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Bas›m

27 Aral›k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald›r›s›ndan bu yana sadece

birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald›r› harekât›n›n; apachi he-

likopterlerinin, insans›z uçaklar›n, fosfor bombalar›n›n, tank birliklerinin, gözü dön-

müfl iflgal askerlerinin; ama en çok da direniflin görüntüsü kald› haf›zalarda. Sald›r›

günlerine dair ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n kay›tlar›nda ise yaflanan ac›lar›n hafifle-

tilmesine yönelik say›s›z çal›flma ve bu çal›flmalar›n Gazzelilerin yüreklerinde

b›rakt›¤› tatl› bir iz var. Gazzelilerin yaralar›n› bir nebze olsun sarmak için yurt

genelinde bir acil yard›m kampanyas› bafllatarak gecesiyle gündüzüyle, tüm birim-

leri ve gönüllüleriyle Gazze için seferber olan ‹HH, flimdi de Gazze’nin yeniden ima-

r› için “Tut elini Gazze aya¤a kalks›n!” diyerek Filistin çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Gazze’ye yönelik çal›flmalar›m›z›, kampanya sürecinde yürüttü¤ümüz faaliyetleri

ve hay›rseverlerimizin büyük deste¤ini kapsaml› bir flekilde “Dosya” bölümümüz-

de ele ald›k.

Di¤er yaral› co¤rafyalarda oldu¤u gibi Filistin-Gazze’de de hay›rseverlerimiz el-

lerinden geleni yürekleriyle beraber ortaya koyarken atefl hatt›ndaki Gazze’de ‹HH

görevlileri çok ciddi çal›flmalar gerçeklefltirdiler. “Röportaj” bölümümüzde vak›f

baflkan›m›z Bülent Y›ld›r›m’›n farkl› bir aç›dan ele ald›¤› Gazze’ye tan›k olabilirsiniz. 

Sayfalar›m›zda ayr›ca Gazze’ye giden di¤er yard›m ve sa¤l›k ekiplerimizin izlenim-

lerine de yer verdik. “Gözlem” bölümümüzde yer alan Gazze notlar›n›n yan› s›ra

Pakistan, Tanzanya ve Somali notlar›n› da ilginize sunuyoruz. 

Geçti¤imiz üç ayl›k dönemde Gazze’deki çal›flmalar›m›z›n yan› s›ra di¤er

çal›flmalar›m›za da devam ettik. Kültür, sa¤l›k ve sosyal yard›m faaliyetlerinden yurt

içindeki faaliyetlerimize ve gönüllü çal›flmalar›na kadar gerçeklefltirdi¤imiz bir dizi

çal›flma, ilgili bölümümüzde yer al›yor.

Henüz hayata geçirilmemifl olan ve hayat bulmay› bekleyen çal›flmalar›m›zla ilgili

detaylar da yine dergimizin içeri¤i aras›nda. 

“Kültür” bölümümüzün bu say›daki yaz›s› ise “‹slam’da ve Osmanl›’da Su

Medeniyeti” bafll›¤›n› tafl›yor. Suyun ‹slam’daki öneminin, Kur’an’dan ve Hz.

Muhammed (s.a.v.) döneminden örneklerle anlat›ld›¤› makale, Selçuklu ve

Osmanl› dönemlerindeki su yap›lar›na da de¤iniyor.

Son olarak, baflta Gazze kampanyam›z olmak üzere mazlum ve ma¤durlar›n yan›n-

da yer ald›¤›m›z tüm çal›flmalar›m›zda göstermifl oldu¤unuz büyük destekten ve

iyili¤in bir ç›¤ gibi büyümesine olan katk›lar›n›zdan dolay› teflekkür ediyoruz.

Hay›rda buluflmak dile¤iyle…

De¤erli Gönüldafl›m›z,

ENSAR KILIÇO⁄LU
Genel Yay›n Yönetmeni

‹NSAN‹ YARDIM
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Pakistan’›n küçük Tibet’i:
SKARDU

Pakistan’›n küçük Tibet’i de denilen Skardu bölgesinde
karfl›laflt›¤›m›z herkes orada da okul ve yetimhane

açmam›z› istiyor. “Bizi bu da¤lar›n içinde unutmay›n!
Siz Osmanl› torunusunuz, sizin eliniz her yere uzan›r.

Buraya da uzand›, bir daha b›rakmay›n.” diyorlar.
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Enbiya suresi 30. ayette bütün canl›lar›n sudan yarat›lm›fl
oldu¤u belirtilirken Hacc suresi beflinci ayette flöyle ifade

edilir: “Yeryüzünü görürsünüz ki kupkurudur. Fakat biz ona
su indirdi¤imiz zaman harekete geçer, kabar›r
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DOSYA

eçmiflte girdi¤i her savaflta Arap ülkelerine
galip gelen ve zaman içinde kendince bir
“yenilmezlik” imaj› oluflturan ‹srail’in Gaz-
ze’deki direnifl karfl›s›nda 22 günde 50 met-
re dahi ilerleyememifl olmas›, Dökme Kur-

flun (Cast Lead) sald›r›lar›ndan geriye kalan en önemli sonuç.
27 Aral›k 2008 tarihinde bafllayan ve 1400’den fazla insan›n
öldü¤ü sald›r›lardaki baflar›s›zl›¤›n öfkesiyle, kullan›lan ölçüsüz
güç ve bu durumun yol açt›¤› korku atmosferinin zafer olarak
‹srail kamuoyunda oluflturdu¤u güven havas› da fazla uzun
sürmedi. Amaç, ‹srail’in güneyini roketlere karfl› güvenli k›l-
mak idiyse de ‹srail’in çekildi¤i 18 Ocak tarihinde bile Gaz-
ze’den ‹srail’e roket at›labiliyordu.
40 y›ll›k iflgalin ard›ndan 2005 y›l›nda Gazze’den çekilen ‹srail,
son üç y›lda 3000, alt› ayl›k ateflkes s›ras›nda da 40’tan fazla
Filistinliyi katlederek ateflkes dönemlerinde dahi atefl kesme-
di. Yine, 2006 y›l›ndan bu yana uygulanan ölümcül ambargo
sebebiyle kitlesel cezaland›rman›n ma¤duru olan 1,5 milyon-
luk Gazzelinin içinde bulundu¤u psikolojik, ekonomik ve sos-
yal y›k›m hiç hesaba kat›lmad›. Aksine, ‹srail’e düflen roketle-
rin ‹srail’deki yerleflimcilerin psikolojilerinde açt›¤› derin yara-
lar(!), Gazze’ye yap›lan her türlü hukuksuz sald›r›n›n gerekçe-
si olarak gösterildi. 100’e yak›n BM karar›na, Lahey Uluslara-
ras› Adalet Divan› kararlar›na ve bölgesel örgütler düzeyinde
onlarca karara ra¤men ‹srail’in güvenli¤i her türlü insani kaza-
n›m›n üzerine ç›kmakta. 

Gazze sald›r›s›, ‹srail’de siyasetin giderek radikalleflti¤i ve çok
say›da partiden oluflan koalisyon hükümetindeki ortaklar›n
pastadan paylar›n› artt›rma hesaplar› yapt›¤› bir dönemde ger-
çekleflti. Nitekim, ‹srail’de siyaseten prim yapman›n en kes-
tirme yolu da Filistin’le özdefllefltirilen teröre(!) “darbe vur-
mak”tan geçiyor. Nitekim flubat seçimlerinde daha da radi-
kalleflmifl olan ‹srail siyasetinde seçim sonucu, “marjinal Ya-
hudi dini partilerin deste¤inde çok ortakl›, daha savaflç› bir
koalisyon hükümeti” fleklinde oldu.
Filistin içinde ise, 9 Ocak’ta dolan görev süresinden sonra
meflruiyeti tart›flmal› hale gelen Mahmut Abbas’›n bir daha
seçilemeyece¤i, dolay›s›yla ‹srail’le uyumlu yönetici bulman›n
zor olaca¤› bir dönem kap›dayd›. Filistin iç bar›fl›n› yok etmek-

G

Gazze Ç›kmaz›
Gelece¤e dönük sonuçlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
son sald›r›n›n askeri, siyasi ve psikolojik düzlemde
Gazze’deki Hamas idaresinin kazanç hanesine ya-
z›ld›¤› rahatl›kla söylenebilir.

haz›rlayan: Ahmet Emin Da¤
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le kalmay›p, Ortado¤u’daki demokrasi d›fl› hamleleri meflru-
laflt›ran bu sürecin, Bat›l›lar taraf›ndan sempatiyle karfl›land›¤›
bir dönemde gelen sald›r›, Ortado¤u’da yeni bir monarfli do-
¤uracakt›.
Bu ba¤lamda Gazze’deki fiili durumdan rahats›z olan M›s›r,
Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkelerin de elini rahatlatacak
bir operasyon fena olmazd›. Zira, ‘radikal ‹slamc›’ Hamas sa-
dece ‹srail’in güvenli¤i için de¤il, ‹ran nüfuzundan rahats›z ola-
cak tüm Arap ülkeleri için de bir pürüzdü. Uluslararas› güçler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da, ABD’deki Obama döneminin belir-
sizliklerle dolu olmas›, Avrupa ve Rusya’n›n gündeminde eko-
nomik krizin öncelik tafl›mas›, Gazze’ye haddini bildirecek bir
sald›r› için zaman›n uygun oldu¤unu gösteriyordu.
Gelece¤e dönük sonuçlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, son sald›r›-
n›n askeri, siyasi ve psikolojik düzlemde Gazze’deki Hamas
idaresinin kazanç hanesine yaz›ld›¤› rahatl›kla söylenebilir. ‹ki
y›ld›r uygulanan ekonomik, siyasi ve askeri ambargoya ra¤-
men toplumsal taban›nda hiçbir erime olmayan, üstelik ‹srail
sald›r›lar› karfl›s›nda 22 gün boyunca direnmifl bir Hamas’›n
pazarl›k masas›ndaki a¤›rl›¤›, art›k önceki dönemlerde hiç ol-
mad›¤› kadar fazla. “Direnifl” modeli ile “pazarl›k” modeli ara-
s›ndaki çekiflme olarak adland›rabilece¤imiz bu aflamada art›k
kritik bir sürece girilmifl bulunulmakta.
Bat›l› gözüyle bak›ld›¤›nda, Filistin’deki sorun bir radikal ‹slam
sorunu olarak görünse bile, Filistin’den bak›l›nca sürecin bü-
yük bir kand›rmaca fleklinde göründü¤üne kuflku yok. Orta-

da, 15 y›ld›r devlet vaadiyle savunma silahlar› elinden al›nm›fl
ve bunun bedelini bu süre içinde 7000’i aflk›n sivil kay›p,
13.000 esir ve binlerce sakat ile ödemifl bir halk bulunuyor.
60 y›ll›k iflgal tarihinde son sekiz y›la kadar Kassam roketleri
diye bir olgu yoktu ama bugün Filistinliler için daha fazlas› söz
konusu. Filistinlilerin büyük ço¤unlu¤u, 1991’de Madrid ve
1993’te Oslo ile bafllayan süreçten umudunu kesmifl durum-
da. Görünen o ki 1998 Wye River Memorandumu, 2000
Camp David Antlaflmas›, 2002 Yol Haritas› Plan›, fiubat
2005’teki fiarm el-fieyh ve Kas›m 2007’deki Annapolis zirve-
leri ve daha nice irili ufakl› bar›fl giriflimleri bu iflin ç›kmaz so-
kakta patinaj yap›p durdu¤unu gösteriyor. 

‹srail’de siyaseten prim yapman›n en
kestirme yolu, Filistin’le özdefllefltirilen
teröre(!) “darbe vurmak”tan geçiyor.
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zun y›llard›r Filistin’e yönelik acil yard›m ça-
l›flmalar› yürüten, kal›c› projeleri hayata geçi-
ren ve Türkiye’de Filistin meselesi konusun-
da bilinç ve duyarl›l›k oluflturmaya gayret e-
den ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Gazze’de son

sald›r›lar›n hemen akabinde acil yard›m faaliyetlerine bafllad›.
Sald›r›lar›n ikinci günü Gazze’de sald›r›lardan zarar görenlere
nakdi yard›m da¤›tan, üçüncü gün ise s›n›r bölgesine bir ekip
göndererek yard›m çal›flmalar›n› yerinde koordine etmeye
bafllayan ‹HH, çal›flmalar›n daha sa¤l›kl› yürütülebilmesi için

Gazze’de bir irtibat bürosu açt›. Ayr›ca daha sald›r›lar sürer-
ken ‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›r›m’›n da aralar›nda bu-
lundu¤u yedi kiflilik bir yard›m ekibi ile sekiz doktor ve bir
hemflireden oluflan bir sa¤l›k ekibi Gazze’ye girmeyi ba-
flard›. Acil g›da ve ilaç yard›mlar›ndan sa¤l›k yard›mlar›na,
yetimlerin desteklenmesinden e¤itim yard›mlar›na, fle-

hit ve yaral› aileleri ile evleri y›k›lan ailelere yö-
nelik nakdi yard›mlardan Türk ailelerinin
desteklenmesine kadar ihtiyaç duyulan
çeflitli alanlarda yard›m faaliyetlerinde bu-

lunan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, üç uçak ile
bir gemi dolusu yard›m malzemesini de böl-
geye ulaflt›rarak Gazzeli kardefllerimize des-
tek oldu. 
‹HH, hay›rseverlerin büyük teveccüh göster-
di¤i acil yard›m kampanyas›n›n ard›ndan flim-

di de “Tut Elini Gazze Aya¤a Kalk-
s›n!” slogan› ile yeni bir kampanya
bafllatt›. Bölgede y›llard›r süren am-

bargo nedeniyle zaten zor durumda
olan ve son ‹srail sald›r›lar›yla önemli bir

k›sm› yerle bir edilen Gazze’nin yeniden
imar› için bafllat›lan kampanyayla yar-
d›m çal›flmalar› aral›ks›z sürdürülüyor.

