rmal›.

2- Karfl›l›kl› anlay›fl›n de¤iflmesi için devlet ilk ad›m› halk--
tan beklememeli, kendisi ad›m atmal›.

3- Toplumsal alg› de¤ifltirilmeli; yerel oryantalizmler üretil--
memeli.

4- Bölgenin ekonomik geri kalm›fll›¤›na köklü, kal›c› ve sa--
hici çözümler bulunmal›, bölge devletleriyle vize ve gümrük
ifllemleri kolaylaflt›r›lmal›, s›n›r ticareti gelifltirilmeli.

5- Yat›r›mlar do¤rudan halka ulaflacak flekilde yap›lmal›;
a¤alar›n ve türedi zenginlerin elinden halka akmas› sa¤lanma--
l›; yap›lanlar do¤ru bir iletiflim diliyle insanlara aktar›lmal›.

6- Bölge için ve bölgeye özgü mikro kalk›nma modelleri,
sosyal politikalar ve istihdam politikalar› gelifltirilmeli.

7- Bunun için devlet acilen bir “Do¤u ve Güneydo¤u Ana--
dolu Kalk›nma ve ‹stihdam Merkezi” birimi kurmal›.

8- Bu birim maharetiyle Do¤u ve Güneydo¤u’da hemen
bir iflsizlik envanteri ç›kar›l›p hiçbir çal›flan› olmayan haneler--
den bir kifli en k›sa zamanda kamu ya da özel sektörde istih--
dam edilmeli ve bu uygulama zaman içinde dar gelirli di¤er
haneler içinde yayg›nlaflt›r›lmal›.

9- ‹vedilikle istihdama yönelik yayg›n meslek edindirme
kurslar› aç›lmal›.

10- Bölgenin turizm potansiyelinin iletiflimi yap›lmal›, bu--
nun için bir fon tahsis edilmeli, bölge ülkelerden turist çeke--
bilmek için pazarlama ajanslar› kurulmal›.

11- Mikro kredilendirme projesine devam edilmeli.
12- Sosyal riski azaltma projelerine a¤›rl›k verilmeli.
13- Bölge illerinde cazibe merkezleri oluflturulmal›; mese--

la sa¤l›k üssü için Erzurum, tar›m üssü için Urfa, yaz›l›m üssü
için Diyarbak›r belirlenebilir.

14- GAP ‹daresi klasik bürokratik duruflunu terk edip bir
an önce proaktif yap›ya geçmeli; sosyal misyonu ve vizyonu
olan bir kurum hâline gelmeli.

15- Bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda birinci müracaat kap›s›
olan emniyet teflkilat›ndan bölgeye gidecek olanlar ve hâliha--
z›rda bölgede görev yapmakta olanlar özel iletiflim e¤itim
programlar›na tabi k›l›nmal›.

16- K›rsaldan kente göç etmifl olanlar için kapsaml› bir ge--
ri dönüfl program› haz›rlanmal›; bölgedeki köy, mezra ve yay--
lalar en k›sa sürede terk edilmifllik görüntüsünden kurtar›lma--
l›; yeni yaflam birimleri oluflturulmal›.

17- Do¤rudan terör eylemine bulaflmam›fl kiflilerin
devletle iliflki kurabilece¤i yumuflak bir geçifl zemini olufl--
turulmal›; bu konuda tüm kanaat önderleri devreye sokul--
mal›.

18- Kardefl okul çal›flmalar› yayg›nlaflt›r›larak devam ettiril--
meli.

19- Türkiye’de yayg›n olarak özel okulculuk hizmeti veren
sivil toplum kurulufllar› ve di¤er özel giriflimcilerin özel okul ça--
l›flmalar› geri ödemesiz teflvikle desteklenmeli, çal›flt›racakla--
r› ö¤retmen ve idarecilerinden en az befl y›l SSK primi al›nma--
mal›, imkân› s›n›rl› olan aileler için okul ücretlerinin %50’si de
devlet taraf›ndan karfl›lanmal›, bakiye ise kamu bankalar›ndan
uzun vadeli e¤itim kredisi olarak verilmeli.

20- Sivil toplum örgütleri ve devlet do¤rudan yard›m da--
¤›tmamal›, o mebla¤› istihdama yönelik bir projeye dönüfltür--
meli; mesela, köyün a¤açland›r›lmas›, okulun yenilenmesi gi--
bi…

21- Evsel üretim yapan kad›nlar›n ürünleri Kad›n Eme¤i
De¤erlendirme Pazarlar› aç›larak ekonomik girdiye dönüfltü--
rülmeli.

22- Sosyolog, psikolog, antropolog, iletiflimci vb. uzman--
lardan oluflan bilimsel çal›flma gruplar› kurulmal›, mikro ve
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makro düzeylerde araflt›rmalar yap›larak bilimsel raporlar ç›--
kar›lmal›; devlet ve sivil toplum kurulufllar›n›n yapacaklar› ça--
l›flmalar bu raporlara dayand›r›lmal›; bu raporlar propaganda
edilen negatif alg›lar›n de¤iflimine katk› sa¤lamal›.

23- Ulusal ve yerel medyan›n bölgeye dair abart›l› yay›n--
lar›n›n önüne geçmek için, yine medya içinden bir otosansür
bilincinin oluflturulmas›na zemin haz›rlanmal›.

24- Teröre zemin oluflturan argümanlar bölücülerin elin--
den al›nmal›; mesela TRT Kürtçenin kullan›labildi¤i çeflitli
yar›flmalar düzenleyebilir. 

25- Sivil toplum örgütleri, cemaatler ve dini gruplar, akil
adamlarla birlikte bölgede karfl›l›kl› güven oluflturmada görev
almal›.

26- Siyasi partiler temsil biçimlerini gözden geçirmeli;
bünyelerini a¤alardan, afliretlerden ve türedi zenginlerden
oluflan siyasal elitlerden ar›nd›rmal›.

27- Sosyal adalet nas›l gelir da¤›l›m›nda paylafl›mc› olma--
y› gerekli k›l›yorsa, siyasal da¤›l›mda da, siyasal adalet gere¤i
paylafl›mc› olunmal›.

28- Kimlik tan›ma olgusunun her kademe ve alana yans›--
mas› sa¤lanmal›. Bu ba¤lamda önemli bir üniversitede bir
Kürt enstitüsü kurulmal›.

29- Bölgenin sosyal doku haritas› ç›kart›lmal›; bu haritaya
göre k›sa, orta ve uzun vadeli sosyal projeksiyonlar haz›rlan--
mal›.

30- Kentleflme ve kentlileflme özel bir konsept olarak ha--
z›rlan›p bir sosyal proje olarak devreye sokulmal›.

31- Bölge insan›nda, devletin üst bak›fl›nda Kürtleri bir so--
run olarak görme ön yarg›s› bulundu¤u kanaati mevcuttur.
Bu ön yarg›n›n olmad›¤›, bölge insan›na hissettirilmeli.

32- Güven veren, onaran, kabul görmüfl bir adalet meka--
nizmas› öncelikli hedef olarak ortaya konulmal›.

33- Kat›, modernlefltirici ulus devlet bak›fl›, yerini, yine
üniter ama daha esnek, yap›c›, paylafl›mc›, yereli ve bireyi
önemseyen bir modele b›rakmal›.

34- Raporun sosyal, ekonomik ya da hukukî verilerinden
hangisine bak›l›rsa bak›ls›n, bölge halk›n›n ‘’ADALET’’ dedi¤i
görülmektedir. ‹stihdam, e¤itim, hukukî düzenlemeler, gü-

venli¤in tesisi, ayr›mc› muamelelerin ortadan kald›r›lmas› adil
ortam› getirecektir. Bölge halk› dindard›r. ‹slam dininin adalet,
kardefllik, bütünlefltiricilik gibi özellikleri Türkiye’deki dine yö-
nelik olumsuz politikalara ra¤men hâlâ çözüm adresi görün-
mektedir. Bölgede ve Türkiye’de dinî e¤itimin ve hayat›n ser-
bestiyetinin gereklili¤i kendini bir kez daha göstermektedir.
Bu ba¤lamda;

• Bütün toplumsal katmanlara hitap edebilen özgün
din e¤itimi programlar› yap›lmal›,
• ‹mams›z cami b›rak›lmamal›,
• Medrese kökenli imamlar formasyon e¤itimlerine
tabi tutulmal›,
• Müftüler konuyla ilgili e¤itime tabi tutulmal›d›r.

RAPORUN ÖZÜ
Do¤u ve Güneydo¤ulular temelde flunlar› söylemektedir--

ler:
SSiiyyaassaall oollaarraakk:: “Bizi indirgemeci bir mant›kla bir tek kav--

ram›n darac›k s›n›rlar›na mahkûm etmeyin; mesele çok bo--
yutlu, çok katmanl› ve çok özneli bir sorundur. Çözüm de ay--
n› ço¤ulcu yap›y› gerektirmektedir. Biz ‘öteki’ de¤iliz. Biz tem--
sil sorunu yafl›yoruz. Biz kendimizi, kendimizle temsil etmek
istiyoruz.’’ 

EEttnniikk oollaarraakk:: ‘’Do¤u ve Güneydo¤u’da Kürt vard›r. Ama
di¤er etnik gruplar da vard›r. Mesele tek etnik yap›ya indirge--
nemez. Bizler etnik taassup içinde de¤iliz. Di¤er etnik grup--
larla do¤ru bir iletiflim içindeyiz. Kardeflçe yafl›yoruz; kardefl--
li¤imizin bozulmas›na müsaade etmeyin.’’ 

SSoossyyaall oollaarraakk:: ‘’Toplumsal bak›fl aç›m›z› de¤ifltirelim. Ba--
t›’n›n vaktiyle bize yönelik sergiledi¤i yanl›, yanl›fl ve afla¤›la--
y›c› bak›fl aç›s›n› birbirimize sergilemeyelim. Bölgemizle ilgili
olarak medyan›n abart›lar›na inanmay›n. Do¤u ve Güneydo¤u
böyle de¤il.’’ 

EEkkoonnoommiikk oollaarraakk:: ‘’Yat›r›m ve istihdam olmadan hiçbir so--
run çözülemez.’’

SSoossyyoolloojjiikk oollaarraakk:: ‘’Bizi bir arada tutan de¤erlerimiz var.
Zorunlu modernleflme projeleri dayatarak bu de¤erlerimizi
dejenere etmeyin.’’



Ramazan’da bize

iyilik yarafl›r! FAAL‹YETLER • RAMAZAN

i HH ‹nsani Yard›m Vakf›, kuruluflundan

bu yana her Ramazan ay›nda gerçeklefl-

tirdi¤i organizasyonlarla insanlar aras›n-

da kardefllik ve dayan›flman›n temellerini

atarak dünyadaki açl›¤›n, yoksullu¤un

sona ermesi için çal›flmalar yap›yor. Bu

çal›flmalarla yard›m bekleyen binlerce

dul, yetim, hasta, engelli, yard›ma muh-

taç insan için güvenli ve sa¤l›kl› ortamlar

oluflturulmas›na yönelik faaliyetler ger-

çeklefltirirken hayata geçirilen projelerle

toplumlar aras›nda yak›nlaflman›n ve kar-

deflli¤in güçlendirilmesini hedefliyor.

2008 Ramazan program› çerçevesin-

de tüm dünyada yaklafl›k 500.000 kifliye

ulaflan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› 65 ülke-

de 270.000 kifliye kumanya da¤›t›m›,

Türkiye’de 18 ilde gezici aflevi ile iftar

program› ve 65 ilde 16.000’i aflk›n aileye 

kumanya da¤›t›m› gerçeklefltirdi.

insani
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‹HH, dünyan›n dört bir yan›ndaki

6000’den fazla ihtiyaç sahibi ö¤renciye

k›rtasiye malzemesi yard›m› yapt›. Ra-

mazan boyunca ayr›ca dünyan›n çeflitli

ülkelerinden yaklafl›k 115.000 kifli ‹HH’

n›n iftar sofralar›n›n konu¤u oldu. Rama-

zan yard›mlar› çerçevesinde yine ‹HH ta-

raf›ndan sürekli desteklenen yetimler d›-

fl›nda, farkl› bölgelerdeki yetimlere yöne-

lik g›da, giysi/bayraml›k ve k›rtasiye yar-

d›m› ile yetimhanelere maddi yard›m ya-

p›ld›. Bu yard›mlardan da 7000’e yak›n

yetim istifade etti.   

‹HH ayr›ca, Ramazan boyunca 19 ili-

mizde ihtiyaç sahiplerine giysi yard›m›n-

da bulunarak 12.650 aileyi sevindirdi. Fit-

re ba¤›fllar›n› ise Türkiye’de yaflayan zor

durumdaki mülteci ailelere ulaflt›ran ‹HH

‹nsani Yard›m Vakf›, Ramazan Bayram›

öncesinde 800 mülteci ve ihtiyaç sahibi

aileye de adakl›k kurban eti da¤›tt›.

Ramazan vesilesiyle gidilen co¤rafya-

larda bölge insan›n›n karfl› karfl›ya bulun-

du¤u sorunlar da yerinde tespit edilerek

çözüm üretilme yolunda ad›mlar at›ld›,

bölgeler için gerekli olan ihtiyaçlar belir-

lendi.

Müslümanlar›n yaflad›¤› co¤rafyalar-

daki sorunlar›n çözümü için bölgelerdeki

kardefllerimizle el ele verilerek k›sa ve

uzun vadede çözümler üretilmesi nokta-

s›nda çal›flmalar bafllatan ‹HH, Ramazan

çal›flmas›yla Türkiyeli yard›mseverlerin

zekât ve ba¤›fllar›n› savafl ve afet bölge-

lerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rd›.



Dünyada 65 ülkede

Türkiye’de 65 ilde!..
FAAL‹YETLER • RAMAZAN

RAMAZAN ÇALIfiMALARININ GERÇEK-

LEfiT‹R‹LD‹⁄‹ ÜLKELER VE BÖLGELER:

Abhazya, Acara/Gürcistan, Ad›gey, Afganis-

tan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan,

Azerbaycan (Çeçen Mülteciler), Bangladefl,

Bolivya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burkina

Faso, Burma, Çin, Da¤›stan, Do¤u Türkistan,

Endonezya, Eritre, Etiyopya, Filipinler-Moro,

Filistin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gana,

Gürcistan, Haiti, Irak, Kamboçya, Kamerun,

Karaçay Çerkes, Karada¤, Kazakistan, Kenya,

K›rg›zistan, K›r›m, Kosova, Küba, Lübnan

(Filistin Mülteci Kamplar›), Makedonya, Mala-

vi, Mali, Mo¤olistan, Moritanya, Mozambik,

Özbekistan, Pakistan, Peru, Preflova, Ruan-

da, Rusya, Sancak, Sierra Leone, Somali, Sri

Lanka, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya,

Tataristan, Tayland-Patani, Türkiye, Ürdün

(Filistin Mülteci Kamplar›), Vietnam, Yemen,

Zimbabve.

insani
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Adana, Adapazar›, Ad›yaman, Afyon-

karahisar, A¤r›, Amasya, Ankara, Antal-

ya, Ardahan, Ayd›n, Batman, Bayburt,

Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa,  Ça-

nakkale, Çank›r›, Çorum, Denizli, Diyar-

bak›r, Düzce, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum,

Gaziantep, Giresun, Gümüflhane, Hak-

kâri, Hatay/‹skenderun, ‹stanbul, ‹zmir,

‹zmit/Gebze, Kahramanmarafl, Kara-

bük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kay-

seri, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya,

Manisa, Mardin, Mersin, Mufl, Nevfle-

hir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Siirt, Si-

nop, Sivas, fianl›urfa, fi›rnak, Tekirda¤,

Tokat, Trabzon, Tunceli, Uflak, Van, Ya-

lova, Zonguldak.

Türkiye’de Ramazan çal›flmalar›n›n
gerçeklefltirildi¤i iller:



Kurban’la

iyili¤e ortak olduk!
FAAL‹YETLER • KURBAN

insani
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i HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 17 y›ldan bu yana
her Kurban döneminde Müslümanlar›n kur-
ban ibadetini yerine getirmek için organizas-
yonlar gerçeklefltiriyor ve hay›rseverlerin
kurban ba¤›fllar›n› ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r-
maya arac› oluyor.

Bölge insan›n›n ihtiyaçlar›na göre yeni
projeler de gelifltiren ‹HH, bu projeleri hay›r-
severlerin gündemine tafl›yor.

Gerçeklefltirdi¤i Kurban organizasyonlar›
ile ümmetin buluflmas›n› hedefleyen ‹HH,
gitti¤i bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara
moral vererek bölgelerdeki insani durumu
yerinde gözlemlemeye her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da devam etti. 
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Vekâlet yolu ile ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›’na teslim edilen kurban hisseleri,
kurban kesilecek bölgelere giden ‹HH
ekipleri taraf›ndan kestirildi. Gerçekleflti-
rilen kesim organizasyonlar›n›n ard›ndan
kurban paylar› ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›l-
d›.

‹HH, dünyada açl›k, yoksulluk, savafl,
do¤al afet ve krizlerin hüküm sürdü¤ü
bölgelerde yaflayan ihtiyaç sahiplerine
kurban yard›mlar›n› ulaflt›r›rken ‹slam
dünyas›nda, baflta yetimler olmak üzere
mazlum ve muhtaçlarla bayramlaflarak
bayram›n mutlulu¤unu birlikte yaflad›.
Yard›mlaflma ve dayan›flman›n yayg›n-
laflt›r›lmas›n› amaçlayan ‹HH, yard›ma
muhtaç insanlara yaln›z olmad›klar› me-
saj›n› verdi.

Geçen y›l Kurban program›nda dün-
yada milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaflan
‹HH, bu y›l da 110 ülkede yaklafl›k bir mil-
yon kifliye ve Türkiye’de 50 ilde 11.595
ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaflt›rd›.
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Dünyada 110 ülkede

Türkiye’de 50 ilde Kurban
FAAL‹YETLER • KURBAN

ABD (Harlem), Abhazya, Acara, Açe, Ad›gey-fiaps›¤, Af-
ganistan, Ah›ska, Altaylar, Arakan, Arnavutluk, Azerbay-
can, Bangladefl, Baflk›rdistan, Bat› Trakya, Benin, Boliv-
ya, Bosna-Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Bur-
kina Faso, Burma, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Çeçe-
nistan, Çin, Çuvaflistan, Da¤›stan, Do¤u Türkistan, Ekva-
tor, Endonezya, Eritre, Etiyopya, Fas, Filipinler, Filistin,
Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gür-
cistan, Haiti, Hindistan, Irak, ‹ngufletya, ‹ran, Kabardey-
Balkar, Kamboçya, Kamerun, Karaçay-Çerkes, Karada¤,

Kazakistan, Kenya, Keflmir, K›br›s, K›rg›zistan, K›r›m, Ko-
lombiya, Komorlar, Kosova, Küba, Lesoto, Lübnan, Ma-
dagaskar, Makedonya, Malavi, Mali, M›s›r, Mo¤olistan,
Moritanya, Moro, Mozambik, Namibya, Nepal, Nijer, Ni-
jerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Patani, Peru, Preflo-
va, Romanya, Ruanda, Rusya, Sancak, Sibirya, Sierra
Leone, Sri Lanka, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Sva-
ziland, Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tayland, Togo,
Tunus, Uganda, Ural, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Ye-
men, Zambiya, Zimbabve.

KURBAN PROGRAMININ GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹⁄‹  ÜLKELER VE BÖLGELER :
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K U R B A N  P R O G R A M I N I N

G E R Ç E K L E fi T ‹ R ‹ L D ‹ ⁄ ‹  ‹ L L E R ‹ M ‹ Z :
Adana,  Adapazar›, Ad›yaman, Afyon, A¤r›, Anka-
ra, Ardahan, Ayd›n, Batman, Bayburt, Bilecik,
Bingöl, Bitlis, Bursa, Çank›r›, Çorum, Diyarbak›r,
Düzce, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gü-
müflhane, Hakkâri, Hatay, I¤d›r, ‹stanbul, ‹zmir,
‹zmit, Kahramanmarafl, Kars, Kayseri, Kilis, Kon-
ya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Mufl, Nev-
flehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, fianl›urfa,
fi›rnak, Tokat, Tunceli, Van, Zonguldak.



Nergis Kas›rgas›

ma¤durlar›na ev yard›m›
FAAL‹YETLER • ASYA
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i
HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Burma’da 2008
A¤ustos’unda meydana gelen Nergis Kas›r-
gas›’nda evlerini kaybetmifl olan 60 ma¤dur
ailenin evlerini yeniden infla etti. Ço¤unlu¤u
fakirlik s›n›r›n›n alt›nda yaflayan ve kas›rga
nedeniyle bütün mal varl›¤›n› kaybeden böl-
ge halk›, hükümet yard›m›n›n yok denecek
kadar az olmas› nedeniyle sivil toplum kuru-
lufllar›n›n yard›m›na muhtaç durumda. Bur-
ma’n›n Irrewadi bölgesindeki Dediya kasa-
bas›nda bulunan Konetanlay, Htaung Hmue
Chaung Village Tract ve New Ward köyle-
rinde aç›kta, korunmas›z olarak yaflayan 60
ailenin evleri tamamlanarak kendilerine tes-
lim edildi.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Bangladefl’in
Cox’s Bazar flehri Teknaf bölgesi mülteci
kamplar›nda muson ya¤murlar› nedeniyle
ciddi bir açl›k sorunu yaflayan 2000 Ara-

kanl› mülteci aileye 20’fler ki-
logram pirinç yard›m› yapt›.
Burma devletinin bask›lar›n-
dan kaçarak Bangladefl’e s›-
¤›nan ve buradaki kamplarda
yaflam mücadelesi veren 35
bin mültecinin yar›s› resmi
olarak mülteci kabul edilme-
di¤inden BM ve di¤er resmi
kurumlardan yard›m alam›-
yor. Çal›flma izinleri de olma-
yan bu mülteciler tamamen
yard›m kurulufllar›na muhtaç
durumda. Bölgeye yönelik

yap›lan acil g›da yard›m›, muson ya¤murla-
r›n›n hayatlar›n› daha da zorlaflt›rd›¤› ve aç-
l›¤a ba¤l› ölümlerin görülmeye bafllad›¤›
Arakanl›lar için hayati öneme sahip.

Arakanl› mültecilere acil g›da yard›m›ASYA
FAAL‹YETLER 
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‹HH’dan Afganistan’da okul tadilat›

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Afganis-
tan’›n Takhar vilayeti Hoca Bahauddin
ilçesine ba¤l› Ar›k K›fllak köyünde su ku-
yusu açt›. Köyde bulunan Ar›k K›fllak ‹lk-
okulu yan›nda aç›lan su kuyusu, ekono-
mik olarak çok kötü durumda olan böl-
gede temiz içme suyundan yoksun

olan 2000 nüfuslu köy halk›n› son dere-
ce mutlu etti. Yap›lan su kuyusuyla te-
miz içme suyuna kavuflan köy halk› ve
okul ö¤rencileri, bölgede s›kl›kla yafla-
nan salg›n hastal›k tehdidinden kurtul-
mufl ve daha sa¤l›kl› bir hayata kavufl-
mufl oldu.