Tut elini Gazze 

U
DURMUfi AYDINhaz›rlayan: F. Zehra Bayrak

‹HH, Gazze’nin yeniden imar› için “Tut Elini Gaz-
ze Aya¤a Kalks›n!” slogan› ile bafllatt›¤› kampan-
yayla yard›m çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. 
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GAZZE’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIfiMALAR
VE YAPILAN YARDIMLAR
• ‹HH yard›m ekibinin bölgeye gitmesi:
‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›r›m’›n da aralar›nda bulundu¤u
toplam yedi ‹HH görevlisi, yard›mlar›n koordinasyonunu ye-
rinde yürütmek üzere kriz süresince bölgede çal›flt›. 
• ‹HH sa¤l›k ekibinin bölgeye gönderilmesi:
Sekiz gönüllü doktor ve bir hemflireden oluflan ‹HH sa¤l›k eki-
bi, yaral›lar›n tedavisi için Gazze’ye gönderildi. 
• Acil yard›m:
Sald›r›lar boyunca 1.890.000 TL de¤erinde elbise, çad›r,
battaniye, mum ve muhtelif g›da maddelerinden oluflan
acil yard›m malzemeleri, M›s›r’dan sat›n al›narak Gaz-
ze’ye ulaflt›r›ld›. 
• Yaral› ve flehit ailelerine yard›m: 
• Gazze sald›r›lar›ndan sonra yaral› ve flehit ailelerine toplam

100.000 dolarl›k acil nakdi yard›m yap›ld›.
• Sald›r›larda flehit olan 1.350 kiflinin ailesine toplam

1.350.000 avro nakdi yard›mda bulunuldu.      
• Evleri y›k›lan ailelere nakdi yard›m:
Evleri y›k›lan 2.000 aileye toplam 4.000.000 avro tutar›nda
yard›m yap›ld›.

• Sa¤l›k yard›mlar›:
• Filistin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na15 ton ilaç ve t›bbi malzeme yard›-

m› ile nakdi yard›mdan oluflan toplam 4.212.000 TL yard›m
yap›ld›.
• 157.000 TL tutar›ndaki iki adet ambulans M›s›r’dan sat›n al›-

narak Sa¤l›k Bakanl›¤›’na teslim edildi.
• Yafa Hastanesi’ne 103.500 TL’lik ultrason echo doppler ci-

haz› al›nd›.
• Yard›m uçaklar›:
Üç kargo uça¤› ile nakdi bedeli 1.705.000 TL olan ilaç, jenera-

e aya¤a kalks›n!
SON SALDIRILARIN ARDINDAN ‹HH’NIN GAZZE’YE YÖNEL‹K ÇALIfiMALARI



DOSYA

tör, t›bbi malzeme, süt tozu ve acil g›da maddelerinden olu-
flan 110 tonluk ayni yard›m bölgeye ulaflt›r›ld›.
• Yard›m gemisi:
‹laç, t›bbi malzeme, jeneratör, temizlik malzemesi ve g›da
maddesinden oluflan ve nakdi bedeli 1.700.000 dolar olan
1.000 ton ayni yard›m, gemi ile M›s›r üzerinden bölgeye ulafl-
t›r›ld›.
• Yetimlere destek:
Son sald›r›larda yetim kalan 5.000 çocu¤un bak›m› üstlenildi.
• Türk ailelerine destek:
Gazze’de yaflayan ve ambargo nedeniyle ekonomik durumla-
r› bozulan 21 Türk ailesine 35.700 TL’lik nakdi yard›m yap›ld›.
• Üniversite ö¤rencilerine e¤itim yard›m›:
Gazze Teknoloji Üniversitesi’nde ö¤renim gören 143 yetim
ve ihtiyaç sahibi ö¤rencinin toplam 55.200 TL tutar›ndaki okul
harc› ödendi. 
• Üniversitenin onar›lmas›:
Sald›r›larda zarar gören Gazze Teknoloji Üniversitesi’nin onar›-
m›na katk› olarak 48.000 TL yard›mda bulunuldu. 

Son sald›r›lar›n ard›ndan Gazze’ye yap›lan yard›mlar›n bilançosu:

Bölgeye ulaflt›r›lan acil yard›m malzemeleri 1.890.000 TL

Sald›r›lar›n ilk gününde flehit ve yaral› ailelerine nakdi yard›m 160.000 TL

Evleri tamamen y›k›lan 2000 aileye nakdi yard›m 8.000.000 TL

4.212.000 TL

Kargo uçaklar› ile Türkiye’den giden yard›mlar 1.705.000 TL

Gemi ile ulaflt›r›lan yard›mlar 2.774.400 TL

2.875.500 TL 

‹ki adet ambulans yard›m› 157.000 TL

Yafa Hastanesi’ne t›bbi cihaz yard›m› 103.500 TL

143 üniversite ö¤rencisine e¤itim harc› yard›m› 55.200 TL

Gazze’de yaflayan 21 Türk ailesine nakdi yard›m 35.700 TL

Üniversitenin onar›m› 48.000 TL

Bayan e¤itim merkezi 16.000 TL

Toplam 22.032.300 TL

Filistin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ilaç, t›bbi malzeme ve nakit yard›m›

Sald›r›larda flehit olan 1350 Filistinlinin yak›nlar›na nakdi yard›m
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• Bayan e¤itim merkezi:
Gazze’nin Han Yunus bölgesinde yetim annelerine yönelik
olarak 10.000 dolar maliyetinde, dikifl-nakıfl ile ilk yardım
kurslarının yer aldı¤ı bir e¤itim merkezi açıldı.

KAMPANYA ÇERÇEVES‹NDE
YÜRÜTÜLEN ÇALIfiMALAR 
‹HH, bafllatt›¤› acil yard›m kampanyas› çerçeve-
sinde yurt genelinde bas›n aç›klamalar›ndan salon
programlar›na, seminerlerden kermeslere kadar
çeflitli alanlarda faaliyetlerde bulundu.

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bir yandan bölgeye giden ekipleriyle
Gazze’deki acil yard›m çal›flmalar›n› yürütürken di¤er yandan
da bafllatt›¤› acil yard›m kampanyas› çerçevesinde yurt gene-
linde bas›n toplant›lar›ndan salon programlar›na, seminerler-
den kermeslere kadar çeflitli alanlarda faaliyetlerde bulundu. 
Gazze’de yaflanan insanl›k dram›na seyirci kalmayan duyarl›
Türkiye halk›, kampanyaya büyük bir teveccüh göstererek im-
kânlar› nispetinde bu yard›m kervan›na kat›ld›. ‹stanbul’da ‹HH
Genel Merkezi ve 17’si ‹HH’n›n ortak çal›flmalar yürüttü¤ü ye-
rel derneklerle ifl birli¤i içerisinde olmak üzere toplam 72 ilde
yüzlerce faaliyet düzenlendi. Yürekleri bombard›man alt›nda-
ki Gazze için atan ‹HH gönüllüleri, görev ald›klar› organizas-
yonlarla Gazze halk›na destek oldular.

Sald›r›lardan büyük zarar gören ve devam eden ambargo ne-
deniyle zaten en temel insani ihtiyaçlar›n› bile karfl›lamakta
zorlanan Filistinli kardefllerimizin halen deste¤e ihtiyac› var.
‹HH, Gazze’ye yönelik yard›m çal›flmalar›n› Türkiye’nin dört
bir yan›nda sürdürmeye ve gelen talepler do¤rultusunda ker-
mes, salon program›, seminer, foto¤raf sergisi gibi etkinlikle-
re destek vermeye devam ediyor. 
• Bas›n toplant›s›
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, sald›r›lar›n bafllamas›n›n hemen ar-
d›ndan bir bas›n toplant›s› düzenledi. ‹flgal devletinin k›nan-
d›¤› ve Gazze için yard›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› bas›n toplant›-

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Gazze’de bir irtibat bürosu
açt›. ‹HH, Gazze’de gerçeklefltirece¤i yard›mlar› ve
projeleri bu irtibat bürosundan organize edecek. ‹rtibat
Bürosu’nun aç›l›fl› ‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›-
r›m’›n yan› s›ra Filistin Sa¤l›k Bakan› Besim Naim gibi
Filistinli yetkililerin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

‹HH’n›n Gazze
‹rtibat Bürosu aç›ld›
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s›nda ‹HH’n›n bölgeye yönelik yard›m çal›flmalar› hakk›nda
da bilgi verildi. ‹srail’in geçen seneki Gazze sald›r›lar›nda ya-
ralanan ve tedavi için ‹HH’n›n ‹stanbul’a getirtti¤i Filistinli
kardefllerimizden tedavileri sürmekte olanlar da toplant›ya
ifltirak etti. 
• Protesto gösterileri
Türkiye’nin dört bir yan›ndan duyarl› sivil toplum kurulufllar›-
n›n ve vatandafllar›n Filistin halk›na destek olmak amac›yla
ve Gazze’de akan kan›n durdurulmas› ça¤r›s›yla düzenledi¤i
çeflitli protesto gösterilerine destek verildi. 

• Salon programlar›
Gazze’de yaflananlar ve Filistin meselesi ile ilgili toplumsal
duyarl›l›k oluflturmak için ‹stanbul’da ‹HH, Anadolu’da ise
yerel dernekler ve aktif ‹HH gönüllüleri taraf›ndan 123 farkl›
salon program› gerçeklefltirildi. Abdurrahman Dilipak, Ah-
met A¤›rakça, Ahmet Varol, Bülent Y›ld›r›m, Mustafa Özcan,
Ömer Döngelo¤lu, Ramazan Kayan, Senai Demirci gibi on-
larca de¤erli konuflmac›n›n ve ayr›ca ‹HH’n›n davetlisi olarak
Türkiye’ye gelen Filistinli yetkililerin de kat›ld›¤› programlar-
da Ömer Karao¤lu, Grup Genç ve Mikail gibi sanatç›lar da
yer ald›lar. Tüm yurt genelinde yo¤un ilgi gören ve binlerce
kiflinin kat›ld›¤› programlar, Türkiye halk›n›n Filistinli kardefl-
leriyle yak›nlaflmas›na vesile oldu.   

• Seminerler
Vak›f ve derneklerden okullara, site sakinlerinden çeflitli
meslek gruplar›na kadar talepte bulunanlara verilen 149 se-
minerle Filistin konusunda bir bilinç oluflturulmaya çal›fl›ld›.
Filistin’in tarihçesi, Osmanl›’yla ba¤lar›, iflgal süreci, iflgalin
nedenleri ve ‹HH’n›n bölgedeki çal›flmalar› gibi konular›n an-
lat›ld›¤› seminerler, gelen talepler do¤rultusunda düzenlen-
meye devam ediyor. 

• Kermesler
Do¤usundan bat›s›na tüm Türkiye’de ‹HH gönüllüleri taraf›n-
dan organize edilen kermeslerle Gazze halk›na destek olun-
du. Gönlü Filistin halk›yla beraber olan hay›rseverlerin el eme-
¤i göz nuru ürünleriyle, evlerinde haz›rlad›klar› yiyeceklerle,
duyarl› esnaflar›n katk›lar›yla düzenlenen 139 kermes, Gaz-

40 günde devriâlem
Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, Gazze çal›flmalar›nda ad›n› en s›k duy-

du¤umuz isimlerin bafl›nda geliyor. Gazze sald›r›lar›n›n bafllamas›ndan itibaren

‹HH’n›n Gazze kampanyas› için yo¤un u¤rafl vererek programdan programa

koflan Dilipak, 40 günde tek yönde 40 bin kilometre yol katetti. Bu, Dilipak’›n

Gazze için dünyan›n çevresini iki kez dolaflt›¤› anlam›na geliyor. 20 ilde ve

çeflitli ilçelerde 40 civar›nda seminer, salon program›, protesto gösterisi, bas›n

aç›klamas› ve kermes gibi etkinliklere kat›lan; yaklafl›k 30 televizyon ve 20

radyo program›na konuk olan Abdurrahman Dilipak, bu yo¤un program›

gerçeklefltirebilmek için toplamda 60 saatlik bir uçufl ve 300-350 saatlik

konuflma yapt›. Dilipak bu yo¤un çal›flma içerisinde kendisini en çok etkileyen

fleyi ise flöyle anlat›yor: “Bulundu¤um illerden birinde gerçekleflen bir aç›k ha-

va program›nda insanlar çok coflkulu tepki veriyorlard›. ‘Bak›n,’ dedim, ‘çok

coflkulusunuz. Tamam, ama sigaraya bir y›lda 10 milyar dolar para harcan›yor.

Peki, sizi öldüren, süründüren bu sigaradan kurtulmak ve bunun paras›n›

Gazze’ye göndermek ister misiniz?’ Bunun üzerine sigara paketleri havada

uçufltu.” 

“Han›mlar yüzüklerini
ç›kar›p veriyordu.”
Yazar Ramazan Kayan, Gazze kampanyas›nda aktif olarak çal›flan bir di¤er

isim. Kayan, 14 il ve 24 ilçede toplam 11 miting, 17 salon program› ve 8 semi-

Gazze için dünya durdu, onlar yürüdü
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ze’de yaflanan insanl›k dram›na seyirci kalmak istemeyenler
için bir f›rsat oldu. ‹HH gönüllülerinin katk›lar›yla halen tüm
Türkiye’de Filistin’e destek için kermesler düzenleniyor. 
• Foto¤raf sergileri
Yurdun dört bir yan›ndaki ‹HH gönüllülerinin deste¤iyle
çeflitli il ve ilçelerde düzenlenen kermeslerin yan› s›ra Fi-
listin konusunda toplumsal duyarl›l›k oluflturmay› amaçla-
yan 44 foto¤raf sergisi düzenlendi.  

• Kampanya stantlar›
Gazze halk›n›n derdiyle dertlenen ve yap›lan yard›mlarla ilgili
bilgi almak ya da gönlünden kopan› oradaki kardefllerine gön-
dermek isteyenlere daha yak›n olabilmek ad›na çeflitli nokta-
larda 43 stant aç›larak Gazze kampanyas›na destek sa¤land›. 

nere kat›ld›. Tüm bu çal›flmalar için 24 bin kilometre yol kateden Ramazan

Kayan, toplamda yaklafl›k 30 saat süren uçak yolculu¤u yapt›. Kampanya

boyunca yaklafl›k 70 bin kifliye hitap eden Kayan, 60 saatin üzerinde konuflma

yapt›. Programlar s›ras›nda Ramazan Kayan’› en çok etkileyen olay›n ne

oldu¤unu sordu¤umuzda, konuflma yapt›¤› küçük bir ilçede 15 han›m›n par-

maklar›ndaki yüzü¤ü ç›kar›p Gazze için ba¤›fllamalar› oldu¤unu anlatt›. 

“‹lk kez
sahnede
bir eseri
okuyamad›m.”
Gazze çal›flmalar›na sesi ve müzi-

¤i ile destek veren sanatç› Ömer

Karao¤lu Gazze için 30’a yak›n et-

kinlikte görev ald›. Bir ay boyunca

evinden uzak kalan Karao¤lu, ses-

lendi¤i on binlerde Gazze duyarl›-

l›¤› oluflturmaya çal›flt›. Karao¤lu,

‹HH öncülü¤ünde haz›rlanan ve

canl› yay›nlanan ba¤›fl program›na

kat›larak gelen telefonlar› cevaplamas›n›n kendisi için çok özel oldu¤unu

söylüyor. Bulundu¤u illerden birinde konser s›ras›nda yaflad›klar›n› ise flöyle

anlat›yor: “Konser s›ras›nda bir eseri okurken sahnede, gözümün önünden

geçen s›cak haber kareleri bo¤az›ma bir fleyler dü¤ümledi. ‹lk kez sahnede bir

eseri okuyamad›m ve susmak zorunda kald›m. Müzik devam ediyordu. Ben

sustum, herkes okudu; hep birlikte… Adeta büyük bir koro, önceden haz›r-

lanm›fl gibi… Sesimin tükendi¤i yerde onlar›n sesini duymak beni inan›lmaz

sevindirdi. fiükrettim!”