Afganistan’a yeni su kuyusu

Afganistan’›n Takhar flehri Hoca Ba-
hauddin ilçesinde bulunan sekiz derslik-
li,1354 ö¤rencinin e¤itim gördü¤ü Lale-
güzar Ortaokulu, ‹HH taraf›ndan yenilen-
di. Merkezden uzakta yer alan, tar›m ve
hayvanc›l›kla geçinilen, e¤itim imkânlar›-
n›n çok k›s›tl› oldu¤u bölgedeki harabeye
dönmüfl okullardan biri olan Lalegüzar
Ortaokulu, tamamen tahrip oldu¤u ve

çökme tehlikesi bulundu¤u için kullan›la-
maz hâldeydi. Lalegüzar Ortaokulu’nun
tadilat›n› gerçeklefltiren ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, fakirlik ve yap›sal yetersizlikler
nedeniyle e¤itim imkân›ndan yoksun ö¤-
rencilerin e¤itimlerini sa¤l›kl› ve güvenli
bir ortamda sürdürmelerini ve bu sayede
bölgedeki e¤itim kalitesinin art›r›lmas›n›
sa¤lam›fl oldu.

ASYA
FAAL‹YETLER 

ASYA
FAAL‹YETLER 



‹HH, Nepal’in Bat› Tarai bölge-
sinde meydana gelen sel felake-
tinden dolay› kamplarda kalan 800
aileye battaniye da¤›t›m› yapt›. Ba-
t› Tarai Sunsari bölgesindeki Kosa-
ha, Sripur, Haripur, Lokahi ve Ba-
santpur kasabalar›nda selden za-
rar gören ailelere yap›lan battaniye
da¤›t›mlar›yla ailelerin so¤uktan
korunmas›na yard›mc› olundu. Si-
yasi istikrars›zl›ktan dolay› hükü-
metin yard›m edemedi¤i ve bu
yüzden yard›m kurulufllar›na muh-
taç olan yoksul bölge halk›, yap›lan
yard›mla büyük bir sevinç yaflad›.

Sel felaketi yaflanan Nepal’e acil yard›m

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, e¤itim altyap›-
s›n›n yeterli olmad›¤› Afganistan’›n Kâbil,
Mezar-› fierif, Kunduz ve Takhar flehirlerin-
den 130 ö¤rencinin bir y›ll›k kiras›n› karfl›l›-
yor. Bu flehirlerin her birinde sadece bir ta-
ne ö¤renci yurdu bulunuyor. Ö¤rencilerin
büyük ço¤unlu¤u bu yurtlarda yer olmad›-
¤› için kendi bafllar›n›n çaresine bakmak

zorunda kal›yor. Fakir ailelerin çocuklar› ise
ekonomik yetersizlikten dolay› okulu b›ra-
k›yor. Yoksul üniversite ö¤rencilerine ba-
r›nma ve ders çal›flma imkân› sa¤layarak
e¤itimlerini sürdürebilmelerini sa¤layan
‹HH, bu sayede bölge halk›n›n e¤itim sevi-
yesinin yükseltilmesine de katk›da bulunu-
yor.

Afganistan’daki yoksul ö¤rencilere bar›nma yard›m›
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Pakis-
tan’›n Kuveta flehrinde meydana ge-
len deprem sonras›nda afetzedelere
acil yard›m ulaflt›rd›. ‹HH, afetzedele-
re g›da kumanyas›, et konservesi, k›fl-
l›k elbise ve battaniye da¤›t›m› yapt›.
Belucistan eyaletindeki Kuveta fleh-
rinde Ziraat, Piflhin ve Chaman bölge-
lerinde yap›lan yard›mlardan 400 aile
yararland›. So¤uk hava flartlar› nede-
niyle deprem ma¤durlar›n›n zor günler
geçirdi¤i bölgede yap›lan acil yard›m-
lar yüzlerce insan için hayati önem ta-
fl›yor.

Depremden zarar
gören Pakistanl›lara
acil yard›m

2005 y›l›nda meydana gelen deprem-
de y›k›lan Keflmir’in Bagh bölgesi Cham-
yati kasabas›nda yaklafl›k 400 ö¤rencinin
e¤itim gördü¤ü Nur Okulu, ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› taraf›ndan prefabrik olarak
yeniden infla ediliyor. 2005’te meydana

gelen deprem sonras›nda bölgede sivil
toplum kurulufllar›n›n korumas›na ba¤›ml›
hâle gelen çocuk ve gençlerin e¤itimi için,
deprem nedeniyle tümüyle tahrip olan
e¤itim altyap›s›n›n yeniden infla edilmesi
son derece önemli. 

Keflmir’de deprem sonucu y›k›lan okul onar›l›yor
ASYA

FAAL‹YETLER 

ASYA
FAAL‹YETLER 



Pakistan’daki 

mültecilere acil yard›m
FAAL‹YETLER • ASYA

P akistan’da a¤ustos ay›nda ordunun Bajaur ve
Swat bölgelerinde sürdürdü¤ü bombard›man-
dan kaçan yaklafl›k 80.000 kifli yaflad›klar› yerle-
ri terk etmek zorunda kalm›flt›. Yaflanan bu bü-
yük mülteci krizinin ard›ndan bölgeye giden
‹HH ekipleri, ilk etapta günlük 500 kifliye s›cak
yemek da¤›t›m› yapt›. Ayr›ca bölgeye acil olarak
ihtiyaç duyulan g›da maddeleri, battaniye, giysi
ve sa¤l›k malzemeleri de sevk edildi. Çad›r da-
¤›t›m›n›n da gerçeklefltirildi¤i yard›m çal›flmala-
r› çerçevesinde, ‹HH’n›n iki ambulans›, çad›r
kentleri ve mültecilerin kald›¤› di¤er bölgeleri
gezerek sa¤l›k taramas› yapt›, hasta olanlara
ücretsiz ilaç da¤›t›m› yap›ld›.  

‹HH ayr›ca, Pakistan’›n NWFP (Kuzeybat›
Yakas› Federal Bölgesi) eyaleti, FATA (Federal
Afliretler Bölgesi) bölgesi, Mardan kentinde ya-
flayan mültecilere de acil yard›mda bulundu. Ül-
kenin Afganistan s›n›r›nda bulunan Bajaur böl-

gesindeki çat›flmalardan kaçarak Mardan kenti-
ne gelen 400 mülteci aileye g›da, battaniye ve
çad›r malzemesi da¤›t›ld›. Korunaks›z bir flekil-
de aç›k alanda yaflamaya çal›flan ve acil g›da,
su, ilaç ve bar›nma imkânlar›na ihtiyaç duyan
mültecilerin temel gereksinimlerinin karfl›lan-
mas›, mülteciler için hayati önem tafl›yor.

insani
YARDIM
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Bulgaristan’da din

hizmetleri aksamas›n
FAAL‹YETLER • BALKANLAR

iHH ‹nsani Yard›m Vakf›,
kuzeybat› Bulgaristan’da
yaflayan Türk, Pomak ve
Roman Müslümanlara hiz-
met için görevlendirilen ve
maddi imkâns›zl›klar nede-
niyle görevlerini yerine ge-
tirmekte güçlük çeken din
görevlilerinin maafllar›n›n
karfl›lanmas› için, bölge
halk›n›n talebi üzerine bir
proje bafllatt›. Proje ile dini
yaflant› ve geleneklerin-
den uzaklaflt›r›lm›fl olan
bölge halk›n›n kültürel ve
dini ba¤lar›ndan kopmalar›-
n›n önüne geçilmesi he-
defleniyor.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Makedonya’da
e¤itim alan›nda faaliyet gösteren Vllaznia Der-
ne¤i’nin çal›flmalar›na destek oluyor. Make-
donya’n›n Kumanova bölgesinde faaliyet gös-
teren ve temel amac›, yetiflmekte olan genç-
li¤in dini ve kültürel ba¤lar›ndan kopmadan ge-
lece¤e en iyi flekilde haz›rlanabilmelerini sa¤-
lamak olan Vllaznia Derne¤i’ne yönelik bu
destek, bölgedeki gençlerin ihtiyaç duyduklar›
e¤itim faaliyetlerine kat›labilmelerini ve bu ko-
nudaki eksikli¤in giderilmesini hedefliyor.

Makedonya’da e¤itim çal›flmalar›na destek
BALKANLAR

FAAL‹YETLER



Burkina Faso’da

yard›m projeleri
FAAL‹YETLER • AFR‹KA

frika’n›n yoksul ülkelerinden
Burkina Faso’da ‹HH’n›n yard›m
projeleri devam ediyor. ‹stanbul
Valili¤i Dernekler Masas›’ndan
müfettifllerin de bölgedeki yar-
d›m faaliyetlerimizi denetlemek
üzere kat›ld›¤› çal›flmalar s›ras›n-
da ülke genelinde aç›lan 11 su
kuyusu ve dört cami ziyaret edil-
di. ‹HH’n›n Titao flehrinde açm›fl
oldu¤u dört s›n›fl› okulun ziyaret
edilmesi esnas›nda da bölgedeki
30 yetim çocu¤a elbise hediye
edildi. Makusi bölgesinde 500
aileye g›da yard›m› yap›l›rken Si-
samba kasabas›nda bulunan ve
geçimlerini temin etmek için hiç-
bir imkân› bulunmayan 35 aileye
de ikifler adet keçi hediye edildi.

insani
YARDIM
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, iç savafllar›n ve
kurakl›¤›n yafland›¤› Somali’nin Afla¤› Sha-
belle ve Orta Shabelle bölgelerinde acil g›da
da¤›t›m› yapt›. ‹rdooley köyünde 450, Arafto-
oy köyünde 300 ve Ambaraay köyünde de
550 aile olmak üzere toplam 1300 aileye g›-
da paketleri da¤›t›ld›. ‹ç çat›flmalar nedeniyle
yüz binlercesinin mülteci kamplar›nda yafla-
maya mahkûm edildi¤i ve tek umut kaynak-
lar› sivil toplum kurulufllar› olan bölge halk›,
kurakl›kla birlikte artan k›tl›k nedeniyle açl›k
s›n›r›n›n alt›nda yaflam mücadelesi veriyor.

Somali’de acil g›da da¤›t›m›

A

AFR‹KA
FAAL‹YETLER 
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Nijer’de acil yard›m ve

sosyal kalk›nma projeleri
FAAL‹YETLER • AFR‹KA

i HH’n›n kas›m ay›nda Nijer’de tamamlanan
acil yard›m ve sosyal kalk›nma merkezli pro-
jeleri, ‹stanbul Valili¤i Dernekler Masas› yetki-
lilerinin de ‹HH ekibine kat›l›m› ile denetlendi.
Baflkent Niamey’de 13 milyonluk ülkenin tek
üniversitesi olan Niamey Üniversitesi’nde de-
kanlar, rektör ve ilgili bölüm baflkanlar›n›n ha-
z›r bulundu¤u aç›l›fl töreninde önce bilgisayar
laboratuvar›, ard›ndan ise kimya laboratuvar›-
n›n aç›l›fllar› gerçeklefltirildi. ‹HH’n›n katk›lar›y-
la infla edilen Niamey Do¤umhanesi’nin de
denetlenmesinin ard›ndan, ülkenin do¤u ya-
kas›ndaki Maradi vilayetine ba¤l› 130 bin nü-
fuslu Tisau bölgesinde Tisau belediye baflka-
n›n›n da haz›r bulundu¤u bir törenle, tamam›
yer alt›nda bulunan 1000 metrelik drenaj ka-
nal›n›n aç›l›fl› gerçeklefltirildi. Törenler sonra-

s›nda bölge halk›n›n temel g›da maddeleri
aras›nda yer alan milet ve fasulyeden oluflan
10 tonluk g›da malzemesi, yoksulluk s›n›r›n›n
alt›nda yaflayan 2000 aileye da¤›t›ld›.



Kamerun’da

‹HH projeleri

hayat buluyor FAAL‹YETLER • AFR‹KA

insani
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i
HH ‹nsani Yard›m Vakf› befl senedir faaliyet
gösterdi¤i Kamerun’da bir dizi projeyi daha ha-
yata geçirdi. Yaklafl›k bir y›l önce yap›m›na bafl-
lanan hastane, okul, külliye, cami ve iki mesci-
din önümüzdeki günlerde tamamlanmas› bek-
leniyor. Kamerun’un Douala kentinde yer alan
Osman Gazi Cami ve Kütüphanesi 450 m2 alan
üzerine üç katl› olarak infla ediliyor. Cami ta-
mamland›¤›nda kentteki Müslümanlar›n iba-
dethane ihtiyaçlar› büyük ölçüde giderilmifl ola-
cak. Yine ayn› kentte 2048 m2 alan üzerine in-
fla edilen fierefo¤lu Külliyesi ve Okulu ile de
binlerce genci yetifltirecek önemli bir e¤itim
kurumu oluflturulmas› hedefleniyor. Douala
kentindeki di¤er bir önemli proje olan ‹slam
Birli¤i Hastanesi ise hizmete girdi¤inde bölge-
deki sa¤l›k hizmetlerine önemli katk› sa¤laya-
cak. Guandara kentinde yer alan iki mescidin
yap›m› sürerken bölgede yeni bir yetimhane-
nin inflaat›na da bafllanmas› amaçlan›yor.
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‹HH Gürcistan’a acil g›da

yard›m›nda bulundu
FAAL‹YETLER • KAFKASYA

i
HH ‹nsani Yard›m Vakf›, a¤ustos ay›nda Kaf-
kasya’da yaflanan savafl›n ard›ndan binlerce
insan›n evlerini terk ederek yollara düfltü¤ü
ve mülteci kamplar›na s›¤›nd›¤› Gürcistan’da
acil g›da yard›m›nda bulundu. Savafl›n ard›n-
dan a¤ustos ay›n›n son günlerinde bölgeye
giden ‹HH ekipleri, savafltan en çok zarar gö-
ren bölgelerden olan Gori’ye 50 km mesafe-

deki Borjomi kentinde ve civar köylerde 1350
aileye kumanya paketi ve 300 aileye de be-
bek mamas› da¤›tt›. ‹HH ekipleri, Gürcistan
Kriz Masas›’yla koordinasyon içinde yürütü-
len acil yard›m çal›flmalar›nda ulafl›m›n sa¤la-
namad›¤› bölgelere yard›m götürdü. Rus güç-
lerinin a¤›r bombard›man›nda yerle bir olan
Gori’de 10.000 kifli evlerini terk ederek mül-
teci kamplar›na s›¤›nm›flt›. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n üst kurul-
lar›ndan birisi olan ve hukuk, ekonomi,
ilahiyat, sosyoloji, e¤itim vb. alanlarda uz-
manlardan ve kanaat önderlerinden olu-
flan Yüksek Dan›flma Meclisi’nin ola¤an
toplant›s› gerçekleflti. ‹HH’n›n çal›flmalar›-
n›n iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesi ile ilgili
de¤erlendirmeler yapan meclis üyeleri,
2008 y›l› için görüfllerini sundu ve önü-
müzdeki döneme dair önerilerde bulun-
du. 

‹HH Yüksek Dan›flma Meclisi topland›
TOPLANTILAR

FAAL‹YETLER



On yeni mescidimiz daha

Afrikal› Müslümanlar›n

hizmetinde FAAL‹YETLER • CAM‹ VE MESC‹TLER

insani
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Gine’nin 383.000 Müslüman’›n yaflad›¤›
ve kendilerine ait ne bir okulun ne de ihtiya-
ca cevap verecek uygun bir mescidin bu-
lundu¤u N’Zekori flehrinin Talibula semtin-
de infla edilen 150 m2lik Allah Kerim Cami-
si, 90 m2lik bir imam evi, dört s›n›fl›k Halil
‹brahim ‹lkokulu ve bir de idari binadan olu-
flan kompleks tamamland›. Gerçeklefltirilen
proje ile bölgedeki Müslüman halk hem
kendilerine ait bir ibadethaneye hem de ço-
cuklar›n› rahatl›kla gönderebilecekleri bir

okula kavuflmufl ve onlar› misyonerlerin
e¤itim kurumlar›ndan uzaklaflt›rm›fl oldu. 

Gine’de infla edilen bir di¤er mescit ise
Siquiri flehrinde ibadete aç›ld›. 205.000
Müslüman’›n yaflad›¤› flehirde maddi im-
kâns›zl›klar nedeniyle yaflanan mescit s›-
k›nt›s›n› gidererek Müslüman halka moral
kazand›ran Muhammed Abdullah Mesci-
di’nin farkl› kabilelere mensup Müslüman-
lar›n birlikteli¤ini sa¤lamas› da hedefleni-
yor.

Gine’ye iki yeni mescit ve bir okul

‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›’n›n, Ruan-
da’n›n Nyagatare
flehrinde 120 m2

alan üzerine infla et-
tirdi¤i Kardefller Ca-
misi tamamland›.
fiehirde yaflayan
yaklafl›k 3000 Müs-
lüman’a hizmet ede-
cek olan cami, az›n-
l›kta olan Müslü-
manlar›n birlik ve be-
raberli¤ini de sa¤la-
yacak.

Ruandal› Müslümanlar›n yeni mescidi haz›r



‹HH taraf›ndan Burki-
na Faso’nun baflkenti
Ouagadougou’nun Bis-
gin semtinde 240 m2lik
bir alan üzerine infla edi-
len Osmanl› S›dd›klar
Mescidi tamamland›.
Bölgedeki en büyük ca-
mi konumundaki mesci-
din yan›na yine ‹HH ta-
raf›ndan aç›lan su kuyu-
su ise cami cemaatinin
ve civardaki halk›n su ih-
tiyac›n› karfl›l›yor. Bölge-
de mescit bulunmad›¤›
için özellikle cuma ve
bayram namazlar› gibi cemaatle k›l›nan na-
mazlar›n› ifa edemeyen Müslümanlar, pro-
jenin tamamlanmas›yla, bir arada ibadet
edebilmenin mutlulu¤unu yafl›yorlar.
Mescitte ayr›ca çocuklara yönelik din
dersleri de veriliyor.

Baflkent Ouagadougou’da Markossi
bölgesinin Ouatinauma mahallesinde 300
m2lik bir alanda infla edilen 108 m2lik Fikir-
der Takva Mescidi de hizmete girdi. ‹çeri-
sinde abdest alma yerinin de bulundu¤u
mescit, yaklafl›k 2500 kiflinin yaflad›¤› böl-
gedeki Müslümanlar›n önemli bir eksi¤ini
de gidermifl oldu. 

Burkina Faso’da baflkent Ouagadougo-
u’nun Tambuva semtinde infla edilen 120
m2lik Mehmet Üretmen Mescidi’nin yap›-
m› da tamamland›. Proje, 4500 nüfuslu
bölgede halk›n ibadetlerini daha kolay bir
flekilde eda edecek imkâna kavuflmas›n›
ve farkl› kabilelere mensup insanlar ara-
s›ndaki dayan›flma ve kardefllik duygusu-
nu güçlendirmeyi hedefliyor.

Burkina Faso’da üç yeni mescit daha hizmete girdi
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Y›llard›r devam eden iç savafltan do-
lay› insanlar›n her fleylerini geride b›raka-
rak mülteci kamplar›nda açl›k s›n›r›nda
yaflamaya çal›flt›¤›, cehalete terk edildi¤i
Darfur’da yüzlerce okul ve cami de zarar
görmüfl durumda. Bölgede halk›n ihtiya-
c›n› gidermek için
‹HH’n›n yapt›rd›¤›
iki mescidin inflas›
t a m a m l a n d › .
Darfur’un Nyala
kentinin Karir ma-
hallesinde yap›lan
Kardefllik Cami-
si’nden yaklafl›k
2500 kifli istifade
ediyor.

Nyala kentinin
Ammer Cedid ka-
sabas›nda yap›lan
Abdülhamit Mes-
cidi’nin ve medre-

senin yap›mlar› da tamamland›. Mesci-
din yan›na yap›lan 120 m2 geniflli¤indeki
medrese, e¤itim kurumlar›n›n yok dene-
cek kadar az oldu¤u bölgede çocuklar›n
e¤itimi için imkân sa¤l›yor. Projeden
3000 kifli faydalan›yor.

Sudan Darfur’a iki ‹HH mescidi
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‹HH, iç çat›fl-
malar yüzünden
halk›n maddi ola-
rak zor durumda
oldu¤u ve mescit-
lerin ve e¤itim ku-
rumlar›n›n yetersiz
bulundu¤u Soma-
li’de, Hiiran bölge-
sinin Luq Dhurwaa
köyünde 300 m2

alan üzerine bir
mescit, iki s›n›fl›k
bir okul ve bir de
imam odas› infla
ettirdi. Ekim ay›n-
da hizmete aç›lan
ve bölgede yafla-
yan 10.000 kiflinin
istifadesine sunu-
lan Mustafa Mes-
cidi, Müslüman halk›n ibadetlerini bun-
dan böyle topluca yerine getirebilmele-

rine imkân sa¤larken aç›lan okul da ço-
cuklara e¤itim olana¤› sunuyor.

10.000 Somaliliye ‹HH’dan manevi destek

‹HH, Kamerun’da da
Ngaoundere ilinin ‹mbekak
Caluk köyünde 100 m2lik
bir alan üzerine bir mescit
infla ettirdi. 2000 kiflilik nü-
fusunun tamam›n› Müslü-
manlar›n oluflturdu¤u böl-
genin mescit s›k›nt›s›na
son veren Hamide Hatun
Camisi, bölge halk› taraf›n-
dan büyük bir sevinçle kar-
fl›land›.

Kamerunlu Müslümanlar yeni mescitlerine kavufltu
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Katarakt projesi

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

Y
etersiz sa¤l›k hizmetleri ve yoksulluk nedeniy-
le yaklafl›k 12 milyon Afrikal›n›n ma¤dur oldu-
¤u katarakt hastal›¤›n›n tedavi edilebilmesi için
bafllat›lan Afrika Katarakt Projesi devam edi-
yor. ‹HH ve Dayan›flma Vakf›’n›n ifl birli¤iyle
2007 y›l›nda bafllat›lan proje ile 100 bin kata-
rakt hastas›n›n tedavi edilmesi hedefleniyor. 

Hay›rseverlerin 100 TL’lik ba¤›fllar›yla bir
katarakt hastas›n›n ameliyat›n› karfl›layabildi¤i
çal›flmalar çerçevesinde flimdiye kadar 37.412
kifli muayene edildi, 12.000’i aflk›n katarakt
hastas› da göz operasyonlar› ve ilaç tedavisi ile
yeniden görme imkân›na kavufltu. Sudan’da

hâlen devam eden ameliyatlarda Türkiye’den
giden gönüllü doktor ve hemflireler görev yap›-
yor. Sudanl› göz doktorlar› da bu ameliyatlara
kat›larak faco yöntemini ö¤renme imkân›
buluyor.

Afrika’n›n Sahra Kufla¤› üzerinde yer alan
10 ülkesini kapsayan projenin bafllad›¤› gün-
den bu yana Benin, Gana, Togo, Nijer, Çad ve
Etiyopya’da gerçeklefltirilen ameliyatlara
‹HH’n›n Sudan’da kurdu¤u göz hastanesinde
ve Somali’de devam ediliyor. Gerekli altyap›-
n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan Burkina Faso
ve Mali’de de ameliyatlara bafllanacak.

Afrika Katarakt Projesi çerçevesinde
daha fazla insan›n gözlerini açmak için
gönüllü doktor ve hemflirelere ihtiyaç

duyuluyor. Türkiye’den Afrika’ya gidecek
doktor ve hemflireler Sa¤l›k Bakanl›¤›
taraf›ndan idari izinli say›l›yor.

Gönüllü doktor ve hemflirelerin deste¤i bekleniyor
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, K›rg›zistan’da
5 Ekim 2008 tarihinde meydana gelen dep-
remde zarar gören afetzedelere yard›m eli-
ni uzatt›. Çin s›n›r›na 5 km mesafedeki Ofl
flehri Alay ilçesi Nura köyünde 6,3 fliddetin-
de bir deprem meydana gelmifl, depremde
75 kifli hayat›n› kaybederken köydeki evle-
rin neredeyse tamam› y›k›lm›flt›. ‹HH, böl-
gedeki partner kuruluflu Orta Asya Gençlik
Vakf› ile birlikte afetzede ailelere g›da, bat-
taniye, yatak, giysi ve temizlik malzemele-
rinden oluflan toplam 20 tonluk yard›m mal-
zemesi da¤›tt›.