Kalemi de sesi de Gazze için
Türkiye’de Filistin deyince ilk akla gelen isimlerden birisi olan gazeteci-yazar

Ahmet Varol, kampanya boyunca ço¤u ‹stanbul’da olmak üzere toplam befl

ilde 22 salon program›, 12 miting, 40 televizyon ve 38 radyo program›na

kat›ld›. Bunlar›n yan› s›ra Gazze ile ilgili çok say›da makale kaleme alan ve rö-

portajlar veren Varol, bu programlar için sadece karayoluyla toplam 1700 km

yol katederken yurt d›fl› konferanslar› dâhil olmak üzere 15 saat uçtu ve

toplamda 55 saatlik konuflma yapt›.

On binlere Gazze’yi anlatt›
Türkiye genelinde 9 il ve 10 ilçede toplam 19 etkinli¤e kat›lan yazar Abdullah

Y›ld›z, Gazze için 2150 km mesafe katetti, 15 saat uçtu ve on binlerce insana

Gazze’yi anlatma f›rsat› buldu. 
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• TV ve radyo programlar›
Sald›r›lar›n bafllamas›n›n ard›ndan bir ay boyunca baflta
ulusal kanallar olmak üzere Türkiye’nin birçok ilindeki ye-
rel televizyon, radyo ve gazetede Gazze’deki insani duru-
ma iliflkin yay›nlar yapt›r›ld›. Ayr›ca vak›f yetkilileri 28 TV
kanal›nda, 9 radyoda ve onlarca yerel TV ve radyoda çe-
flitli programlara konuk olarak Filistin’de yaflananlar› Gaz-
ze’ye giden ‹HH ekiplerinin izlenimleriyle birlikte aktara-
rak kamuoyunu bilgilendirdiler.

HAYIRSEVERLER‹N
GAZZE KAMPANYASINA TEVECCÜHÜ
• Ortak platformlar: ‹zmir’den Diyarbak›r’a, ‹zmit’ten Ela-

z›¤’a, fianl›urfa’dan Tokat’a, Sivas’tan Samsun’a kadar bu
illerde bulunan çeflitli sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan or-
tak platformlar oluflturularak ‹HH’n›n Gazze kampanyas›na
destek verildi.
• Anadolu’dan t›rlarla Gazze’ye destek: ‹HH’n›n Gazze’ye

gönderdi¤i ayni yard›m gemisine Hatay’dan Konya’ya, Ki-
lis’ten Tokat’a Anadolu’nun dört bir yan›ndan yola ç›kan g›-
da dolu 27 t›r ve 15 kamyon ile destek sa¤land›.
• “Bir günümüz Gazze için!”: ‹fl yeri sahipleri günlük gelirleri-

ni Gazze’ye ba¤›fllamak üzere âdeta birbirleriyle yar›flt›lar. Lo-
kantalardan marketlere, kafelerden kuyumculara, giyim ma-
¤azalar›ndan beyaz eflya ma¤azalar›na onlarca esnaf ve çeflit-
li dolmufl hatlar›, bir günlük gelirlerini Gazze’ye ba¤›fllad›.
• Binnlerce ö¤rencinin yüre¤i Gazze için att›: Gerek ‹stan-

bul’dan gerekse Anadolu’nun dört bir yan›ndan çeflitli okul-
lardan, dershanelerden, Kur’an kurslar›ndan, ö¤renci yurtla-
r›ndan binlerce ö¤renci Gazze ile ilgili etkinlikler yapt›, semi-
nerler düzenledi, harçl›klar›n› biriktirerek Gazze’deki kardefl-
lerine destek oldu. 

‹HH, birçok TV kanal›nda ve radyoda canl› yay›nlanan Gazze
Özel Program›’n› haz›rlayarak Gazze için yard›m toplad›. Prog-
ram TV Net, TV 5, Hilal TV, Dost TV, Ülke TV ve Lalegül FM,
Özel FM, Marmara FM, Moral FM ile çeflitli yerel TV kanallar›
ve radyolardan canl› olarak yay›nland›. ‹HH yetkililerinin yan› s›-
ra Abdurrahman Dilipak’tan Engin Noyan’a, Hüseyin Gonca-
gül’den ‹kbal Gürp›nar’a, Ömer Karao¤lu’ndan Ulvi Alacakap-
tan’a, Yavuz Bahad›ro¤lu’ndan Ömer Döngelo¤lu’na kadar ya-
zar, gazeteci, akademisyen, siyasetçi, STK temsilcisi ve sanat-
ç›lardan oluflan onlarca kiflinin konuk oldu¤u programda gelen
telefonlar stüdyo konuklar› taraf›ndan cevapland›r›ld›. 

‹HH Gazze Özel Yay›n›
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• Sendikalardan anlaml› ba¤›fl: Tes-‹fl, Petrol-‹fl, E¤itim Bir-

Sen, Memur-Sen gibi sendikalar ba¤›flta bulunarak Gazze
halk›na destek oldular.  
• Meslek gruplar› Gazze için bir araya geldi: Eczac›lar, dok-

torlar, ö¤retmenler vd. meslek gruplar› bir araya gelerek
Gazze için yapabileceklerini konufltular. 
• STK’lardan Gazze’yye büyük destek: Türkiye’nin dört bir ya-

n›ndan onlarca sivil toplum kuruluflu ‹HH arac›l›¤›yla Gaz-
ze’ye yard›m elini uzatt›. Bu kurulufllar aras›nda bilhassa
Anadolu’daki yerel yard›m kurulufllar› ‹HH’n›n Gazze kam-
panyas›na büyük destekte bulundu.
• ‹fl adamlar› dernekleri Gazze halk›n›n yan›nda: ‹HH’n›n Gaz-

ze kampanyas›, MÜS‹AD ve ASKON gibi ifl adamlar› der-
nekleri taraf›ndan büyük destek gördü. Gazze’de yaflananla-

Anadolu’da faaliyet gösteren yerel
insani yard›m dernekleri de ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›’n›n Gazze kam-
panyas›na önemli bir katk› sa¤lad›-
lar. Adana, Adapazar›, Ad›yaman,
Ankara, Bursa, Diyarbak›r, Düzce,
Elaz›¤, Gaziantep, ‹negöl, ‹skende-
run, Kahramanmarafl, Kayseri, Ki-
lis, Konya, Kütahya ve Van’da bulu-
nan insani yard›m dernekleri, Gaz-
ze konusunda büyük bir duyarl›l›k
örne¤i sergilediler. Dernekler, gö-

nüllülerin de fedakâr çal›flmalar› ve
gayretleriyle bulunduklar› bölgeler-
de toplumsal bir hareketlilik olufl-
turdular. Bas›n aç›klamalar›, protes-
to gösterileri, salon programlar›,
seminerler, kermesler ve foto¤raf
sergileri düzenleyerek, platformlar
oluflturarak, yerel kanallarda Gazze
için programlar haz›rlayarak Gazze
halk›na destek oldular. Anadolu
halk› ise bu çal›flmalara büyük bir
teveccüh göstererek bu vesileyle

kardefl Gazze halk›n›n yaralar›n›n
sar›lmas›na yard›mc› oldu. 

Anadolu’daki insani yard›m derneklerinden
Gazze’ye kardefl eli
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ra seyirci kalmayan ifl adamlar› dernekleri, ‹HH’n›n uçak ve
gemi arac›l›¤›yla Gazze’ye gönderdi¤i yard›mlara büyük kat-
k›larda bulundular.    
• Gönüllerinde Gazze’yi tafl›yan ‹HH gönüllüleri: Toplumun çe-
flitli kesimlerinden yüzlerce ‹HH gönüllüsü; seminerler, gece-
ler, kermesler, foto¤raf sergileri, biletli kahvalt› ya da yemek
organizasyonlar›, ev toplant›lar› düzenleyerek Gazze’ye yöne-
lik acil yard›m kampanyas›na destek oldular. 
• Gazze’ye destek sürüyor: ‹HH gönüllüleri sald›r›lar süresince
destek olduklar› Gazze’nin yeniden imar›, insanlar›n maddi ve
manevi olarak desteklenmesi ve ambargonun s›k›nt›lar›n›n ha-
fifletilmesi için ‹HH taraf›ndan hayata geçirilmesi planlanan
projelere destek olmaya devam ediyorlar.

F‹L‹ST‹NL‹ L‹DERLERLE YAPILAN GÖRÜfiMELER
• Halid Meflal’le görüflmme: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Baflkan› Bü-

lent Y›ld›r›m, Suriye’nin baflkenti fiam’daki bürosunda Hamas li-
deri Halid Meflal’le bir görüflme yaparak Gazze’de yaflananlarla
ilgili bilgi ald›. Türkiye halk›n›n deste¤ini takdir ve flükranla karfl›-
layan Meflal, düflüncelerini “Deste¤iniz bize büyük bir güç ve
moral kayna¤› oldu.” fleklinde dile getirdi. 
• Mahmud Abbas’la görüflme: ‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›-

r›m, Filistin Devlet Baflkan› Mahmud Abbas’la da Gazze’deki
son durumla ilgili bir telefon görüflmesi yapt›. 
‹HH’YA GELEN
TEfiEKKÜR MEKTUPLARI
• Filistin Meclisi’nden ‹HH’ya

teflekkür mektubu: Filistin
Meclisi ad›na Filistin Meclis
Baflkan Vekili Dr. Ahmed Mu-
hammed Bahr, hay›rsever
Türkiye halk›na ve ‹HH’ya yar-
d›mlar›ndan dolay› bir teflek-
kür mektubu gönderdi. Mek-
tupta, “Filistinli kardefllerinizin

‹zmit-Gebze’de çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n bir araya gel-
mesiyle oluflturulan Gebze Filistin Gönüllüleri Platformu, top-
lad›¤› 420 bin liral›k yard›m› Gazze’ye bir ambulans al›nmas›
ve Gazze’ye yönelik di¤er yard›mlar için ‹HH’ya teslim etti.    
Ayr›ca Van’da Erdem-Der taraf›ndan toplanan 57 bin TL’lik
yard›m da Gazze’ye bir ambulans al›nmas› için ‹HH’ya ba¤›fl-
land›.

Gebze Filistin Gönüllüleri
Platformu ve Erdem-Der’den
Gazze’ye Ambulans

‹stanbul’da ve Anadolu’nun çeflitli illerinde toplam 123

salon program›, 149 seminer, 44 foto¤raf sergisi, 139

kermes düzenlendi; 43 kampanya stand› aç›ld›; 28 TV

kanal› ve 9 radyo ile onlarca yerel TV ve radyoda çeflit-

li programlara konuk olundu; Gazze konusunda verilen

seminerlerde on binlerce kifliye ulafl›ld›.



insaniD O S Y A : TUT EL‹N‹ GAZZE AYA⁄A KALKSIN! • 14-15 YARDIM

yan›nda yer alman›z, yaflam›fl oldu¤umuz zorluklar› hafiflet-
mekte ve dayan›kl›l›¤›m›z› art›rmaktad›r.” denildi.
• Filistin Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ‹HH’ya teflekkür mektubu: Fi-

listin Sa¤l›k Bakan› Dr. Besim Naim, Gazze’ye acil t›bbi mal-
zeme ve g›da yard›m› ulaflt›ran ‹HH’ya, gönderdi¤i bir mek-
tupla teflekkür etti.
• D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan ‹HH’ya teflekkkür mektubu: Filistin

D›fliflleri Bakanl›¤›’ndan Dr. Yusuf Salih ‹HH’ya gönderdi¤i
mektupta, “Gazze’de yapt›¤›n›z yard›mlarla tarihi bir rol oyna-
d›n›z. O kudretli ve flefkatli elinizle ac›lar›m›z› hafiflettiniz,
mazlumlar›m›z›n yaralar›na merhem oldunuz.” diyerek
‹HH’ya ve Türkiye halk›na teflekkürlerini iletti. 
TEfiEKKÜR Z‹YARETLER‹ 
• Katar ‹stanbul Baflkonsolosu’na teflekkür ziyareti: ‹HH Yö-

netim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç, ‹srail ile tüm iliflkilerini
kesme karar› alan Katar’›n ‹stanbul Baflkonsolosu Muham-
med A. el-Ali’yi ziyaret ederek, Ali’ye ve Katar Emiri’ne du-
yarl›l›klar›ndan dolay› teflekkür etti ve Baflkonsolosa, Katar
Emiri fieyh Hamad bin Halife Âli Sani’ye ulaflt›r›lmak üzere
‹HH’n›n teflekkür mektubunu verdi.
• Venezuela Büyükelçisi’ne teflflekkür ziyareti: Venezuela

Devlet Baflkan› Hugo Chavez’in Gazze’ye düzenlenen sald›-

r›lar› k›nayarak ‹srail’e çok ciddi bir tepki göstermesi üzerine
‹HH Diplomatik ‹liflkiler Sorumlusu Ahmet Faruk Ünsal, ken-
disine ‹HH’n›n teflekkürlerini iletmesi amac›yla Ankara Büyü-
kelçisi Raul Betancourt Seeland’i makam›nda ziyaret etti. 