K›rg›zistan’a deprem yard›m›

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
taraf›ndan 25 Mart 2008 tari-
hinde özel bir uçakla ve refa-
katçileriyle birlikte Türki-
ye’ye getirilen 59 Filistinli
yaral›dan tedavisi tamamla-
nanlar memleketlerine dön-
meye devam ediyor. Daha
önce tedavisi tamamlanarak
ülkelerine dönen 30 yaral›n›n
ard›ndan 24 Filistinli daha iyi-
leflmifl hâlde ülkelerine
u¤urland›. Durumlar› a¤›r ol-
du¤u için tedavi süreçleri
uzayan yaral›lar›n ço¤una
protez ayak ve kol tak›ld›.
Türkiye’ye sedye üzerinde
getirilen yaral›lar, gördükleri
tedavi sonucu yürüyerek
memleketlerine dönmenin
sevincini yaflad›lar. Geriye
kalan befl kifli de tedavileri-
nin sona ermesinin ard›ndan
ülkelerine dönmeyi bekliyor. 

‹yileflen Filistinli yaral›lar memleketlerine u¤urlan›yor

ORTA ASYA
FAAL‹YETLER

F‹L‹ST‹NL‹ YARALILAR
FAAL‹YETLER
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Gazze’nin tüm yetimleri

bize emanet FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹srail’in Gazze’ye yönelik bafllatt›¤›  son sal-

d›r›larda anne veya babas›n› kaybeden çocuklar ile, ailelerini daha

önce kaybetmifl olan tüm yetimlerin bak›m›n› üstlenme karar› ald›.

fiimdiye kadar Filistin’de 2500 yetimin bak›m›n› üstlenen ‹HH, Gaz-

ze’deki son sald›r›larda yaklafl›k 1500 çocu¤un daha yetim kald›¤›n›

tespit etti. ‹srail sald›r›lar› sonucunda ve daha önce çeflitli sebepler-

le yetim kalm›fl tüm çocuklar›n bar›nma, e¤itim, sa¤l›k vb. ihtiyaçla-

r›n› karfl›layacak olan ‹HH, Gazze’nin yetimlerini de Sponsor Aile Sis-

temi’ne dâhil etti. Ayl›k 70 TL ba¤›fl karfl›l›¤› bir yetimin bak›m›n›n

üstlenilebildi¤i çal›flma kapsam›nda, sald›r›lar›n bafl›ndan bu yana

yaklafl›k 1000 aile, Gazze’deki yetim çocuklara sponsor aile olmak

için vakf›m›za baflvuruda bulundu. 

Ramazan Bayram› öncesinde dünyan›n
dört bir yan›ndaki ihtiyaç sahibi yetimlere
bayraml›k giysi yard›m›nda bulunan ‹HH,
binlerce yetimi sevindirdi. Bayraml›k k›ya-
fet da¤›t›mlar› Afganistan, Arakan, Bangla-
defl, Burkina Faso, Burma, Filipinler/Moro,
Irak, Kamboçya, K›rg›zistan, K›r›m, Lübnan,
Tacikistan, Tayland ve Ürdün’de gerçek-
lefltirildi. Yetimlere yap›lan bayraml›k elbi-
se ve ayakkab› yard›mlar›n›n yan› s›ra baz›-
lar›na bayram harçl›klar› da¤›t›ld›; bir k›sm›-
n›n ailesine de nakdi yard›mda bulunuldu. 

Türkiye’de ise Ramazan’da il il dolafla-
rak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren
‹HH, 22 ilde yüzlerce yetim çocu¤umuza

bayraml›k giysi yard›m›nda bulundu. ‹HH,
yetimlere maddi yard›mda da bulunarak
bayram sevinçlerini paylaflt›. 

‹HH’dan yetimlere bayraml›k giysi yard›m›

i

Yetim çal›flmalar›m›zda

Ramazan bereketi FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Açe’de yapt›rd›¤›
‹stanbul Yetimhanesi’nde yaflayan 100 yetim
ve bölgedeki di¤er yetimhanelerde kalan 60
yetime bir iftar yeme¤i verdi.

Ayr›ca Ürdün’de baflkent Amman’›n Su-
veylih bölgesinde mülteci olarak yaflayan Filis-
tinli 150 yetim çocu¤un ilk iftar yeme¤i, ‹HH
taraf›ndan verildi.

Ümmetin yetimlerine ‹HH’dan iftar

‹HH, Ramazan ay› içerisinde Feshane’de ye-
timler yarar›na bir iftar program› düzenledi. Prog-
ramda Do¤u Türkistanl›, Somalili, Filistinli ve Pakis-
tanl› çocuklar, ülkelerine dair sunumlarda bulundu-
lar. 1000’in üzerinde kiflinin kat›ld›¤› programdan
elde edilen gelir, ‹HH’n›n Türkiye’deki ve yurt d›-
fl›ndaki yetim çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere Ye-
tim Fonu’na aktar›ld›.

‹HH ayr›ca, Bursa ‹nsani Yard›m Derne¤i’nin
katk›lar›yla Bursa’da da bir yetim iftar› düzenledi.
Yetim sponsor aileleri ve gönüllülerinin deste¤iyle
düzenlenen programda Bursal›lar›n, farkl› ülkeler-
den toplam 500 yetime sahip ç›kt›¤› ifade edildi. 

‹stanbul ve Bursa’da yetimler
yarar›na iftar program›

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹HH aktif gönüllülerinin de
deste¤iyle Fatih ve Ümraniye’de yetimler yarar›na kermes
düzenledi. Fatih’teki kermesin aç›l›fl›n› ‹HH Genel Baflkan›
Av. F. Bülent Y›ld›r›m ile Fatih Belediye Baflkan› Mustafa
Demir yapt›. 26 A¤ustos-3 Eylül tarihleri aras›nda, tekstil
malzemeleri, el ifli ürünler, hediyelik eflyalar, ev yemekleri
ve benzeri ürünlerin sat›fla sunuldu¤u kermeslerin geliri
yetimler için kullan›lmak üzere Yetim Fonu’na aktar›ld›.

Yetim kermesimiz
yetimlere umut oldu
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Sponsor Aile Sistemi

ve yefleren ümitler FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI

HH’n›n 2007 Ramazan ay›nda bafllatt›¤› Sponsor Ai-
le Sistemi bir y›l›n› doldururken sponsor aile say›s›
5000’e ulaflt›. Ayda 70 TL’ye bir yetimin masraflar›-
n›n üstlenildi¤i çal›flmada, sponsorluk süresi bitimin-
de sponsor ailelere, destekledikleri yetimle ilgili bil-
gileri içeren foto¤rafl› ilerleme raporu ulaflt›r›l›yor.
Kendilerini destekleyen sponsor ailelerine hay›r dua-
larla dolu mektuplar gönderen yetimlerimiz, bu ça-
l›flma sayesinde hem maddi hem manevi destek
bulman›n mutlulu¤unu yafl›yor. Siz de ayda 70 TL
ödeyerek bir yetime alt› ay, bir y›l ya da daha fazla
bir süre boyunca destek olabilirsiniz.

i

Esselamu aleykum ve rahmetullah

Say›n manevi babac›¤›m,
Umar›m iyi ve sa¤l›kl›s›n›zd›r.
Allahu Teala’dan ailenize ve size
uzun ve s›hhat dolu bir ömür,
mallar›n›za bereket vermesi için
dua ediyorum.

Allahu Teala sizleri gönderdi ve
hayat›ma ›fl›k tuttunuz,
bizlere yard›m ettiniz. 
Allah sizden raz› olsun,
cennetinde a¤›rlas›n.
Çok teflekkür ediyorum.

Manevi k›z›n›z Duha Hiflam Cibril
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Yetimlerimizi

Kurban’da da sevindirdik
FAAL‹YETLER • YET‹M ÇALIfiMALARI

YET‹MLER‹N BAYRAMLIKLARI
Y‹NE ‹HH’DAN
HH ‹nsani Yard›m Vakf›, sürekli olarak destekte
bulundu¤u Filistin, Irak, Lübnan, Makedonya,
Kosova, Çeçenistan, Burkina Faso, Sudan/Dar-
fur, Etiyopya, Somali, Sierra Leone, Pakistan ve
Endonezyal› yetimlerle Türkiyeli yetimlere Kur-
ban Bayram› öncesinde bayraml›k giysi yard›m›
yapt›. Kurban Bayram› vesilesiyle dünyan›n dört
bir yan›na da¤›lan ‹HH ekipleri de ziyaret ettikle-
ri ülkelerde yaklafl›k 1000 yetime bayraml›k he-
diye etti.
Ayr›ca ‹stanbul’da, Irakl›, Do¤u Türkistanl›, Af-
gan ve Ah›skal› mültecilerden oluflan 68 yetim
ile 56 Türkiyeli yetime bayraml›k elbiseler hedi-
ye edildi. Aktif ‹HH gönüllülerinin efllik etti¤i ço-
cuklar›m›z, götürüldükleri çeflitli ma¤azalarda
bayraml›klar›n› kendileri seçti. Anadolu’da ise
Kayseri ve Bursa’da ‹HH gönüllülerinin katk›lar›
ile yetimlere bayraml›k k›yafetler hediye edildi.

i

Kurban Bayram›’n›n ikinci gü-
nünde ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
ço¤u yetim olan 64 çocu¤u misa-
fir etti. Halkal› ve Eyüp Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kuru-
mu (SHÇEK) ile ‹stanbul Sokak
Çocuklar› Vakf› ve Darülace-
ze’den gelen çocuklarla vak›f
merkezinde bayramlafl›d›. Birlikte
yenen yemekten sonra çocuklar›-
m›za hediyeler verildi ve bayram
harçl›klar› da¤›t›ld›.

Kurban Bayramı’nda SHÇEK çocuklarını a¤ırladık
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Lübnan’da ‹stanbul

E¤itim Merkezi aç›ld›
FAAL‹YETLER • ORTADO⁄U

srail iflgali sebebiyle Lübnan’da yaflamlar›n› sürdürmek
zorunda kalan Filistinli mülteciler için bugüne kadar onlar-
ca projeyi hayata geçiren ‹HH, son olarak ‹stanbul E¤itim
Merkezi’ni açt›. Lübnan’daki Ayn el-Hilva Mülteci Kam-
p›’nda kalan Filistinli mülteci ö¤renciler için, ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› görevlilerinin de kat›ld›¤› bir törenle aç›lan ‹s-
tanbul E¤itim Merkezi, gerekli araç ve gereçlerin temin
edilmesinin ard›ndan hizmet vermeye bafllad›. ‹çerisinde
dil kurslar› ile bilgisayar ve takviye kurslar›n›n bulundu¤u
merkezde Türkçe kursu da bulunuyor. ‹lkokuldan üniver-
siteye kadar bütün s›n›flar için takviye kurslar›n›n da veri-
lece¤i ‹stanbul E¤itim Merkezi’nden Ayn el-Hilva Mülteci
Kamp› baflta olmak üzere civardaki kamplarda kalan Filis-
tinli mülteci ö¤renciler faydalanacak. Merkezden y›lda or-
talama 800 ö¤rencinin e¤itim almas› bekleniyor.

Afetlerin vurdu¤u Yemen’e acil yard›m

‹

Ekim ay›nda Yemen’in Hadramut bölgesin-
de etkili olan kas›rga ve sel afeti sonucunda
180 kifli hayat›n› kaybetmifl, 20 bin kifli de evsiz
kalm›flt›. Altyap›n›n tamamen tahrip oldu¤u, te-
miz suya ulaflma imkân›n›n son derece zor ol-
du¤u bölgede binlerce ev y›k›ld›. Afet sonras›n-
da bölgeye giden ‹HH ekipleri, Sejyon flehrinde
100 aileye battaniye ve çad›r, 140 aileye de g›-
da yard›m›nda bulundu. ‹HH’n›n bölgede afet-
zedelere yönelik çal›flmalar› devam ediyor.