GAZZE KONULU ULUSLARARASI TOPLANTILAR
• Humanitarian Forum Gazze Toplant›s›: ‹HH’n›n da kurucular›

aras›nda yer ald›¤› Humanitarian Forum çat› organizasyonunun
Gazze özel toplant›s› Katar’›n baflkenti Doha’da gerçeklefltirildi.
12 ülkeden 32 kurum ve bu kurumlardan 46 temsilcinin kat›ld›-
¤› toplant›da ‹HH’y› Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç tem-
sil etti. Toplant›da Gazze üzerindeki ambargonun kalkmas› ve
Gazze’ye yönelik yard›mlar gibi konular ele al›nd›.
• Kuveyt’te Gazze toplant›s›: Gazze’nin yeniden imar›yla ilgili

gerçeklefltirilmesi planlanan konferans›n haz›rl›k toplant›s› Ku-
veyt’te gerçeklefltirildi. El-Islah Cemiyeti ve El-Muctema dergi-
sinin ortaklafla düzenledi¤i toplant›ya ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
Baflkan› Bülent Y›ld›r›m ifltirak etti.
• ‹raan’da Gazze toplant›s›: ‹ran’da ‹ran Parlamentosu’nun dü-

zenledi¤i ve ‹slam ülkelerinin meclis baflkanlar› ile önemli isim-
lerin kat›ld›¤› “Gazze Katliam› ve Gazze’nin Korunmas›” konulu
bir toplant› gerçeklefltirildi. Toplant›ya ‹HH Yönetim Kurulu üye-
si Osman Atalay kat›ld›.
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Gazze’de feryatlar yükseldikçe yand› yürekler…
Solu¤u ‹HH’da alan hay›rseverler sanki bir yan-
g›n› söndürmek için su tafl›yorlard› telaflla… Öy-
le tekliflerle geldiler ki, sevinç ile hüznü ayn›
anda yaflad›k. Haftalar boyu dolup taflt› vakf›-
m›z, taflan yüreklerle birlikte… ‹slam ümmetin-
de bu sevda, bu fedakârl›k oldu¤u sürece Gazze-
ler düflmeyecek… ‹flte bu fedakârl›k tablosun-
dan birkaç örnek:

“‹flte, arabam›n anahtar›!”
Avucuna s›k›flt›r›lan anahtara bir anlam veremeyen va-
k›f görevlisi, merak dolu gözlerle bak›yor karfl›s›ndaki
kifliye. “Gazze için,” diyor karfl›s›ndaki adam, “arabam
d›flar›da duruyor.”
En sevdi¤i oyunca¤›ym›fl
Bir çocuk, Baflakflehir’de Gazze yarar›na düzenlenen
kermese kendisi kadar büyük bir oyuncak fil getiriyor.
Gazze’deki dram› televizyonlardan görünce çok üzü-

len çocuk, bu en sevdi¤i oyunca¤›n› annesinin gözyafl-
lar› aras›nda kermese ba¤›fll›yor.
“Tekerlekli sandalyeme onlar›n daha çok
ihtiyac› var!”
Ayaklar› tutmad›¤› için tekerlekli sandalyeye ba¤l›
yaflayan hay›rsever bir kardeflimiz kendisini sosyal
hayata ba¤layan en önemli fleyini, yani tekerlekli
sandalyesini ba¤›fllamak için geliyor vakf›m›za.
“Onlar›n daha çok ihtiyac› var.” diyor. 
“Küpelerimi Gazzeli çocuklara götürün!”
Sekiz yafllar›nda bir k›z çocu¤u, kat›ld›¤› çocuk kulü-
bünden arkadafllar› ve ö¤retmenleriyle birlikte vak-
f›m›za geliyor. Minicik ellerinde tuttu¤u küpelerini Gaz-
ze’deki kardefllerine iletilmek üzere tereddütsüz uzat›-
veriyor.
Mehrini verdi
Bir kardeflimiz, efliyle birlikte Gazze için verebilecekle-
ri bir fley ar›yor ve ellerinde sadece dü¤ünde efline
mehir olarak verdi¤i bir bilezi¤in bulundu¤unu görü-
yor. Çift, hiç tereddütsüz, ellerindeki tek serveti Gaz-
ze’ye göndermeye karar veriyor. 
5 lira da olsa...
Yafll› bir amca elindeki 5 lira ile görevli arkadafllar›m›z›n
karfl›s›nda duruyor. Bir tek emekli maafl› var. Yaln›z ya-
fl›yor, kimsesi yok. Emekli maafl›ndan 5 lira artm›fl ve
onu da Gazze’ye göndermek istiyor.
“Pazardaki sat›fl›m›z Gazze için”
Telefonla vakf›m›z› arayan ve pazarc›l›k yapt›¤›n› söy-
leyen bir gönüllü kardeflimiz, pazarda bir gün yaln›z-
ca Gazze için sat›fl yapaca¤›n›, iflçilerine de izin vere-
rek o gün efli ve çocuklar›yla birlikte çal›flaca¤›n› söy-
lüyor. Sat›lan mallar›n gelirlerini, sat›lmayan mallar›

Gazze’deki
atefle su serpenler

DURMUfi AYDINhaz›rlayan: Cevdet K›l›çlar
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ise ayni yard›m olarak ba¤›fllamak istedi¤ini belirti-
yor. Biz de kendisine Filistin’le alakal› afifllerimizi
gönderiyoruz. Sat›fl sonras›, “Çok bereketli bir gün
oldu. Müflteriler tezgâha normalden daha çok tevec-
cüh gösterdiler.” diyor.
Evlili¤e örnek bir bafllang›ç
Gazze sald›r›lar›n›n devam etti¤i günlerde evlenen ‹s-
tanbul’dan bir çift, evlililiklerine hay›r dolu bir ad›mla
bafllamaya karar veriyor. Gelin ve damat, ihtiyaçlar›n›
erteleyerek dü¤ün günü kendilerine tak›lan her ne var-
sa Gazze’ye ba¤›fll›yorlar.  
1 ton portakal
Hatay’dan vakf›m›z› arayan bir ba¤›flç›m›z, “Filistin-
li kardefllerime verebilece¤im, tarladan yeni toplat-
t›¤›m bir ton portakal›m var. Sat›p benim ad›ma ge-
lirini Filistin’deki kardefllerimize gönderin.” diyor.
Can›ndan verenler
Ça¤r› merkezimizi arayan yafll› bir amca a¤layarak

Gazze için verecek hiçbir fleyi olmad›¤›n› belirttikten
sonra flafl›rt›c› bir teklifte bulunuyor: “Verecek bir fle-
yim yok ama iki böbre¤im var. Birini Gazze için ba¤›fl-
lamak istiyorum.”

Kampanyaya destek Türkiye’yle s›n›rl› de¤il...
Makedonya, K›rg›zistan, Kazakistan, Bat› Trakya
ve Endonezya’daki duyarl› insanlar, çam sak›z› ço-
ban arma¤an› diyerek Filistinli kardefllerine destek
oldular. Bu ülkelerde toplanan ba¤›fllar Gazze’ye
ulaflt›r›lmak üzere vakf›m›za teslim edildi. Hâliha-
z›rda kendileri ihtiyaç sahibi olan bu insanlar›n elle-
rinde avuçlar›nda olan› Gazze için ba¤›fllamalar›, ‹s-
lam dünyas›ndaki kardefllik dayan›flmas›n›n boyut-
lar›n› gözler önüne seriyor. 

Makedonya’dan Gazze’ye selam!
• Makedonya’daki çeflitli sivil toplum kurulufllar›,
toplad›klar› toplam 73 bin 500 avroluk yard›m› Gaz-
ze halk›na ulaflt›r›lmak üzere ‹HH’ya teslim ettiler.
Bu parayla ‹HH’n›n Gazze’de kuraca¤› kad›n ve ço-
cuk hastanesinin bir ünitesi yap›lacak.

Amerika ve Avrupa’dan ‹HH’n›n
Gazze kampanyas›na destek
• ‹HH’n›n farkl› co¤rafyalarda ortak çal›flmalar yü-
rüttü¤ü kurulufllardan olan Amerika’daki Zakat Fo-
undation toplad›¤› 80 bin dolar›, Helping Hand ise
30 bin dolarl›k yard›m› Gazze’ye ulaflt›r›lmak üzere
‹HH’ya iletti. 

• Hollanda’da bulunan Kudüs Vakf› 50 bin avro tu-
tar›ndaki yard›m› Gazze’ye ‹HH üzerinden gönder-
mek üzere ‹HH’ya teslim etti.



Düflmana inat,
bir gün fazla yaflamak

(N. Hikmet)

srail’in Siyonist sald›r›s›n›n bafllamas›n› mütea-
kip, Arap ülkelerinden ve birçok Bat› ülkesinden
gelmifl olan yard›m gönüllüleriyle M›s›r’›n el-Arifl
flehrinden Gazze’ye geçebilmek ümidiyle iki haf-
ta süreyle her gün saatlerce keyfi olarak Refah
Kap›s›’nda bekletildik. Bir ad›m ötemizdeki Gaz-

ze’yi çaresiz seyrediyorduk. S›n›r›n hemen öte taraf›na

at›lan ve kulaklar› sa¤›r eden gürültüleriyle bombalar›n
cinayetlerine ve havai fiflek görüntüsündeki kimyasal
silahlar›n insanl›k suçu iflleyen yang›nlar›na flahit olur-
ken neden bu öfke, neden bu utanç verici ifl birlikçilik,
diye sorduk kendi kendimize. 
Gazze’ye geçiflimize izin verilece¤ini duydu¤umuzda
hayat›m›z›n en güzel müjdelerinden birini alm›flt›k. Haf-
talar boyu gerek bizlerin s›n›r kap›s›ndaki sessiz ve ka-
rarl› bekleyiflimiz gerekse
vicdanl› dünya halklar› tara-
f›ndan ‹srail ve yard›m
malzemelerinin geçiflini
engelleyen M›s›r aleyhi-
ne yap›lan gösteriler so-
nuç vermeye bafllam›flt›. 
‹flte, direniflin mübarek

haz›rlayan: Ahmet Faruk Ünsal

Gazze’de

‹

bir gün fazla yaflamak
Gazze’ye geçiflimize izin verilece¤ini duydu¤u-
muzda hayat›m›z›n en güzel müjdelerinden birini
alm›flt›k. Haftalar boyu gerekse bizlerin s›n›r kap›-
s›ndaki sessiz ve kararl› bekleyiflimiz gerek vic-
danl› dünya halklar› taraf›ndan ‹srail ve M›s›r aley-
hine yap›lan gösteriler sonuç vermeye bafllam›flt›.

DOSYA
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topraklar›… Sonsuz ac›lar içinde sonsuz direnifl irade-
sini infla eden kahramanlar›n yurdu. ‹slam’›n izzet ve
vakar›n›, göz kamaflt›ran ve k›skand›ran bir mücevher
gibi kendine yak›flt›rarak tak›nan insanlar›n yurdu. Al-
lah’a hamdediyoruz ve mübarek topra¤› öpüyoruz. Fii-
li ateflkes olmas›na ra¤men insans›z uçaklarla ‹srail,
Gazze semalar›nda sürekli uçufla ve görüntü almaya
devam ediyor. fiehrin içlerine do¤ru ilerliyoruz. Tank
paletlerinin kirli izleri gözlerimizi t›rmal›yor. Yerle bir
edilmifl portakal, zeytin ve hurma bahçelerine bak›yo-
ruz. ‹çimiz ac›yor. Yerle bir edilmifl hayvan çiftlikleri,
binlerce havyan ölüsü. Her tarafta a¤›r ceset kokusu.
Ve meskûn yerlere yaklaflt›kça y›k›lm›fl binlerce ev, ifl
yeri, cami, hastane, okul görüyoruz. Burada yaral› ol-
mayan hiçbir fley yok. Her yer ‹srail taraf›ndan vurul-
mufl. Ambargo devam etti¤i için elektrik yok, su yok.
Ancak küçük jeneratörlerle, e¤er onlar› çal›flt›racak
benzin veya mazot bulabilmifllerse elektrik üretebili-
yorlar. Pet fliflelerde sat›lan benzin, mazot ve di¤er ih-
tiyaç maddeleri henüz y›k›lmam›fl olan tüneller vas›ta-
s›yla M›s›r’dan kaçak olarak geliyor. Tabii ki fiyatlar›
inan›lmaz pahal›.
M›s›r, yard›m için gönderilen malzemeleri do¤rudan
Refah Kap›s›’ndan Gazze’ye göndermektense önce ‹s-
rail’e yolluyor. Gönderilen malzemeler ‹srail’in kontro-
lü ve onay›ndan geçtikten sonra ‹srail’in uygun gördü-
¤ü bölgelerde, BM gözetiminde da¤›t›lmak üzere ser-
best b›rak›l›yor. Fakat haftada üç gün ve günde sade-
ce 20 kamyonun girmesine izin verildi¤inden hay›rse-
verlerin yard›mlar› hem ihtiyaç sahiplerine zaman›nda
ulaflam›yor hem de M›s›r limanlar›nda birikme artarak
devam ediyor. ‹çeri girmesine izin verilmeyen en
önemli ihtiyaç maddesi ise inflaat malzemeleri. Y›k›nt›-
lar› kald›racak ifl makineleri olmad›¤› ve inflaat malze-
melerinin girifline izin verilmedi¤i için evleri y›k›lm›fl

olan insanlar, altlar›nda yak›nlar›n›n cenazeleri olan en-
kazlar›n üzerine, y›k›nt›lardan kurtarabildikleri tu¤lalar-
dan barakalar yaparak, bir de Filistin bayra¤› dikerek
evlerini terk etmeden yaflamaya devam ediyorlar. ‹fl-
te, direnifl iradesi ve ruhunun mücessem görüntüleri
bunlar. 
Art›k 6 Gün Savafllar›’nda oldu¤u gibi M›s›r, Ürdün,
Lübnan ve Suriye gibi Arap devletlerini bir anda yerle
bir edecek yenilmez bir armada yok. Mümin yürekle-
rinden baflka kuflanacaklar› silahlar› olamayan bir avuç
savunmas›z insan›n bütün ihanetlere ve yaln›zlaflt›r-
malara karfl› destans› direnifli var. Anl›yoruz ki ‹srail,
kendi varl›¤›n› tehlikeye sokabilecek yegâne güç olan
inanm›fl insan potansiyelinin fark›na vard›¤›ndan ve bu
iradeyi k›rmak için, üç y›l önce terk etti¤i bu topraklara
büyük bir öfkeyle geri gelmeye çal›flt›. 
Ve k›sa bir süreli¤ine gitti¤imiz Gazze’den, dönüfl
program›n› sürekli tehir ederek, bir gün daha fazla ka-
labilmeyi kâr sayarak zor ayr›l›yoruz. Burada bir gün da-
ha fazla yaflamak, bizler için bu onurlu havay› bir gün
daha fazla solumak fleref; onlar için ise hem onur hem
düflmana inat.
Allah’tan yard›m dileyerek ayr›l›yoruz. 
Kalbimizi orada b›rak›yoruz… 

Gazze, sonsuz ac›lar içinde sonsuz direnifl
iradesini infla eden kahramanlar›n yurdu. ‹s-
lam’›n izzet ve vakar›n›, göz kamaflt›ran ve
k›skand›ran bir mücevher gibi kendine yak›fl-
t›rarak tak›nan insanlar›n yurdu.
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ilistin halk›, y›llard›r devam eden ‹srail sald›r› ve
iflgal sürecinde 27 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla ye-
ni bir döneme girdi. 22 gün boyunca devam e-
den ve kitle imha silahlar› kullan›m›yla hava, kara
ve denizden yap›lan sald›r›lar, ‹srail’in, iflgal tarihi-
nin en a¤›r hezimetlerinden birini almas›yla nok-

taland›. Üç y›la yak›n bir süredir hemen her alanda devam e-
den ambargo süreciyle gard› düflürülmek istenen ve seçim-
le iktidara gelen bir yönetimin devrilmesi hesaplar› yap›lan
Gazze fieridi’nde yeni ve daha diri bir Filistin ortaya ç›kt›. ‹s-
rail’in terör üzerine bina etti¤i varl›k alg›s› ise daha güçlü bir
flekilde sorgulanmaya baflland›. 
‹srail’in 2006’da Lübnan’a 33 gün boyunca att›¤› bombalar›n
iki kat›ndan fazlas›, 22 gün boyunca Gazze’ye at›ld›. Bu sald›-

r›larda 20 binden fazla ev hasar görürken 4500 ev y›k›ld›.
1500 ifl yeri yerle bir edildi, 23 cami y›k›l›rken 51 tanesi a¤›r
hasar ald›.  60 okul, 16 bakanl›k binas›, 30 karakol, 23 hasta-
ne ve klinik, 16 ambulans vuruldu. 48 adet genifl tar›m arazi-
sine zarar verildi; binlerce zeytin, portakal ve limon a¤ac›
köklerinden söküldü. Tüm bu vahflet denizinde 1400’ün

üzerinde insan hayat›n› kaybe-
derken 5500 kifli de yaraland›.
Yaral›lar›n 500’den fazlas›nda
kal›c› sakatl›klar meydana
gelirken tüm bu zarar›n
maddi karfl›l›¤› ise 3 milyar
dolara ulaflt›. 