ORTADO⁄U
FAAL‹YETLER 
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Fiziksel Engelliler Vakf›’n›n Filistinli mültecilere
verilmek üzere ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’na ba¤›fl-
lad›¤› 100 tekerlekli sandalye, Suriye’deki yürüme
engelli Filistinli mültecilere ulaflt›r›ld›. Tenf ve Hol
mülteci kamplar› ile Han el-fieyh, Han Denun, Si-
beyne, Yermuk, Ceremana, Der’a, Humus, Hama
ve Halep’teki mülteci kamplar›nda da¤›t›lan teker-
lekli sandalyeler, engellilerin sosyal hayata kat›la-
bilmelerine de yard›mc› olacak. 

Tekerlekli sandalyeler
engelli mültecilere ulaflt›r›ld›

Mülteci kamplar›na düzenli olarak ayni
yard›m götüren ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
Suriye’deki Filistinli mültecilerin en büyük
sorunlar›ndan biri olan e¤itim konusunda
da onlara destek oluyor. Kas›m ay› içinde
Han Denun, Seyyide Zeynep ve Zuhur
Yasin anaokullar›nda ihtiyaç duyulan
toplam 120 masa ve s›ra ‹HH taraf›ndan
al›nd›. Okullarda eksik olan di¤er araç ve
gereçler de temin edildi.

Filistinli ö¤rencilerin masa ve s›ralar› ‹HH’dan

Suriye’deki Filistinli

mültecilere ‹HH deste¤i
FAAL‹YETLER • ORTADO⁄U

‹HH, Suriye’deki mülteci kamplar›nda çok zor
flartlar alt›nda yaflam mücadelesi veren Filistinli mül-
tecilere 1788 paket bebek bezi yard›m›nda bulundu. 

Mültecilere
bebek bezi yard›m›
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Afrika 41 su kuyusuna daha kavufltu
‹HH, Çad’da Boutal Bagara, Arangadji,

Faouade, Soukoulde, Belle, Koumannadji
ve N’Djinami bölgelerinde 14 yeni su kuyu-
su açt›. Ayr›ca Sudan’da 5, Burkina Fa-
so’da 3, Sierra Leone’de 2 ve
Cibuti’de 2 adet olmak üzere
toplam 12 su kuyusu aç›ld›.
Etiyopya’da ise Kofale bölgesi-
nin Momintu, Obsota ve Doda
bölgelerinde Qore kasabas›n-
da fakir halk›n yaflad›¤› k›rsal
kesimlerde 3 adet su kuyusu
daha aç›ld›. Somali’nin, sa¤l›k-
s›z su kaynaklar› nedeniyle sal-
g›n hastal›klar›n ve buna ba¤l›
olarak da ölümlerin görülmeye
baflland›¤› Afla¤› Shabelle ve
Bendari bölgelerinde ve Jazii-
re, Boondheere, Beexaani ve
Abid Aziz köylerinde ise top-
lam 12 adet su kuyusu aç›ld›.
Aç›lan her bir su kuyusundan
1000 ila 2000 kiflinin istifade
etmesi bekleniyor.

Yeni tamamlanan su kuyular›yla birlikte
‹HH’n›n Afrika ve Asya’da açt›¤› su kuyusu
say›s› 1008’e ulaflt›. 42 su kuyusunun ya-
p›m çal›flmalar› ise devam ediyor.

Su kuyular› kurak

bölgelere hayat oluyor FAAL‹YETLER • SU KUYULARI

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, hay›rsever halk›m›z›n
deste¤iyle dünyada susuzluk probleminin en
yüksek oranda yafland›¤› Afrika’da su kuyular›
açmaya devam ediyor. Aç›lan su kuyular›yla
bölge halklar›n›n temiz suya kavuflmas› ve
uzaklardan su tafl›ma s›k›nt›s›ndan kurtulmalar›
hedefleniyor. Bölge halklar› taraf›ndan âdeta bay-
ram sevinciyle karfl›lanan yeni su kuyular›na,
ba¤›flta bulunan hay›rsever kifli ve kurumlar›n
istedi¤i isimler veriliyor.

i
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Türkiye’deki ihtiyaç

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

‹HH, dünyan›n dört bir yan›nda oldu¤u gibi Türkiye’de
de mültecilere yönelik çal›flmalar›na devam ediyor. Kas›m
ay› bafl›nda Çorum ve Tokat’ta Irakl› ve Afgan mülteci aile-
lere yard›m götürüldü. Çorum’da 85, Tokat’ta 46 mülteci
aileye g›da, ev eflyas› ve giysi yard›m› yap›l›rken 45 aileye
de soba al›nd›. Ülkelerinin iflgal edilmesinden sonra bir k›s-
m› Türkiye’ye s›¤›nan Irakl› ve Afgan mültecilerin çal›flma
izinleri bulunmuyor. Bu nedenle d›flar›dan gelen yard›mlar
bu mülteciler için hayati önem tafl›yor. 

Çorum ve Tokat’taki mültecilere yard›m

Irak Telafer’den gelen ve Diyarbak›r Devlet
Hastanesi’nde tedavi gören 17 hasta ve 12 refa-
katçiye nakit  ve giysi yard›m›nda bulunuldu.

Kas›m ay›nda, Ümraniye Polis Karakolu’nda
kalan 22 Afganl›ya 40 adet battaniye ile haz›r g›da

yard›m› yap›ld›. 
Ekim ay›nda, Çanakkale ‹l Emniyet Müdürlü¤ü

taraf›ndan alt› Afganl› mülteci için talep edilen
uçak biletleri sat›n al›narak mültecilerin ülkelerine
dönmelerine yard›mc› olundu.

Mültecilere yönelik di¤er yard›mlar›m›z

D‹YARBAKIR’DAK‹ ‹HT‹YAÇ SAH‹B‹
Ö⁄RENC‹LERE KIRTAS‹YE YARDIMI
‹HH, yeni e¤itim y›l› bafl›nda Diyarbak›r’daki 300 ihtiyaç
sahibi ö¤renciye birer okul çantas› ile defter, kalem, sil-
gi, kalemt›rafl, cetvel vb. k›rtasiye malzemeleri da¤›tt›.

ANADOLU’DA G‹YS‹ YARDIMI
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Kurban Bayram› öncesinde ih-
tiyaç sahiplerine giysi yard›m› çal›flmas› bafllatt›. Ad›ya-
man, Kahramanmarafl, Diyarbak›r ve Bitlis’te geçici ola-
rak aç›lan ma¤azalardan 4000 kifli faydaland›.

‹HH’NIN HAYIR MA⁄AZASINDAN ‹HT‹YAÇ
SAH‹PLER‹NE G‹YS‹ YARDIMLARI DEVAM ED‹YOR
‹HH’n›n ‹stanbul Ümraniye’deki hay›r ma¤azas›nda ih-
tiyaç sahiplerine giysi yard›mlar› yap›lmaya devam
ediliyor. Ma¤azadan Kurban Bayram›’ndan önceki
hafta toplam 171 kifli istifade etti.



‹HH’dan 22 ülke ve

bölgede e¤itim yard›m›
FAAL‹YETLER • E⁄‹T‹M YARDIMLARI

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Ortado¤u ülkelerin-
de yaflayan yoksul, mülteci ve yetim çocuklardan
oluflan toplam 1943 ö¤renciye e¤itim yard›m›nda
bulundu. Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki Filistin
mülteci kamplar›nda yaflayan ihtiyaç sahibi top-
lam 1250 ö¤renciye okul k›yafeti ve k›rtasiye mal-
zemesi da¤›t›ld›. ‹HH ayr›ca, Irak’ta Ba¤dat ve
çevresinde yaflayan ihtiyaç sahibi 313 ö¤renci ile
Filistin’de ambargo alt›ndaki Gazze’de yaflayan
muhtaç durumdaki 380 ö¤renciye de okul çanta-
s› ve k›rtasiye malzemesi yard›m› yapt›. Ayr›ca
Türkiye’de okuyan 85 Filistinli ö¤renciye okul ge-
reçleri ile g›da ve giyecek yard›m› yap›ld›.

Ortado¤u’da 2000’e yak›n ö¤renciyi sevindirdik

Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Bangla-
defl, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burkina
Faso, Endonezya, Etiyopya, Filipinler/Moro,

Filistin, Irak, Kamboçya, K›r›m, Kosova,
Lübnan, Makedonya, Sudan/Darfur, Suriye,
Tacikistan, Tayland, Ürdün

E¤itim yard›mlar›n›n yap›ld›¤› ülke ve bölgeler

er ö¤retim y›l› bafl›nda oldu¤u gibi bu y›l
da dünyan›n birçok ülkesinde baflta ye-
timler olmak üzere ihtiyaç sahibi ö¤renci-
lere e¤itim yard›m› yapan ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, bu sene de Ramazan vesilesiy-
le bulundu¤u co¤rafyalarda minikleri se-
vindirdi. Dünyan›n 22 ülke ve bölgesinde
okul k›yafetleri, okul çantalar› ve defter,
kalem, silgi, kalemt›rafl, cetvel gibi k›rtasi-
ye malzemelerinin da¤›t›ld›¤› çal›flma,
toplam 5500 yoksul çocu¤un okullar›na
mutlu bir flekilde bafllamalar›na imkân
sa¤lad›. 

H
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Balkanlar

‹stanbul’da bulufltu
FAAL‹YETLER • BALKAN SEMPOZYUMU

HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 18-19 Ekim 2008 ta-
rihleri aras›nda, yedi Balkan ülkesinden ‹slam
toplumu liderleri, akademisyenler, siyasetçiler
ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren
“Balkanlarda Gelecek Tasavvuru: Kültür,
Siyaset, Örgütlenme ve ‹flbirli¤i Alanlar›” sem-
pozyumuna ev sahipli¤i yapt›. ‹ki gün devam e-
den sempozyumda “Balkanlarda ‹slam’›n gele-
ce¤i ve birlikte yaflam”, “AB sürecinde Bal-
kanlarda gelecek perspektifi” ve “E¤itim, ör-
gütlenme ve iflbirli¤i alanlar›” konular› müzake-
re edildi. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n da des-
tek verdi¤i sempozyum, Bosna-Hersek, Arna-
vutluk, Makedonya, Bulgaristan, S›rbistan, Ka-
rada¤ ve H›rvatistan baflmüftülerini bir araya
getirmesi noktas›nda bir ilk olma özelli¤ine sa-
hip. Bas›nda genifl yank› bulan sempozyuma
kat›l›mc›lar›n ilgisi de yüksekti.

i



‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan 18-19 Ekim 2008
tarihlerinde gerçeklefltirilen Balkan Sempozyumu’nda
sunulan tebli¤ler kitaplaflt›r›ld›. Kitapta, konuflmac›lar›n
tebli¤leri ve öz geçmiflleri, sempozyum sonuç bildirge-
si, Balkan ülkelerinin kimlik ve tarihi bilgileri yer al›yor.
Yedi Balkan ülkesinden ‹slam toplumu liderleri, akade-
misyenler, siyasetçiler ve sivil toplum temsilcilerinden
oluflan konuflmac›lar›n tebli¤leri “Balkanlarda Gelecek
Tasavvuru: Kültür, Siyaset, Örgütlenme ve ‹flbirli¤i
Alanlar›” bafll›¤›n› tafl›yor. Kitap, ‹HH merkezinden te-
min edilebilir.

Balkan Sempozyumu
kitaplaflt›r›ld›

Sempozyumun ard›ndan yay›mlanan Sonuç
Bildirgesi’nde Balkan ülkeleri ile Türkiye aras›n-
da siyasi, kültürel ve ekonomik iliflkilerin geliflti-
rilmesi ve iflbirli¤i alanlar›n›n artt›r›lmas› vurgula-
n›yor. Bildirgede Osmanl› döneminden miras
kalan vak›f eserlerinin ihyas›n›n ve ‹slam top-
lumlar›na iadesinin sa¤lanmas›n›n önemine de-
¤inilirken, yo¤un hak ihlallerinin yafland›¤›
co¤rafyada haklar›n korunmas›na yönelik hiz-
met edecek bir Balkan Hukuk Platformu’nun
kurulmas› ve Müslüman halklar aras›nda anlafl-
mazl›klar›n giderilmesi için de bir ‹stiflare Kurulu
oluflturulmas› gereklili¤ine dikkat çekiliyor. Bal-
kan ülkelerindeki yayg›n tarih anlay›fl›n›n tarafl›
oldu¤una vurgu yap›lan bildirgede, tarihi haf›za-
n›n diriltilmesiyle ortak bir dil ve aidiyet duygu-
sunun oluflturulmas›n›n önemine de iflaret edili-
yor. Ayr›ca Balkan Müslümanlar›na ve özellikle
gençlere hizmet edecek, sorunlar›na çözüm
üretecek ilahiyat fakülteleri, araflt›rma merkez-
leri gibi müesseselerin kurulmas› ile bölgenin

kültürel dokusuna uygun yay›n yapacak kitle ile-
tiflim araçlar›n›n artt›r›lmas› ve bölgede yo¤un
faaliyet gösteren misyonerlere karfl› önlem al›n-
mas› gerekti¤i de bildirgede yer alan önemli ko-
nular aras›nda. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n dü-
zenledi¤i bu toplant›n›n ikincisi 2009 y›l›nda bir
Balkan ülkesinde gerçeklefltirilecek.

YAYINLARIMIZ

FAAL‹YETLER 

BALKAN SEMPOZYUMU

FAAL‹YETLER 
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10 Haziran 2008 Bursa ‹nsani Yard›m Derne¤i, yetim sponsor ailelerinin
kat›ld›¤› bir yetim program› düzenledi. Ömer Döngelo¤lu, ‹HH Baflkan
Yard›mc›s› Durmufl Ayd›n ve Bursa ‹nsani Yard›m Derne¤i ad›na Hüseyin
Kaptan’›n birer konuflma yapt›¤› programda ayr›ca yetim çal›flmalar›na
katk›lar›ndan dolay› Halil Asa’ya plaket verildi.

10-11 Ekim, 25 Ekim 2008 Türkiye’nin çeflitli illerinde ‹HH faaliyetlerinde aktif
çal›flan gönüllü han›mlarla vak›f merkezinde çal›flmalar›n de¤erlendirmesi yap›ld›.

15-16 Ekim 2008 15 Ekim’de Baflakflehir Yetim Destekleme Merkezi’nde, 16
Ekim’de ‹HH binas›nda gerçeklefltirilen seminerlerde ‹HH’n›n Pakistan sorumlusu
Nalan Dal, ‹HH’n›n Pakistan’daki çal›flmalar›ndan ve yetimhanelerinden bahsetti.

6 A¤ustos 2008 Asitane Derne¤i’nden gelen ve ba¤›fllar›n› yat›ran minik zi-
yaretçilere tan›t›m semineri düzenlendi.

1 Kas›m 2008 ‹stanbul’un çeflitli ilçelerinden gelen ‹HH gönüllüleriyle Kurban
konulu bir toplant› gerçeklefltirildi.

22 A¤ustos 2008 Çeflitli kad›n STK temsilcileri ve gönüllülerimiz için “‹HH’n›n
Yetim Çal›flmalar›” konulu bir konferans tertip edildi.

5 Kas›m 2008  Bilim Koleji’nden ‹HH’y› ziyarete gelen minik ö¤rencilere vakf›n
çal›flmalar›n›n anlat›ld›¤› bir seminer verildi. Minikler, ‹HH Genel Baflkan› Bülent
Y›ld›r›m’la küçük bir sohbet gerçeklefltirdi.

6 Eylül 2008: Fatih, 11 Eylül 2008: Ümraniye “Yetimin Elini Tut” kampanyas›
çerçevesinde yetimler için çal›flan ve büyük emek sarf eden ‹HH gönüllüleriyle iftarda
bir araya gelindi.

8 Kas›m 2008 Anadolu yakas›nda bulunan ‹HH gönüllüleriyle gerçeklefltirilen
toplant›da ‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›r›m ve Gönüllü Yönetim Birimi Koor-
dinatörü Demet Tezcan, ‹HH faaliyetleri ve gönüllülük hakk›nda seminer verdi. 



gönüllü faaliyetleri ve ziyaretler

15, 18, 21 Kas›m 2008 Etiyopya’daki yard›ma muhtaç kad›nlar için gerçeklefl-
tirilecek olan “Meslek Edindirme Projesi”ne maddi destek amaçl› olarak Bay-
rampafla, Esenler ve Ka¤›thane’de ‹HH’n›n han›m gönüllüleri için organizasyon-
lar düzenledi. 

29 Kas›m 2008 ‹negöl ‹nsani Yard›m Derne¤i’nden han›mlar›n düzenledi¤i
seminerde ‹HH’n›n Kurban çal›flmalar› anlat›ld›.

18 Kas›m 2008 Filistin’den gelen belediye baflkan› Muhammed el-Keferna ve
‹HH Ortado¤u Koordinatörü Abdullah Bayrak, ‹HH’n›n han›m gönüllülerine
“Gazze’de Kad›n ve Sosyal Hayat” konulu bir seminer verdi.

1 Aral›k 2008 Terasevler semtinde bulunan ‹HH gönüllülerine vakf›n Kurban
çal›flmalar› konusunda bir seminer verildi. Programda ‹HH gönüllüleri, yetimler
yarar›na bir de g›da kermesi düzenlediler. 

20 Kas›m 2008 Bursa ‹nsani Yard›m Derne¤i’nden han›mlar›n tertip etti¤i
seminerde ‹HH’n›n genel faaliyetleri ve Kurban çal›flmalar› anlat›ld›. 

4 Aral›k 2008 Çiçek Bahçesi-Sevgi Çiçe¤i ve Bal Özü anaokullar›ndan ‹HH’y›
ziyarete gelen çocuklara dünyan›n çeflitli ülkelerinden yard›ma muhtaç çocuk-
lar›n hayatlar›ndan küçük kesitlerin anlat›ld›¤› sunumlar yap›ld›. Minikler
harçl›klar›yla doldurduklar› kumbaralar› ‹HH’ya teslim ederek Kurban kampan-
yas›na katk›da bulundular. 

22 Kas›m 2008 Pendik’te bulunan ‹HH gönüllülerinin Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenledi¤i programda ‹HH’n›n kampanya ve çal›flmalar› anlat›ld›.

5 Aral›k 2008 Bak›rköy ‹mam Hatip Lisesi’nden gelen ö¤rencilere ‹HH’n›n
çal›flmalar› anlat›ld›.
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Osmanl›’da
Vak›f

akf; Arapçada hapsetmek, al›koymak, ayni efl-
yay› ve menâfiini tasadduk etmek ve imsak
etmek, durdurmak manalar›na gelmektedir.
Ço¤ulu, ef’âl vezninde evkâf fleklinde gelir. Is-
t›lahta ise “vakf’’, menfaati Allah’›n kullar›na

ait olur vechile bir ayni Cenâb-› Hakk’›n mülkü hükmünde
olmak üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu
k›lmakt›r. Vakfeden kimseye vâk›f, vakfedilen aynî de¤e-
re mevkûf ve mahal-i vakf denir. Vak›flarda, vakfedenin
fler’i ölçüler içerisinde vakfiyesi için belirledi¤i esaslar te-
mel al›n›p uygulan›r. Bu, flart-› vâk›f ya da vakfiye flartlar›
diye tesmiye olunur. Vakfiye; ictimâî, ilmî, s›hhî, herhangi
bir vak›f müessesesinin idare flekli ile gelirlerini ve bu ge-
lirlerin, akarlar›n sarf edilece¤i yerleri gösteren bir talimat-
namedir. 

‹slam’dan önce de Hz. ‹brahim (a.s.)’den bafllayarak
nebî ve rasullerin vak›f yapt›klar› bilinmektedir. Hz. ‹bra-
him’in çeflitli hay›r müesseseleri meydana getirip vakfet-
ti¤i ve bunlar›n akdeminin Kâbe-i Muazzama oldu¤u mu-
teber kaynaklarda zikredilmifl, buna ve Filistin’deki vak›f-
lar›na Halîlurrahmân Vakf› denmifltir. Hatta bu vak›flara ait
kay›tlar Osmanl› zaman›nda dahi cârî olmufltur. Ayr›ca Hz.

Davud ve Hz. Süleyman (a.s.)’›n Filistin’de âsâr-› hayriyye
oluflturup vakfettikleri de bilinmektedir.

‹slam tarihinde ise, Hz. Peygamber (s.a.v.) zaman›n-
da, gerek hadîs-i fleriflerde gerekse Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in uygulamalar›nda vak›f teflvik edilmifl ve Medine-
i Münevvere çevresindeki yedi hurmal›k, fukara ve mesâ-
kine vakfolunmufltur. Nitekim Müslim, Tirmizî, Nesâî ve
di¤er baz› hadis kaynaklar›nda bu hususta Ebu Hurey-
re’den rivayet olunan flu hadîs-i nebevî yer alm›flt›r:

“Rasulullah (s.a.v.) buyurdu: ‹nsan vefat etti¤inde
ameli kesilir. Üç fley hariç; sadaka-i câriye, kendisinden
faydalan›lan ilim ve ona dua edecek
salih evlat.” (Müslim, Hadis No:
3084; Tirmizî, Bâbu’l-Vakf,
5/243; Nesâî, Fazlu’s-Sadaka,
11/424)

V
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‹mam Muhyiddîn en-Nevevî, Müslim flerhinde, ha-
sen/sahîh olarak rivayet edilen bu hadis rivayetiyle ilgili
olarak, ölümden sonra ink›tâa u¤ramayan amellerden
olan sadaka-i câriyenin vak›f oldu¤unu söyler. (Nevevî,
fierhu Sahîh-i Müslim, Hadis No: 3084)

Nitekim Hz. Ömer (r.a.) daha devr-i saadette, Medîne-
i Münevvere yak›n›ndaki hurma bahçesini Hz. Peygam-
ber (s.a.v.)’in talimat›yla vakfetmifltir. Hulefâ-i Râflidîn dev-
rinde de Hz. Ebubekir (r.a.)’den bafllayarak arazi vb. mal
ve mülk vakfedilmifltir. Hz. Câbir (r.a.) flöyle buyurmufltur:
“Ben muhacir ve ensardan bir kimse bilmem ki, mal› olup
da mal›n› vakf ve tasadduk etmesin.”

Daha sonraki devirlerde ‹slam devletlerinde vak›f mü-
essesesi iyice olgunlafl›p kal›c› bir kurum hâline gelmifltir.
Abbasiler, Selçuklular, Eyyûbîler ve Memlûklülerde çok
genifl vak›flar oluflmufltur. Özellikle M›s›r ve Suriye’deki
Eyyûbî ve Memlûk vak›flar›n›n bir k›sm› hâlen devam et-

mekte olup mütevellileri bile vard›r. Bu vak›flarla bu co¤-
rafyada cami, medrese, kervansaray vb. nice hay›r eser-
leri ortaya ç›km›flt›r. Kahire’deki Ezher Üniversitesi dahi
Eyyûbî ve Memlûk vak›flar›n›n bir semeresidir. 

‹slam tarihinde flehir ve kasabalar vak›f eserlerle öz-
defl konumdayd›. fiehir ve kasaba medeniyetini oluflturan
temellerin bafll›calar› vak›f müesseseleriydi. fiehri süsle-
yen cami, medrese, mektep, kütüphane, imaret, bimar-
hane, flifahane vb. yap›lar›n tümü vak›f müessesesinin
mahsulüydü.