Gazze destan›n›

F
yazanlarla...

haz›rlayan: DURMUfi AYDINhaz›rlayan: Murat Y›lmaz Filistin topraklar›n›n M›s›r’a da komflu olan kü-
çük parças› Gazze’de, savafl›n hemen akabinde-
ki flahitli¤imiz, birçok bilinmezi ve bölge insan›-
n›n Filistin’e olan ba¤l›l›¤›n›n ipuçlar›n› tafl›yor.
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Filistin topraklar›n›n M›s›r’a da komflu olan küçük parças› Gaz-
ze’de, savafl›n hemen akabindeki flahitli¤imiz, birçok bilinme-
zi ve bölge insan›n›n Filistin’e olan ba¤l›l›¤›n›n ipuçlar›n› tafl›-
yor. Uygulanan tüm vahflete ve ölümcül sald›r›lara karfl› gös-
terilen metanet ve mukavemet, Gazze’nin geçilmez oluflu-
nun özeti asl›nda. Refah’tan Beyt Hanun’a kadar cadde cad-
de, sokak sokak vurularak, tamamen yok edilmek istenen bu
küçücük toprak parças›, dünyan›n tepki ya da tepkisizli¤ine
bakmadan ayakta nas›l durulaca¤›n› bir kez daha hepimize
göstermifl oldu. ‹flte, ‹HH olarak Gazze’deki yard›m çal›flma-
lar›m›z esnas›nda tan›k oldu¤umuz baz› yaflamlardan kesitler:

Gazze’deki ilk günümüz flokla bafll›yor. ‹lk gecemizi ge-
çirece¤imiz Refah’taki Avrupa Hastanesi önünde Filis-
tinli çocuklarla sohbet ediyoruz. Birden hastanenin
bahçesine 80’li y›llara ait bir Mercedes h›zla giriyor.
Araban›n önünden dumanlar ç›k›yor. Ani frenle birlikte,
bir adam, kuca¤›nda kanlar içerisindeki bir çocukla has-
taneye do¤ru kofluyor. Çocu¤un bafl›ndan kanlar ak›-
yor. Gözlerim kilitleniyor, yüre¤im ac›yla doluyor. Öyle-
ce kalakal›yorum. 

Zeytun bölgesinde Ahmed es-Sevafiri’yi evinde ziyaret
ediyoruz. 27 Aral›k gecesi Sevafiri ve 10 kiflilik ailesi
evde uyurlarken bir tank mermisi duvardan giriyor ve
oda duvarlar›n› delerek d›flar› ç›k›yor. Kendilerine bir
fley olmuyor ve d›flar› ç›kar›l›yorlar. ‹çeri giren ‹srail
askerleri bu evde tam alt› gün kal›yorlar. Evin
duvarlar›na açt›klar› gediklerden d›flar›da hareket eden
her fleye atefl aç›yorlar. Duvarlara Filistinlilere yönelik
hakaret ve küfür içeren sözler yaz›yor, evdeki Kur’an-›
Kerim’i parçal›yorlar. Tüm eflyalar› kullan›lmaz hale ge-
tiriyorlar. Ayn› aileye ait olan ve 30 senelik u¤rafl› ve al›n
teriyle kurulan tavuk çiftli¤ini de 50 bin hayvan›yla bir-
likte telef ediyorlar. 

Filistinli Sosyal Hizmetler Bakan› Ahmet el-Kurd’un
evindeyiz. Bir yandan kendi elleriyle bize yemek servisi
yaparken bir yandan da tebessümle anlat›yor: “‹çiflleri
Bakan› Sait Siyam’›n evi vurulup Siyam yak›nlar›yla bir-
likte flehit oldu¤unda bizim mahalledeki herkes benzer
bir endifle ile mahalleden ayr›l›p yak›nlar›n›n yan›na gitti.
Ben evde kald›m. Sonra akrabalar ›srar edince ben de
ç›kt›m.” Filistin’de ‹srail için ilk hedef bu ülkenin önder-
leri, liderleri ve âlimleri. Dün fieyh Ahmet Yasin’e, Ran-
tisi’ye yap›lanlar bugün Sait Siyam ve Nizar Reyyan gibi
âlimlere, önderlere yap›l›yor. Üç y›ldan bu yana ‹srail ha-
pishanelerinde tutulan 45 Filistinli milletvekili de bu du-
rumun aç›k göstergesi.

Dellal 13 yafl›nda, sekizinci s›n›fa gidiyor. 4 Ocak’ta Ce-
baliye’deki evlerine yak›n bir yerde oturan day›s›na ta-
ziye için gitmifl. Çünkü bu tarih day›s›n›n k›z›n›n ‹srail
sald›r›lar›nda flehit oldu¤u tarih. Dellal o geceyi day›s›n-
da geçirmek için kal›yor. Ancak gece yar›s› at›lan bom-
balardan biri Dellal’in evini vuruyor. Dellal’in anne baba-
s› ve kardeflleri bu sald›r›da flehit düflüyor. Dellal o gün-
den sonra, her sabah, yafll› gözlerle evlerinin enkaz›n›n
bafl›nda saatler geçiriyor. Küçücük bir çocu¤a bu trav-
may› yaflatan ‹srail ise kendini savundu¤unu söylüyor.
Dellal’in bak›m›n› ‹HH’n›n Almanya merkezli çal›flan
kardefl kuruluflu Wefa üstleniyor.Es-Sevafiri’nin evi kullan›lamaz halde...

‹srail F-16’lar› Gazze’nin su flebekesini de vurdu.



DOSYA

Zeytun bölgesinde bir baba, üç çocu¤uyla beraber
sald›r› bölgesinden ayr›lmaya, çocuklar›n› saklayabile-
ce¤i güvenli bir bölgeye do¤ru alelacele ulaflmaya ça-
l›fl›yor. Fakat yolda ‹srail askerleriyle karfl›laflt›¤›nda bir
insan›n yaflayabilece¤i en büyük ac›lardan birini
yafl›yor. Baban›n gözleri önünde üç çocu¤u buldozer-
lerle topra¤a gömülüyor.

Teysir el-Safadi, Abid Rabbu bölgesinde günlük 15 ton
helva üretim kapasitesi olan bir fabrikan›n sahibi. Bize,
‹srail F-16’lar›n›n fabrikas›n› nas›l yerle bir etti¤ini anlat›-
yor. 2,5 milyon dolarl›k zarar› var ve enkaz› kald›r›p bir
an evvel yeniden ifle bafllamak istiyor. El-Safadi’nin an-
latt›¤›na göre; yine tahrip edilen, makineleri çal›flmaya-
cak vaziyete getirilen ve kendisinin de ortakl›¤›n›n bu-
lundu¤u bir cips fabrikas›nda da ‹srail askerleri bir sor-
gu merkezi oluflturarak Filistinli Müslümanlara iflkence
yapm›fllar.

Dr. Nas›r Bey, fiifa Hastanesi’ne gelen vakalardan bah-
sediyor. Evlerinin yak›n›na fosfor bombas› düflen bir
çocuk hastaneye kald›r›lm›fl. Çocu¤a bilinen hiçbir tan›
konulamam›fl. Görünürde her fley normal olmas›na
ra¤men çocu¤un kan de¤erleri sürekli düflmüfl ve er-
tesi gün çocuk vefat etmifl. Yine, kullan›lan kimyasallar
nedeniyle hastanelere kald›r›lan çok say›da insan var.
Bu insanlar›n sarg›lar› günler sonra çözüldü¤ünde bile
yaralar›ndan dumanlar ç›k›yor.

Gazze’deki ‹srail vahfletine bir baflka örnek de, en yo-
¤un bombard›man›n yafland›¤› Zeytun bölgesinde
Sammuni sülalesinin yaflad›klar›. Hamas askeri k›l›¤›-
na bürünen Yahudi askerler bölgeye bask›n düzenli-
yorlar ve kad›n ve erkekleri ay›rarak burada 73 kifliyi
flehit ediyorlar.

Zeytun bölgesinde enkazlar›n alt›ndan ç›kar›lm›fl çarflaf
ve çuvallarla çad›r yapmaya çal›flan insanlar görüyoruz.
Kad›nlar ve etraflar›nda onlarca çocuk... Befl alt› yaflla-
r›ndaki bu çocuklar okulda olmalar› gereken vakitlerde,
y›k›lm›fl evlerinin bafl›nda, mermi kovanlar›yla oyunlar
oynuyorlar. 

F-16’lara ait bombalar›n izlerine Gazze’nin hemen her
taraf›nda rastl›yoruz. Üç befl çocu¤u bu çukurlardan bi-
rine tafl atarken görüyor ve yanlar›nda duruyoruz. En az
10 metre derinli¤inde ve 40 metreden fazla çap› olan
bu çukur, yar›s›na kadar suyla dolu. Çünkü 2 tonluk bir
bomba bölgenin su flebekesinin tahrip edilmesi için
kullan›lm›fl. Bölgeye uzun süredir su verilemiyor. 

Gazze’de muhakkak her insan›n, topra¤›n ve en küçük
bir tafl›n bile ayr› ayr› hikâyesi var. Anlat›lanlar yaflanan-
lardan küçük bir kesit. Burada kesinlikle güç orant›s›n-
dan uzak bir varolufl mücadelesi sürdürülüyor. Gaz-
ze’de 22 gün boyunca yaflananlar Filistinli kardefllerimi-
zin ba¤›ms›zl›k ve ölüm-kal›m savafl›yd›. ‹mkâns›zl›klar
içinde bile neler yap›labilece¤ini hepimize gösterdiler.
Bundan sonras› için de Filistin’in en de¤erli hazinesi, bu
topraklara, vatanlar›na ve Allah’›n takdirine inanm›fl
olan halk› olacak. Bize düflen ise bu hakl› varolufl mü-
cadelesine elimizden geldi¤ince omuz vermek ve kar-
defllerimize yaln›z olmad›klar›n› her zaman gösterebil-
mek.



insaniR Ö P O R T A J : ‘’F‹L‹ST‹NMESELES‹SALTB‹RVATANMESELES‹DE⁄‹LD‹R!’’ • 22-23 YARDIM

‘‘Filistin meselesi
salt bir vatan meselesi

de¤ildir!’’

Bülent Y›ld›r›m:

haz›rlayan: Cevdet K›l›çlar

Türkiye’de Filistin konusu konufluldukça, Filistin
ile Mescid-i Aksa aras›ndaki ba¤ gündeme geldi.
Toplumda yard›mlaflma bilincinin artmas›na, de-
¤iflik kesimlerin ayn› hedefler do¤rultusunda bir
araya gelip eylem ortaya koymas›na vesile oldu.

azze henüz atefl alt›ndayken Gazze’ye girerek
vakf›n çal›flmalar›n› bizzat yerinde takip eden
ve haftalarca bölgede kalan ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf› Baflkan› Bülent Y›ld›r›m ile dünyan›n ve
Türkiye’nin gündemini uzun bir süre meflgul e-
den Gazze’yi ve orada yaflananlar›n Türkiye’ye

yans›mas›n› konufltuk. Y›ld›r›m, Gazze’de bombard›man s›ra-
s›nda yard›m da¤›tmay› sürdüren ‹HH’n›n baflar›s›n› daha önce-
ki deneyimlerine ve kriz yönetim baflar›s›na ba¤larken, Kudüs
ve Mescid-i Aksa sorunu çözülmeden bölgeye bar›fl›n geleme-
yece¤ini de savundu.

Bugüne kadar hep Gazze’ye gönderdiklerimizi, Gaz-
ze’ye verdiklerimizi konufltuk. Peki, Gazze bize ne
verdi, neler kazand›rd›?
Gazzeliler bu savafla “Furkan” ismini vermifllerdi. Yani
do¤ru ile yanl›fl› birbirinden ay›ran savafl. Onlar bu dö-
nemi insanlara kendi kimliklerini, tarihlerini, kardefllik
bilincini hat›rlatan bir dönem olarak görüyorlar. Haki-
katen Türkiye’de Filistin konusu konufluldukça, Fi-
listin ile Mescid-i Aksa aras›ndaki ba¤ tekrar gün-
deme geldi. O nedenle Gazze biraz da toplu-
mun dindarlaflmas›na, toplumda yard›mlaflma
bilincinin artmas›na, de¤iflik kesimlerin ayn›
hedefler do¤rultusunda bir araya gelip ey-
lem ortaya koymas›na vesile oldu. Gazze-
lilerin kan›ndan, insanlar›n kendi kimlik-
lerini bulduklar› yeni zeminler olufltu,
diye düflünüyorum. Ayr›ca Mescid-i

Aksa ve bar›fl konusunda dünyada söz söyleyen birikimli
birçok yazar ve çizer, görüfllerini masaya yat›rd›lar. Yahu-
dili¤in, Hristiyanl›¤›n, ‹slam’›n Mescid-i Aksa’ya bak›fl›n› ve
bir arada yaflamaya getirdikleri çözümleri sundular. Zan-
nediyorum ki, birçok Bat›l› düflünür de bu vesile ile ‹slam’›
yak›ndan tan›ma f›rsat› elde etti.

G



Türkiye halk›n›n duyarl›l›¤› için ne diyeceksiniz? ‹HH
daha önce de benzer kampanyalar yapm›flt›. Hiç böy-
le bir duyarl›l›kla karfl›laflm›fl m›yd›n›z?
Son 20 y›ld›r bu co¤rafyada savafllar›n yo¤unlaflmas›, Ba-
t›’n›n çifte standard›n›n ortaya ç›kmas›, Türkiye’nin kendi
özü ile buluflmas›, “Büyük Türkiye” söyleminin oluflmas›,
Osmanl› hinterland› gibi önemli kavramlar›n art›k gün yü-

züne ç›kmas›… Bütün bunlar› toparlad›¤›m›z zaman Türki-
ye’de bir duyarl›l›k olufltu¤unu görüyoruz. Bu katliam bafl-
lar bafllamaz, insanlar hiç kimsenin tahmin etmedi¤i ka-
dar h›zl› bir flekilde sokaklara indi. Örne¤in katliamdan sa-
dece birkaç saat sonra binlerce insan Taksim’de topland›.
Ertesi gün de bu duyarl›l›¤› Beyaz›t’a tafl›d›. Türkiye’deki
bütün kesimler; hükümet ve STK’lar harekete geçti. As-
l›nda geçmek zorunda kald› çünkü halk onlar› zorlad›. Ama
ben hepsinden öte, Filistinlilerin direniflteki baflar›s›n›n bu-
rada önemli rol oynad›¤›na inan›yorum. Evet, katlediliyo-
ruz ama direniyoruz da. Ayr›ca ‹srail’in Ortado¤u’da nas›l
bir ç›banbafl› oldu¤u, kitle iletiflim araçlar› sayesinde her-
kesçe bilinir oldu. ‹nsanlar art›k flunu düflünüyorlar: Bu-
gün biz Filistin’de yaflananlara karfl› ç›kmazsak benzeri bir
fley yar›n Türkiye’nin de bafl›na gelebilir.
Gazze’de bir mitinge kat›ld›n›z. Oldukçada kalabal›k
ve tarihi bir mitingdi. Bize biraz oradaki psikolojiden
bahseder misiniz? Neler yaflad›n›z, neler hissettiniz?
Biz orada konuflma yapt›ktan sonra insanlar bize büyük
bir ilgi gösterdi. Yan›m›za gelip bize sar›lan insanlar›n say›-
s› o kadar fazlayd› ki… Sokaklarda yürürken bizi dükkânla-
r›na davet ediyorlar, mutlaka bir ikramda bulunmak isti-
yorlard›. Oras› yar› aç›k bir cezaevi ama orada en çok hür-
met gören insanlard›k bizler. Hem o mitingin etkisi hem
Davos, o insanlara büyük bir heyecan hediye etti.
‹HH’n›n Gazze için toplanan yard›mlar› ulaflt›rma ko-
nusundaki baflar›lar›na da de¤inmek istiyorum. Sa-
vafl boyunca baz› resmi ve sivil toplum kurulufllar›
“Gazze’ye para ulaflt›ram›yoruz.” dedikleri s›rada
‹HH Gazze sokaklar›nda ihtiyaç sahiplerine yard›m
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da¤›t›yordu. “S›n›rlar kapal›, Gazze’ye girifl ç›k›fl yap›-
lam›yor.” deniyordu. Ama biz sizi Gazze sokaklar›n-
da yard›m da¤›t›rken gördük. ‹HH bunu nas›l baflar›-
yor?
Biz uzun y›llar›n verdi¤i tecrübelerin avantaj›n› yafl›yoruz.
Ayr›ca savafl bölgeleri için kurulmufl bir teflkilat›z. O ne-
denle zor flartlar içinde nas›l yol bulunabilir, çal›flmalar na-
s›l yap›labilir bunlar› çok iyi biliyoruz. Allah nasip etti, oraya
gittik; nakit yard›mlar›m›z› da götürdük. Orada evlerini kay-
betmifl insanlara yard›m da¤›tt›k, flehit ve yaral›lar›n evleri-
ne yard›m b›rakt›k. O dönemde en önemli fley nakitti; bu
gerçekleflti. Bunlar›n haricinde önemli olanlar t›bbi yard›m-
lard›, g›da yard›mlar›yd›, bunlar da gerçekleflti. Tabii bu kriz
bölgelerini biz önceden öngörüyoruz. Arkadafllar›m›z ara-
s›nda tart›fl›yoruz. Önümüzdeki 5-10 y›l içinde krizler nere-
de ç›kabilir; oralarla flimdiden iliflkilerimizi kuruyoruz. 
Gazze’de göreceli de olsa bir ateflkes var ve bugün
insanlar aras›nda sanki her fley hallolmufl, bölgede
hiçbir sorun kalmam›fl, insanlar›n ma¤duriyetleri bit-
mifl gibi bir psikoloji hâkim. Bölgedeki mevcut du-
rum nedir? Hay›rseverlerin bundan sonraki davran›fl
ve duyarl›l›k flekli nas›l olmal›d›r?
Mescid-i Aksa, Filistin ve benzeri bölgeler için hay›rsever-
ler her zaman kendi kazançlar›ndan bir pay ay›rmak zorun-
dad›r. Bu, iman›n gere¤idir. Çünkü Mescid-i Aksa bizim
üçüncü kutsal mekân›m›zd›r. Filistin halk›, bütün Müslü-
manlar ve bütün insanl›k için buna Yahudiler ve Hristiyan-
lar da dâhil olmak üzere Mescid-i Aksa’y› koruyan bekçi-
lerdir. Müslümanlar›n hâkim oldu¤u Kudüs ve Mescid-i
Aksa bar›fl için çok önemli bir zemindir ki, tarih de bunu
göstermifltir. Ama flu anda dünyada kaos ç›karmak iste-

yen bir siyonizm var. Siyonizm Mescid-i Aksa’y› y›kmak is-
tiyor. Filistin meselesi salt bir vatan meselesi de¤ildir. Ki-
lit tafl› Mescid-i Aksa’d›r. Ne Filistinliler Mescid-i Aksa’dan
vazgeçer ne de Siyonizm Mescid-i Aksa’y› y›k›p yerine Sü-
leyman Mabedi’ni kurma hayalinden. Onun için bu savafl
devam edecektir. Bu savaflta geçici ateflkesler olabilir.
Dikkat edin, ‹srail’de daha sa¤c› bir yönetim ifl bafl›na ge-
liyor. Ateflkes bize göre olmufltur ama ‹srail vurmaya de-
vam ediyor. O nedenle bu ateflkes sunidir ve ambargo da

daha kald›r›lm›fl de¤ildir. ‹srail bu savafl
ile istedi¤ini elde edebildi mi? Asl›nda
‹srail bir manada istedi¤ini elde etti. O
neydi? Filistinlilerin bu ambargodan do-
lay› u¤rad›klar› yoksullu¤un derecesini
artt›rmak. Öte yandan ‹srail ordusunun
Hizbullah ile girilen savaflta y›pranan
imaj›, bu savafl ile yerle bir oldu. Bu sa-
vaflta kaybeden ‹srail, kazanan ise Gaz-
ze oldu, Filistin oldu. Peki, Gazze bu ka-
zan›m›n neticelerini alabildi mi? Hay›r.
Çünkü bir ambargo bile kald›r›lamad›.
Bugün Gazze halk›n› mevcut yönetim-
den uzaklaflt›rabilmek için flantaj yap›-
yorlar. Ancak halk›n o yönetimden
uzaklaflmas› mümkün mü, pek zannet-
miyorum.

Mescid-i Aksa, Filistin ve benzeri bölgeler için
hay›rseverler her zaman kendi kazançlar›ndan
bir pay ay›rmak zorundad›r. Bu, iman›n gere¤idir.
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
hay›rsever halk›m›z›n ba-
¤›fllar›yla 2008 y›l› içeri-
sinde Afrika’da 15 cami
infla ederek hizmete açt›.
Son olarak Gine’nin Tali-
bula semtinde yap›lan
cami, okul ve imam evin-
den oluflan kompleksin
aç›l›fl› gerçeklefltirildi. 

Afrika’dan birbiri ard›na gelen sevindirici ha-
berlere bir yenisi de Gine’den eklendi. ‹HH,
Gine’nin baflkenti Konakri’ye 650 km uzak-
l›kta bulunan N’Zekori bölgesinin okul ve
mescit s›k›nt›s› yaflayan Talibula semtinde
150 m2lik alan üzerine mescit, dört s›n›fl›k
bir okul, bir idari bina ve imam evinden olu-
flan bir kompleks infla etmiflti. Allah Kerim
Camisi, okul ve imam evinden oluflan
kompleks geçti¤imiz günlerde hizmete
aç›ld›. 5 bin Müslüman’›n faydalanmas›n›n
beklendi¤i kompleks içerisinde yer alan

okulda Gine devletinin resmi program›n›n
yan› s›ra ‹slami e¤itim de verilecek. 

Gine’deki cami ve e¤itim kompleksi hizmete aç›ld›

nadolu’nun dört bir yan›nda binlerce cami açan hay›rsever halk›m›z
flimdi de Afrika ülkelerinde cami ve mescitler açarak, buradaki ih-
tiyaç sahibi Müslümanlar›n ibadethane s›k›nt›s›n› gideriyor. ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›, hay›rseverlerin ba¤›fllar›yla 2008 y›l› içerisinde
Somali’de 2, Gine’de 2, Ruanda’da 1, Kamerun’da 4, Burkina Fa-
so’da 4 ve Sudan’da 2 olmak üzere toplam 15 cami infla ederek
hizmete açt›.

K
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Tanzanya’ya 20 bin kitap

K›rg›zistan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile Orta As-
ya Gençlik Vakf›’n›n birlikte organize ettikleri
ve ‹HH’n›n destekledi¤i ‹mam E¤itim Projesi
13. dönem mezunlar›n› verdi. Bu y›l mezun
olan 27 imam, düzenlenen tören ile sertifikala-
r›n› al›rken bugüne kadar 375 din görevlisi  e¤i-
tim ald›. Proje tamamland›¤›nda 3.500 imam
bu e¤itimden geçirilmifl olacak. 

K›rg›zistan’da 3.500 imam e¤itim alacak

Tanzanya’da yaflayan bir vatandafl›m›z›n ça¤r›s› üze-
rine ‹HH ve Türkiyeli hay›rseverler, Tanzanya halk›-
n›n ihtiyaç duydu¤u 20 bin kitab›n bas›m›n› gerçek-
lefltirerek Tanzanya’ya gönderdi. Kitaplar, bizzat Tan-
zanya Müftülü¤ü’ne ve Zanzibar E¤itim Bakan›’na
teslim edildi.
Kitaplar›n yan› s›ra buradaki yetkililere tekerlekli san-
dalyeler, ihtiyaç sahipleri için elbiselik kumafllar ve
han›mlara ait bir kurumun faaliyetlerinde kullan›lmak
üzere sanayi tipi dikifl makineleri de teslim edildi. 

Nepalce Kur’an-› Kerim’in ikinci bask›s› yap›ld›
Nepal’deki Müslümanlar›n kendi dillerinde
Kur’an-› Kerim meali okuyabilmeleri için bafllat›lan
projeye maddi destekte bulunan ‹HH ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, bask›s› h›zla tükenen Nepalce Kur’an-›
Kerim’in ikinci bask›s› için de destek verdi. 

‹ki milyon Müslüman’›n yaflad›¤› Ne-
pal’de, bugüne kadar küçük bölümler
halinde yay›mlanm›fl Kur’an tercü-
meleri d›fl›nda Nepalce yay›mlan-
m›fl Kur’an-› Kerim meali bulunmu-
yordu. Uzun soluklu bir çal›flma-
n›n ard›ndan geçti¤imiz y›l ilk bas-
k›s› yap›lan Nepalce Kur’an-› Ke-
rim meali, ülkedeki Müslüman-
lar taraf›ndan heyecanla karfl›-
lanm›flt›. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ayr›ca yine Nepal’de ya-
y›n yapan bir televizyon kanal›nda alt› ay sürecek
bir dini yay›n program›na da destek oldu.

KÜLTÜREL FAAL‹YETLER
FAAL‹YETLER 

KÜLTÜREL FAAL‹YETLER
FAAL‹YETLER 

KÜLTÜREL FAAL‹YETLER
FAAL‹YETLER 
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Somali’de 1500 ameliyat

Darfur’da yüzlerce kiflinin gözü ayd›n!

B
ir milyar nüfuslu Afrika’n›n ne yaz›k ki %1,2’si âmâ
olarak hayat›n› sürdürüyor. %99’u bir sosyal güvenlik
imkân›ndan yoksun olarak yaflayan yaklafl›k 12 mil-
yon âmân›n yar›s› katarakt hastas›. Afrika’da her 2000
katarakt hastas›ndan sadece biri tedavi olabiliyor. 
‹flte bu vahim gerçekten yola ç›kan ‹HH, özellikle Af-
rika’n›n Sahra kufla¤›nda katarakt tedavisine a¤›rl›k
veriyor. Halen Sudan, Somali, Etiyopya ve Nijer’de
düzenli olarak yap›lan katarakt ameliyatlar›yla birçok
insan yeniden ›fl›¤a kavuflturuluyor.

‹HH’n›n kara k›tan›n birçok bölgesinde gerçek-
lefltirdi¤i katarakt ameliyatlar›n›n en önemli du-
raklar›ndan birisi Darfur. Daha önce katarakt
ameliyatlar›n›n yap›ld›¤› bölgede ikinci bir göz ta-
ramas› daha gerçeklefltirildi. Ad’daen’da göz
kamp› oluflturularak bafllat›lan projede, bölgede
yaflayan 7800 hasta muayene edildi. Muayene-
nin ard›ndan ameliyat› gerekli görülen 666 kata-
rakt hastas›, operasyonlar›n ard›ndan yeniden
görebilmenin mutlulu¤unu yaflad›.

fiimdiye kadar 17 binin üzerinde
Afrikal›y› ›fl›¤a kavuflturan ‹HH’n›n Afrika için

öngördü¤ü katarakt ameliyatlar›ndaki hedefi 100 bin.

Etiyopya’da 2008 Haziran’›ndan beri de-
vam eden katarakt ameliyatlar›nda flu
ana kadar toplam 3000 kiflinin gözü aç›l-
d›. Ameliyatlar, Gerarbet ve Fesium Bir-
han hastaneleri ile Mekele Devlet Hasta-

nesi’nde olmak üzere üç farkl› hastane-
de gerçeklefltirildi. Her ay 800 ameliya-
t›n gerçeklefltirilmesinin planland›¤› ülke-
de 2009 sonunda 10 bin ameliyata ulafl›l-
mas› hedefleniyor. 

Etiyopya’da 10 bin ameliyata do¤ru

Afrika’da yo¤un katarakt rahats›zl›klar›n›n
görüldü¤ü bir di¤er ülke ise Somali. Soma-
li’deki ameliyatlar Hargesa bölgesinde iki
doktor ve yedi hemflireden oluflan sa¤l›k

ekibi ile bafllat›ld›. fiimdiye kadar yaklafl›k
1500 kifli ameliyat edilerek ›fl›¤a kavufltu-
ruldu. Bölgedeki ameliyatlar tüm h›z›yla
devam ediyor.
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Afrika’n›n en yüksek AIDS vakas› oran›na sa-
hip ülkesi Gana’da önemli bir çal›flma bafllat›l-
d›. Bilinçsizlik, cehalet, fakirlik ve daha birçok
nedenden dolay› her gün onlarca insan›n ha-
yat›n› kaybetmesine neden olan AIDS’le mü-
cadele için ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ve Gana

Muslim Academy ortaklafla harekete geçe-
rek konuyla ilgili konferanslar düzenledi. Ça-
l›flma kapsam›nda Acar ve Dodowa bölgele-
rinde düzenlenen ve yüzlerce insan›n kat›ld›¤›
konferanslarla halk›n AIDS ile mücadele ko-
nusunda bilinçlenmesi sa¤land›.