Osmanl› Devleti’nde vak›flarla ilgili ilk vesikalar Orhan
Gazi zaman›na aittir. Orhan Gazi’ye ait 724/1324 tarihli
Farsça vakfiye belgesi, bugün Taksim Atatürk Kitapl›¤›
Muallim Cevdet Koleksiyonu meyan›nda yer almaktad›r.
Bu vakfiye bugün Geyve ilçesine ba¤l› Mekece köyünde-
ki arazilerle ilgili olup, bu vak›f için Orhan Gazi, âzatl›lar›n-

dan Tavâflî fierefuddîn Mukbil’i mütevelli olarak tayin et-
mifltir. 

Sultan I. Murad dönemine ait olarak da Topkap› Sara-
y›’nda Yemen Fatihi Koca Sinan Pafla Türbesi’nden mü-
devver evrak meyan›nda 767/1366 tarihli bir vakfiyenâme
bulunmaktad›r. Bu vakfiyeye göre, Sultan I. Murad Malka-
ra’da bir parça araziyi vakfedip Ahi Musa adl› bir ahiyi mü-
tevelli tayin etmifltir. 

Osmanl›’n›n kurulufl dönemlerine tekabül eden en
önemli vakfiyelerden biri de Germiyano¤ullar›ndan Yakup
Bey’e ait tafla kaz›nm›fl olan vakfiyedir. Bu kitabe Kütah-
ya’da Ulu Cami karfl›s›nda yer alan Yakup Çelebi Medre-
sesi’nin avlusunda duvara yasl› flekilde bulunmaktad›r. 

Bunun d›fl›nda Fatih devrinde özellikle ‹stanbul’un fet-
hi akabinde flehir iskân› ile beraber çok büyük vak›flar te-
sis edilmifl olup bunlar›n en büyü¤ü Büyük Ayasofya Vak-
f›’d›r (Osmanl› Devleti’nde en büyük vak›flar sultan ve ve-
zir vak›flar›yd›.). Bu meyanda Kapal› Çarfl› dahi Ayasofya
Vakf›’n›n akar› olmufltur. Ard›ndan Fatih Camisi ve ‹mare-
ti Vakfiyeleri bunu takip etmifltir. Vakfiye metinlerine göre
imparatorlu¤un çeflitli yerlerinde bir k›s›m ekili arazi gelir-
leri ya da flehir ve kasabalarda dükkân veya haneler bu va-
k›flara gelir kayna¤› olarak belirlenmifl olup, zaman zaman
baz› hay›r sahiplerinin bu vak›flara ek ba¤›fl yapt›¤› da vâki
olmufltur. Fatih döneminde Bursa’da, Edirne’de, Balkan-
larda, Bosna ve Arnavutluk’ta da büyük vak›flar teflkil edil-
mifltir.

II. Bayezid devrinde ise teflkil edilen en büyük vak›f
Haremeyn Evkâf›’d›r. Bu vak›f henüz o dönemde Osman-
l› idaresi alt›nda olmamas›na karfl›n, Haremeyn-i fieri-
feyn’e gelir sa¤lamak üzere tesis edilmifl çok büyük bir
vak›f olup, Anadolu ve Rumeli’de birçok menkul ve gayri-
menkul mülk ve gelir bu vakfa tahsis olunmufltur. Yavuz
Sultan Selim zaman›nda Hicaz’›n Osmanl› topraklar›na ka-
t›lmas› akabinde bu vak›f daha da geniflletilmifltir. ‹stanbul
civar›nda Sütlüce ve Hasköy baflta olmak üzere birçok
m›nt›ka ve arazi Haremeyn Vakf›’na ba¤lanm›fl, bu vak›f
cumhuriyet dönemine kadar sürmüfl, Hicaz’a her sene
gönderilen surre alaylar› bu vak›fla ba¤lant›l› olarak teflkil
olunmufltur. 

Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda ise, uzun süren
saltanat›nda birçok vak›f teflkil edilmifltir. Özellikle bu vak-
fa ba¤l› tekke ve zaviyeler, baflta Melâmiyye’den ve Pîr
Ali Aksarâyî’nin hulefâs›ndan Helvâî fieyh Yakup Efen-
di’ye ait Bozdo¤an Kemeri bitifli¤indeki zaviye ve bunlara
ait mülkler olmak üzere bir hayli ço¤alm›flt›r. Özellikle Ka-
nuni devrinde yap›lan su yollar›, ‹stanbul’daki ünlü K›rk
Çeflmeler de önemli vak›flardand›r. 

Bu dönemlerde büyük vezir vak›flar› da bir hayli art-
m›flt›r. Anadolu, Suriye, Irak, M›s›r ve Balkanlara kadar
Osmanl› co¤rafyas›n›n birçok yerine bu vezir vak›flar› ya-
y›lm›flt›r. Sadece sultanlar ve vezirler de¤il, mirahur ve
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kethüdalar›n bile büyük vak›flar› olabiliyordu. 
Osmanl›’da kad›n vak›flar› da önemli bir yer tutmufltur.

Saray kad›nlar›ndan bafllayarak özellikle valide sultanlar ve
önde gelen kad›nlar da büyük vak›flar kurmufllard›r. Bun-
lar›n bafll›calar› Atîk Vâlide Sultan Vakf› olmufl, daha sonra
Kösem Vâlide Sultan ve Hatice Turhan Sultan Vakf›, 18.
yüzy›l bafllar›nda Emetullah Gülnufl Vâlide Sultan Vakf›;
Zeynep Sultan, Fatma Sultan, Mihriflâh Vâlide Sultan, fiah
Sultan vak›flar›, 19. yüzy›lda ise Adile Sultan, Bezm-i Âlem
Vâlide Sultan, Pertevniyal Vâlide Sultan vak›flar› bunlar›n
en bafll›calar› olmufltur. 

16. yüzy›lda Osmanl› vak›flar› yükselifl dönemi ile pa-
ralel olarak en parlak devirlerini yaflam›flt›r; en büyük vak›f-
lar bu devre ait olan vak›flard›r. Daha sonraki devirlerde va-
k›flar zaman zaman zay›flasa da hayatiyetini Osmanl› dev-
rinde hep devam ettirmifl; Osmanl›, bir vak›f medeniyeti
oluflturmufltur. Özellikle ‹stanbul ve Osmanl› Rumelisi,
Osmanl› vak›f medeniyetinin en önemli mimari eserlerini,
mabetlerini bar›nd›rm›flt›r. 

Vak›flar ayn› zamanda Osmanl› yönetici tabakas›n›n
elinde ve büyük merkezlerde biriken sermayenin önemli
bir k›sm›n›n vakfetme yoluyla kamu hizmetine aktar›lma-
s›n› ve daha adil bir da¤›l›m›n oluflmas›n› sa¤layan çok
önemli müesseseler olmufltur. Birçok yerleflim merkezi-
nin su ihtiyac› bu flekilde yap›lan hayratlarla karfl›lanm›flt›r.
Kervansaray, imaret gibi müesseseler yolculuklar› kolay-

laflt›rm›fl, medreseler e¤itim hizmeti vermifl, bu sayede
birçok alandaki amme hizmeti vak›flar arac›l›¤› ile sa¤lan-
m›flt›r.

Osmanl›’da vak›f idareleri konusunda zaman zaman
bozulmalar görülmüfl; özellikle hicri 1023 tarihinde, bu dö-
neme kadar tüm vak›flar f›khî kurallara tevfikan, fler’î bir
flekilde idare edilegelmekte iken, ‹câreteyn ad›yla bir yeni
kanun ihdas olunmufl, bu da vak›f sisteminde bozulmala-
r›n bafllang›c›n› teflkil etmifltir. Zamanla baflka kurallar da
devreye girmifl, gedik usulü ihdas edilerek durumun daha
da flirazeden ç›kmas›na yol aç›lm›flt›r. Ancak zaman içeri-
sinde gerileme dönemine girilmesi, özellikle Osmanl› va-
k›flar›n›n en büyüklerini bar›nd›ran Rumeli’de pefl pefle ge-
len yenilgi, bozgun ve toprak kay›plar› vak›f sistemindeki
bozulman›n bafll›ca âmili olmufltur. 

Tüm bunlara ra¤men vak›f müessesesi ayakta kalm›fl,
korunmufl ve büyük kamu hizmetlerinin devam› sa¤lan-
m›flt›r. Osmanl›’n›n en güçsüz ve s›k›nt›l› dönemlerinde bi-
le bu müesseseye ehemmiyet verilmifltir. Hatta bu hu-
susta nezaretler kurulurken Evkâf-› Hümayun Nezareti de
teflkil edilmifl ve vak›flar›n idaresi bu nezarete ba¤lanm›fl-
t›r. Ancak merkeziyetçili¤i öngören bu uygulamalar, so-
nuçta idareyi elinde tutan güçlerin suiistimallerine de ze-
min haz›rlam›flt›r. ‹ttihat-Terakki yönetiminde ise, ilk defa
birçok vak›f akar› sat›l›p elden ç›kar›lm›flt›r. 

Cumhuriyet döneminde ise, 1924’te Evkaf ve fier’iy-
ye Vekâleti la¤vedilmifl, yerine Vak›flar Umum Müdürlü¤ü
tesis edilmifltir. Reform ve ink›lap kanunlar› sonucu tekke,
medrese gibi çok önemli kurumlar la¤vedilip yasaklanm›fl,
bunlar›n vak›f gelir ve mülkleri Vak›flar Umum Müdürlü-
¤ü’ne devredilerek birço¤u 30’lu 40’l› y›llarda sat›l›p elden
ç›kar›lm›flt›r. Medrese ve tekke gibi müesseseler resmen
yasaklan›p kapat›ld›¤›ndan ve bunlar›n vak›f gelirlerine Va-
k›flar Umum Müdürlü¤ü ve bu müdürlü¤e ba¤l› Vak›flar
Bankas›’nca el konuldu¤undan bunlar›n binalar›, mimari
eserleri ya baflka uygun olmayan amaçlarla kullan›lm›fl ya
da harap olmaya, y›k›lmaya yüz tutup nihayetinde sat›l-
m›flt›r. 

30’lu 40’l› y›llarda Türkiye’nin birçok yerinde cami,
medrese, tekke, zaviye, çeflme, arazi vb. vak›f mallar› biz-
zat Vak›flar ‹daresi’nce elden ç›kar›lm›fl, Büyük Ayasofya
gibi önemli vak›flar da¤›t›lm›fl; Büyük Ayasofya Vakf›’na
ba¤l› Kapal› Çarfl›’daki dükkânlar›n dörtte üçüne yak›n› fla-
h›slara sat›larak bu vak›f öldürülmüfltür. Anadolu’daki vak›f
arazilerinin tamam›na yak›n› tasfiye edilmifltir. Okmeydan›
gibi önemli vak›f arazileri, gecekondu ve di¤er binalara aç›-
larak ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu anlamda Vak›flar Bankas›
çok büyük gelirlere sahip olmas›na karfl›n cami, külliye vb.
önemli mimari eserler Vak›flar ‹daresi’nce restore edilme-
mektedir. Yüzlerce y›l›n tarihi birikimini tafl›yan vak›f eser-
lerimiz daha fazla ilgiyi hak etmiyor mu?

(*)Yaz›n›n tamam› için bkz: www.ihh.org.tr
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Vak›flar hayatiyetini Osmanl› devrinde hep devam

ettirmifl; Osmanl›, bir vak›f medeniyeti oluflturmufltur.

Vak›flar ayn› zamanda Osmanl› yönetici tabakas›n›n

elinde ve büyük merkezlerde biriken sermayenin önemli

bir k›sm›n›n vakfetme yoluyla kamu hizmetine

aktar›lmas›n› ve daha adil bir da¤›l›m›n oluflmas›n›

sa¤layan çok önemli müesseseler olmufltur.
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