Gana’da AIDS’e karfl› bilinçlendirme çal›flmalar›
SA⁄LIK

FAAL‹YETLER 

1400 insan›n koleradan hayat›n› kaybetti¤i
Zimbabve’ye yard›m elini uzatan ‹HH’n›n
bölgeye gönderdi¤i ekipler taraf›ndan al›nan
ilaçlarla yüzlerce kolera hastas› tedavi edildi.
Zimbabve’de üretimi yap›lmad›¤› için Güney
Afrika Cumhuriyeti’nden temin edilen ilaç-
lar, Epworth Klini¤i’ne ve baflkent Hara-
re’nin en büyük enfeksiyon hastanesi olan
Nazarathe Beatrice Enfeksiyon Hastal›klar›
Hastanesi’ne teslim edildi. K›rsal kesimler-
de doktor olmad›¤› için hastalar›n Harare’nin
merkezindeki kliniklere ak›n etti¤i ve üstelik
yeterli ambulans bulunmad›¤› için de hasta-

lar›n ço¤unun el arabalar› ile hastaneye ta-
fl›nd›¤› ülke genelinde 80 bin kifli bu hastal›k-
tan etkilenmifl durumda.

Kolera hastalar›na ilaç deste¤iSA⁄LIK
FAAL‹YETLER 

Nijer, ‹HH’n›n düzenli katarakt ameliyatlar› ger-
çeklefltirdi¤i bir di¤er Afrika ülkesi.  Afrika’n›n en
fakir ülkelerinden biri olan Nijer’de katarakt hasta-
l›¤› oldukça yayg›n. Son olarak Tessaoua bölge-
sinde ‹HH sa¤l›k ekipleri taraf›ndan gerçeklefltiri-
len taramada göz rahats›zl›klar› tespit edilen 510
hastan›n 217’sinin katarakt hastas› oldu¤u tespit
edildi. Tespit edilen tüm katarakt hastalar› ‹HH
ad›na bölgede görev yapan doktorlar taraf›ndan
ameliyat edilerek tekrar sa¤l›klar›na kavufltu. Di-
¤er hastalar için ise çeflitli tedaviler uyguland›. 

Nijer’deki göz hastalar›n›n yar›s› katarakt
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B
ir milyar nüfuslu Afrika’n›n özellikle orta ke-
simlerinde insanlar yaflamlar›n› sürdürebil-
mek için ihtiyaç duyduklar› suya ortalama 5
km yürüyerek ulaflabiliyorlar. Üstelik ulaflt›kla-
r› su, ço¤u kere hayvanlar›n da su ihtiyaçlar›n›
karfl›lad›¤› ya¤mur sular›n›n birikmesi ile olu-
flan göletler. ‹HH’n›n Türkiye’deki hay›rsever-
ler arac›l›¤› ile Afrika’n›n temiz içme suyu so-
runu yaflayan bölgelerinde bafllatt›¤› su kuyu-
su açma projesi, uyguland›¤› bölgelerde yöre
insan›n›n hayat›n› de¤ifltiriyor.

‹HH, Sudan’›n en sorunlu bölgelerinden biri olan
Darfur’da alt› yeni su kuyusu daha açt›. Susuzlu-
¤un ciddi bir sorun oldu¤u bölgede aç›lan her bir
su kuyusundan yaklafl›k 3 bin kifli su ihtiyac›n›
karfl›layabilecek. 
Özellikle okullar›n susuzluktan kaynaklanan sa¤-
l›k sorunlar› ile bo¤ufltu¤u ve su ihtiyac›n›n genel-
likle ö¤renciler taraf›ndan karfl›lanmas›n›n e¤itimi
ciddi olarak sekteye u¤ratt›¤› bölgede ‹HH, açt›¤›
kuyular›n okullara yak›n yerlerde olmas›na önce-
lik veriyor. Tabii bu kuyulardan bölge halk› da is-
tifade ediyor.
Darfur’un N’yala bölgesinde N’yala Macuk Oku-
lu’nun bahçesine Osman ve Oktay Erbil Su Ku-
yusu’nu infla eden ‹HH, ayn› bölgede iki okulun
bahçesine daha Hz. Yunus, Ercan Yavuz ve Fe-
rah-Der su kuyular›n› yapt›rd›.  
‹HH Darfur’da ayr›ca, mümkün oldu¤unca çok
insan›n faydalanmas›n› sa¤lamak için birçok köy

halk›n›n ulaflabilecekleri mesafelere su kuyular›
aç›yor. Bu amaçla aç›lan Muammer Düdükçü ve
Ailesi Su Kuyusu; Hz. Fat›mat-uz Zehra ‹lim ve
Hizmet Vakf› Su Kuyusu ve Emine K›z› Hac› Sa-
hande Su Kuyusu ayn› anda birkaç köyün su ihti-
yac›n› karfl›l›yor. 

Sudan’›n Darfur bölgesinde alt› su kuyusu

‹HH, Afrika’da insanlar›n yaflamlar›n›
sürdürebilmek için ihtiyaç duyduklar› suya kilometrelerce

yürüyerek ulaflabildikleri bölgelerde su kuyular› açmaya devam ediyor.
Son dönemde Sudan, Çad ve Somali’de aç›lan 39 yeni su kuyusu daha,

bölge insan›n› temiz içme suyuna kavuflturdu. 
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Çad halk›n›n yüre¤i serinledi

‹HH’n›n serinletti¤i bir di¤er Afrika ülkesi de
Somali. ‹HH ülkenin Afla¤› ve Orta Shabelle
bölgesi ile Hiran bölgesinde 20 su kuyusu
açt›. Yaflam süresinin ortalama 46 y›l olma-
s›nda temiz su kaynaklar›n›n eksikli¤inden
kaynaklanan salg›n hastal›klar›n da etkisinin
oldukça fazla oldu¤u ülkede aç›lan su kuyula-
r›ndan yaklafl›k 120 ile 150 bin aras›nda insa-
n›n yararlanmas› bekleniyor. 
Somali’de Türkiyeli hay›rseverlerin deste¤i
ile aç›lan su kuyular›na verilen isimler ise
flöyle: Zeliha ve Yakup Akkufl, Ubeydullah,
Tuzbaba, Sincan Sanayi Esnaflar›, fiifa, fie-
kersoy, Osman Oktay Erbil, Mehmet Ali ve
Hanife Bozbek, Haydar Karakufl, Fatma Kar-
g›, Cemal Bicaz ve Ailesi, Ad›yaman ‹nsani
Yard›m Derne¤i 1 ve 2, Fatma, Meryem ve

Meral Kuzudiflli, Meral ve Mehmet Ali Par-
lak, Hz. Hüseyin, Hatice Ana Çavufl Çeflme,
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ve Rizeli Hay›rsever-
ler, Güngören ‹htisas Kulübü Sporcular› ve
Esentepeli Müslümanlar su kuyular›. 

Somali’de 20 kuyu

‹HH’n›n yo¤un olarak su ku-
yusu açt›¤› bir di¤er ülke ise
Çad. 10 milyonluk nüfusun
üçte birinin içme suyuna u-
laflmakta sorun yaflad›¤›
Çad’da Moudaradjole, Atta-
lah, Angabo, Faouade, So-
ukoulde, Belle ve Kouman-
nadji bölgelerinde 13 yeni su
kuyusu daha aç›ld›. 
Su kuyular›na ya ba¤›flç›lar›n
isimleri ya da ba¤›flç›lar›n is-
tedi¤i di¤er isimler veriliyor.
Çad’da aç›lan kuyular›n isim-
leri flöyle: Necmettin Erba-
kan-Nermin Erbakan, Baflak-
flehir Hz. Muhammed, Cilvegöz Gümrük Per-
soneli Kardeflli¤i, Müftü Musa Kaz›m Mayyan,
Asiye Zehra Alper, Aziz-Zeliha Bal›, Adiye-Sü-
leyman Ayhan Ceylan, Recep Alper, Ali ‹hsan
Akkufl, Irshad&Al-Islah Islamic Beneficient
Association Lebanon, Muhammed-ul-Emin,
Keziban Kaya ve Mehmet Ertürk su kuyular›.

Çad’da her kuyunun aç›l›fl› dualar ve halk›n ge-
nifl kat›l›m› ile gerçeklefltiriliyor. Kuyulardan
sadece insanlar yararlanm›yorlar. Su kuyusu-
nun yan› bafl›nda yap›lan küçük havuzlarda,
kullan›m s›ras›nda kuyudan gelen sular birikti-
rilerek sudan hayvanlar›n da yararlanmas› sa¤-
lan›yor. 
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G
azze’deki son ‹srail sald›r›lar›nda
yetim kalan tüm çocuklar›n
bak›m›n› üstlenme karar› alan
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
günümüz itibar›yla yaklafl›k
7500 Gazzeli yetime bak›yor.
Son sald›r›lardan önce bölgede-
ki 2500 yetimin bak›m›n›
üstlenmifl olan ‹HH, 27 Aral›k’ta
bafllayan sald›r›lardan sonra ise
yaklafl›k 5000 çocu¤a daha
sahip ç›kt›. Gazzeli bir yetime
bakmak isteyen hay›rsever
aileler, yetimlere sponsor ol-
mak için âdeta birbirleriyle
yar›fl›yorlar.

‹HH, günümüz itibar›yla yaklafl›k 12
bin yetimin bak›m›n› üstlenmifl du-
rumda. Ancak yard›m bekleyen binler-
ce yetim daha var. 

Kuruldu¤u günden bu yana savafl, iflgal,
do¤al afet vb. sebeplerle yetim kalm›fl
çocuklara öncelik veren ‹HH, yetimleri
memleketlerinden ve yak›nlar›ndan ko-
parmadan, bulunduklar› mekânlarda gö-
zetmeye devam ediyor. Bu çerçevede
yetimlerin bar›nma, e¤itim, sa¤l›k ve sos-
yal-kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor. Yetim-
ler için bafllat›lan Sponsor Aile Sistemi de
baflar›l› bir flekilde devam ediyor. ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf›, günümüz itibar›yla
yaklafl›k 12 bin yetimin bak›m›n› üstlen-
mifl durumda ve bu rakam her geçen gün
art›yor. Ancak yard›m bekleyen binlerce
yetim daha var. Ayda 70 TL ile bir yetime
sponsor olmak isteyen ailelerin yapacak-
lar› tek fley ‹HH ile irtibata geçmek.

Bir yetimin manevi ailesi de siz olun
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Afganistan’daki yetimlere yard›m

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Afganis-
tan’›n Takhar vilayeti Hoca Bahauddin
ilçesine ba¤l› Ar›k K›fllak köyünde bir su
kuyusu açt›. Köyde bulunan Ar›k K›fllak
‹lk-okulu yan›nda aç›lan su kuyusu, eko-
nomik olarak çok kötü durumda olan
bölgede 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

‹HH, Afganistan’daki Talukhan ve Gaz-
ne yetimhanelerine çeflitli yard›mlarda
bulunarak yetimlerin ihtiyaçlar›n› karfl›-
lad›. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, çetin k›fl flartlar›
sebebiyle zor günler yaflayan Afganis-
tan’daki yetimlere acil yard›mda bulundu.
105 yetim çocu¤un bar›nd›¤› Talukhan Ye-
timhanesi’ne yatak, çarflaf, battaniye, ya-
kacak odun ve jeneratör için mazot yard›m›
yaparken; 120 yetim çocu¤un bar›nd›¤›
Gazne Yetimhanesi’ne battaniye, yatak
çarflaf› ve g›da yard›m› yapt›. Yard›mlar, ye-
timlerin üç ayl›k ihtiyaçlar›n› karfl›layacak

flekilde düzenlendi. Yetimhanelerin k›fl bo-
yunca ihtiyaç duyacaklar› g›da maddeleri
de temin edildi.

SOSYAL YARDIMLAR
FAAL‹YETLER

SOSYAL YARDIMLAR
FAAL‹YETLER

‹HH ekipleri, 31 milyon nüfusu olan ve 6
milyon insan›n açl›k tehlikesiyle karfl› kar-
fl›ya bulundu¤u Afganistan’da ihtiyaç sa-
hibi ailelere destek oldu. Yeni Ba¤lan il-
çesine ba¤l› Cilevgir, Girdap, Akmescit,
Cari Huflk köyleri ile eski Ba¤lan ilçesine
ba¤l› Sereki Nev, Sereki 10 ve Sereki 8
köylerinde ihtiyaç sahibi ailelere 35’er kg
un da¤›t›ld›. 

Afganistan’daki ihtiyaç sahibi ailelere g›da yard›m›
SOSYAL YARDIMLAR
FAAL‹YETLER



‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, Su-
dan’›n Darfur bölgesinde bu-
lunan ve topra¤›n üzerinde
ders yap›lan iki okula masa ve
s›ra yard›m›nda bulundu. Dar-
fur’un kuzeyinde yer alan Se-
lam ve Niyala mahallelerinde
bulunan Belil ve Nacah okul-
lar›na 40 s›ra, 40 masa ve 6
sandalye temin edildi. Bu
okullarda ö¤renim gören 120
ö¤renci, bundan böyle dersle-
rini masa ve s›ralar›nda yapa-
cak olman›n sevincini yaflad›.
Bölgede bulunan ‹HH ekibi
ayr›ca Riyad mahallesinde 20
yetim ailesine g›da da¤›t›m›n-
da bulundu.

Darfurlu ö¤rencilerin art›k masa ve s›ralar› var
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‹HH, k›rsal kesimlerde yaflayan
köylülerin temel geçim kayna¤›-
n› hayvanc›l›¤›n oluflturdu¤u Bur-
kina Faso’da bir keçi dahi alacak
imkân› olmayan ailelerin süt ve
yo¤urt ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için her aileye bir keçi verme ça-
l›flmas› bafllatm›flt›. Ülkenin Tita-
o bölgesinde 125, Tansabu¤’da
27, Sisanbo’da 70 olmak üzere
toplam 222 keçi da¤›t›lm›flt›.
Yavrulamalar›n›n ard›ndan keçi-
lerin say›s› 268’e yükseldi. Yeni
do¤an keçiler biraz büyüdükten
sonra baflka ihtiyaç sahibi ailele-
re verildi. ‹HH’n›n bu çal›flmas›
ile birkaç y›l içinde çok say›da ai-
le keçi sahibi olabilecek.

Burkina Faso’da küçükbafl hayvan da¤›t›m›
SOSYAL YARDIMLAR
FAAL‹YETLER
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‹HH, a¤›rl›¤› Do¤u ve Güneydo¤u illeri ol-
mak üzere toplam 18 ilde tekstil yard›mla-
r› gerçeklefltirdi. Çeflitli giysilerden ve
ayakkab›lardan oluflan yard›mlardan, top-
lam 30 bine yak›n insan faydaland›. Yine
a¤›rl›kl› olarak ‹ç Anadolu, Do¤u ve Güney-
do¤u illeri olmak üzere toplam 13 ilde be-
lirlenen ihtiyaç sahiplerine 1495 yatak ve
3915 battaniye da¤›t›m› gerçeklefltirildi. 

‹htiyaç sahipleri
giydirildi

Türkiye’de sa¤l›k yard›mlar› a¤›rl›kta
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n 2008 y›l› içinde
yapt›¤› yurt içi yard›mlar›n bafl›nda sa¤l›k yar-
d›mlar› geliyor. Özellikle Gazze’den getirilen 59
Filistinli yaral›n›n Türkiye’de tedavi edilmesi,
Türkiye halk›n›n takdirini toplayan çal›flmalar›n
bafl›nda yer ald›. Bunun d›fl›nda geçti¤imiz y›l
Türkiye’de ihtiyaç sahibi 1716 kifli muayene
edilirken, 117 kifli de ameliyat ettirildi. Ayr›ca bu
hastalar›n sa¤l›k ihtiyaçlar› aras›nda bulunan
221 röntgen, 632 tahlil, 123 afl›, 47 do¤um ve
18 yo¤un bak›m gibi ihtiyaçlar ile 19 protez,
113 ortopedik malzeme, 74 MR ve tomografi
gibi tahliller ve teknik malzemeler ‹HH taraf›n-
dan karfl›land›. ‹HH ayr›ca, sosyal güvencesi ol-
mayan 11 bin yard›ma muhtaç kiflinin ilaç ihti-

yaçlar›n› karfl›larken, ihtiyaç sahibi 107 kifliye de
tekerlekli sandalye sa¤lad›. 

Türkiye’ye dört koldan

yard›m FAAL‹YETLER • TÜRK‹YE

HH, yurt içinde öncelikli olarak yetim, dul, engelli,
ö¤renci, kimsesi olmayan yafll›lar ve temel ihtiyaç
maddelerini dahi karfl›layamayacak kadar muhtaç

olan aile ve bireyler ile ayr›ca savafl bölgelerinden
kaçarak Türkiye’ye s›¤›nm›fl mültecilere çeflitli yar-
d›mlar yap›yor.‹
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Geçti¤imiz y›l yüzlerce kifliye çeflitli sosyal yard›mlarda bulu-
nan ve kira yard›m› yapan ‹HH, ekonomik nedenlerle e¤itim-
lerini sürdürmekte zorlanan 286 kifliye de e¤itim yard›m› yap-
t›. ‹HH’n›n yapt›¤› di¤er yard›mlar ise flöyle: ‹htiyaç sahibi
mülteci ve Türkiyeli ailelere düzenli olarak adak ve akika kur-
banlar› da¤›t›lmas›; kömür, g›da ve tekstil yard›mlar› yap›l-
mas›; e¤itim projelerine destek verilmesi; yoksul köylerin il-
kö¤retim okullar›n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›; çocuk yuvala-
r›n›n temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›; su s›k›nt›s› yaflayan köylere kuyu aç›lmas›; evlenme ça¤›nda-
ki ihtiyaç sahibi genç k›zlara çeyiz yard›m›; Kur’an kursu ve cami tadilatlar›…

Di¤er yurt içi yard›mlar›m›z

‹HH, Ramazan ve Kurban dönem-
lerinde Türkiyeli ihtiyaç sahipleri-
nin yüzünü güldürdü. Türkiye ge-
nelinde 16 bin 213 kifliye kuman-
ya da¤›tan ‹HH, gezici aflevi ile
düzenledi¤i iftarlarda da yine Tür-
kiye genelinde 21 bin 350 kifliye
iftar verdi. Kurban Bayram› döne-
minde ise toplam 50 ilde kurban
da¤›t›m› yapan ‹HH, 53 bin 415
kg et da¤›tt›. 

Ramazan ve Kurban’da
ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

ADAK VE AK‹KA
YARDIMLARI:

883.971 TL %8

2008 YILI YURT ‹Ç‹ YARDIM FAAL‹YETLER‹

NAKD‹
YARDIMLAR:
771.717 TL %7

AYN‹
YARDIMLAR:

2.881.921 TL %29

RAMAZAN DÖNEM‹
YARDIMLARI:

1.160.595 TL %11

SA⁄LIK
YARDIMLARI:

2.643.834 TL %25

KURBAN DÖNEM‹
YARDIMLARI:

2.122.655 TL %20
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Pakistan’da

‹HH’ya ödül
FAAL‹YETLER • D‹⁄ER

P
akistan’daki Citizen Forum,
baflar›l› projelerinden dolay›
‹HH’y› ödüllendirdi. Citizen
Forum; Pakistan’daki ticaret
odalar›, gazeteciler birli¤i,
ö¤retmenler sendikas› vb.
çeflitli sivil toplum
kurulufllar›n›n bir araya gelmesi
ile oluflturulmufl bir yap›.

‹HH Pakistan’da 8 Ekim 2005’te meydana ge-
len 7,6 büyüklü¤ündeki depremden sonra bir
yard›m seferberli¤i bafllatm›flt›. Depremden
sonra bölgede g›da yard›m› yapan, bir çad›r has-
tane kuran, gönderdi¤i 50 kiflilik ekibiyle sa¤l›k
hizmeti veren ‹HH, ayr›ca depremin en çok et-
kiledi¤i Muzafferabad’›n Calabandi bölgesinde
ve ‹slamabad’›n Apara bölgesinde de birer çad›r
kent kurmufltu. Ayr›ca, Muzafferabad’daki ‹HH
çad›r kentinin oldu¤u alana Müstakil ‹fl Adamla-
r› Derne¤i (MÜS‹AD)’nin sponsorlu¤unda tam
donan›ml› bir sahra hastanesi kuruldu. Bunun

yan› s›ra Garidobatta’da depremde y›k›lan bir
caminin yeniden inflas› gerçeklefltirildi. Manse-
ra flehrinin Battal köyünde depremde evleri y›-
k›lanlar için 15 adet ev infla edildi.
‹HH, depremde ailelerini kaybeden yetimler için
de yetim merkezleri infla etti. Muzafferabad’›n
Rara bölgesinde 15.000 m2lik bir arazi üzerine
infla edilen yetimhane kompleksinden halen
500 yetim faydalan›yor. Muzefferabad’›n Gari-
dobatta bölgesinde de k›z ve erkek ö¤renciler
için iki ayr› okul infla edildi. Muzafferabad’›n Hat-
tian bölgesinde ise halen 700 çocu¤un bar›nd›-
¤› Afliyana Yetim Merkezi aç›ld›. Haripur’da sa-
t›n al›nan 150.000 m2lik alanda infla edilmesi
planlanan e¤itim flehrinin proje çal›flmalar› ise
devam ediyor. Ayr›ca bu bölgede 130 ö¤renci-
nin e¤itim gördü¤ü bir de prefabrik okul hizme-
te aç›ld›.
Yap›lan bu faaliyetlerin yan›nda Pakistan’da her
Kurban ve Ramazan döneminde g›da ve et da-
¤›t›mlar› yap›ld›; hapishanelerde yap›lan rehabili-
tasyon çal›flmalar›na destek verildi; e¤itim alma-
lar› amac› ile Türkiye’ye ve Bosna’ya ö¤renciler
gönderildi.

Bölgede deprem sonras› yard›mlar

‹HH, Pakistan depremi dolay›s›yla ülkede
yapt›¤› çal›flmalar nedeniyle çeflitli sivil top-
lum kurulufllar› taraf›ndan oluflturulan Citizen

Forum taraf›ndan ödüle lay›k görüldü. Ödülü
‹HH ad›na ‹HH Keflmir Proje Sorumlusu Fatih
Evran ald›.
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Gazze’deki kardefllerine
harçl›klar›n› gönderdiler 
Gazze için yap›lan ba¤›fllar›n en anlaml›lar› hiç flüphe-
siz çocuklar›m›z›n harçl›klar›n› biriktirerek yapt›klar›
yard›mlard›. ‹lkokul ve hatta anaokulu ö¤rencileri
Gazzeli yafl›tlar› için toplad›klar› yard›mlar› yafllar›ndan
büyük bir olgunlukla b›rak›verdiler masam›za. 

Hay›r çarfl›lar›
Gazze’ye uzand›
Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde, buca¤›nda insanl›k
s›nav›n› vermek ad›na kollar› s›vayan fedakâr gönüllü-
lerimiz, istenildi¤inde yap›lacak çok fley oldu¤unu or-
taya koydular. Düzenledikleri kermeslerde sevgiyle
›s›t›p sab›rla piflirdikleri yiyecekler, el eme¤i göz nuru

Gazze için tüm ‹HH birimlerinin ama özellikle de gö-
nüllülerimizin gösterdi¤i fedakârl›k ve yürüttü¤ü ça-
l›flmalar, toplumun tüm kesimlerini harekete geçir-
meye yetti. Türkiye’nin her yerinde gönüllülerimiz
arac›l›¤› ile hummal› bir çal›flma bafllat›ld›. Anaokulla-

r›ndan üniversitelere, esnaftan büyük sanayicilere
kadar birçok kesime ulafl›ld›. Türkiye’nin hemen he-
men her vilayetinde verilen seminerler, düzenlenen
toplant›lar, hay›r çarfl›lar›, büyük bir gönüllü ordusu-
nun tam donan›ml› iyilik hareketiydi. 

Gönüllülerimiz
Gazze için seferber

oldular

Türkiye’nin dört bir yan›ndan gönüllülerimiz büyük çabalar sarf
ederek gelirleri Gazze’ye ba¤›fllanmak üzere flu ana kadar
toplam 139 kermes düzenledi.
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döktükleri ürünler ve toplad›klar› ayni ba¤›fllar, hay›r
çarfl›lar›nda sat›fla sunuldu. Almak ve satmak için
yap›lmayan garip ticaretlerin yürütüldü¤ü pazarlar ku-
ruldu her kermeste.

Gazze’yi seminerler ve
foto¤raf sergileriyle anlatt›lar 

Sivil toplum kurulufllar›, vak›flar, dernekler, çeflitli
gruplar bazen toplu halde, bazen tek tek seminerler
düzenleyerek Filistin’i ve Gazze’yi anlatt›lar. Ac›n›n fo-
to¤raflar› ile donatt›lar seminer salonlar›n›; yüreklere
ziyan ac›lar›n, feryatlar›n gösterildi¤i ve düfltükleri
perdelerde bile izler b›rakan sinevizyon gösterileri
dönüp durdu sahnede; “Yard›m yap›n ve gidin!”
de¤il, “Niye ve nereye yard›m yapt›¤›n›z› bilin!” diye.
Seminerlerin ard›ndan düzenlenen kermesler ise da-

ha bir bereketli geçti. Gönüllülerimizin organize etti¤i
ve ‹HH yetkililerinin kat›ld›¤› seminerlerde yaklafl›k
23.000 kifliye ulafl›ld›.

Salonlar Gazze için
dolup taflt›
‹stanbul baflta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde
çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n ve gönüllülerimizin
öncülü¤ünde düzenlenen salon programlar›,
Gazze’ye gönül verenlerin buluflma noktas› oldu.
Kapal› spor salonlar›n› h›nca h›nç dolduran duyarl›
halk›m›z, Gazzeli kardefllerine destek olmak üzere bir
araya gelmenin coflkusunu yaflad›.

Okullarda ders Gazze,
konu insanl›k oldu
Ard› ard›na ça¤r›lar geldi e¤itim kurumlar›ndan.
“Gazze’yi; insanlar›n neden küçücük bir bölgeye

‹stanbul’da ve Anadolu’nun çeflitli illerinde toplam 107 seminer
düzenlendi.

Gönüllülerimiz, gerek seminerlerle birlikte gerek ayr› olarak yurt
genelinde 44 foto¤raf sergisi düzenledi.

Türkiye’nin çeflitli yerlerinde gönüllülerimiz 34 salon program›
düzenledi.
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hapsedilip sonra da en ac›mas›z sald›r›larla yok
edilmek istendi¤ini ve daha da ötesi ‘uygar›m’ diyen
dünyan›n buna nas›l olup da seyirci kald›¤›n› ö¤ren-
mek istiyoruz.” dediler. ‹HH’dan yetkililer binlerce
ö¤renciye Gazze’yi anlatt› haftalar boyu.  

Meslek gruplar› Gazze için
bir araya geldi

Gazze için do¤ru fleyler yapmak isteyen meslek
gruplar› bir araya geldiler. Doktorlar, eczac›lar, ö¤ret-
menler, sivil toplum kuruluflu temsilcileri... Gazze ile il-
gili gerçekleri, Gazze’de sald›r›lar alt›nda yard›m
da¤›tan ‹HH ekiplerinin flahitli¤i ile dinlediler, çareler
arad›lar. Bo¤azlar dü¤ümleniyor, gözler doluyordu
toplant›lar esnas›nda; cümleler aras›nda uçuflan

rakamlar de¤erlerinin çok ötesinde bir can›, bir evlad›,
anneyi, sevgiliyi ifade ediyordu.

Gelirlerin bir k›sm›
Gazze’ye ayr›ld›
Çalmad›k kap› b›rakmayan gönüllülerimiz u¤rad›klar›,
selam verdikleri hiçbir kap›dan bofl dönmediler. Ma¤a-
zalar, dükkânlar bir bir gelirlerinin bir k›sm›n› Gazze’ye
ba¤›fllad›. Gönüllülerimiz için para yeterli de¤ildi, Filis-
tin de anlat›lmal›yd›. Bu flekilde destek veren ma¤aza-
larda aç›lan Filistin stantlar›yla, hiç y›lmadan, yorulma-
dan Gazze ve vakf›m›z›n Filistin için bugüne kadar yü-
rüttü¤ü çal›flmalar anlat›ld›. 

Aktif gönüllülerimiz taraf›ndan aç›lan toplam 43 tan›t›m
stand›yla Gazze kampanyas›na destek verildi.

Baflakflehirli han›m gönüllülerimizin Bahçelievler Kültür Merkezi’nde
yetimler yarar›na düzenledikleri kermesten elde edilen gelir, Pakistan’da
yetimhane onar›m› ve anaokulu projesine destek için gönderildi.

Gönüllülerimizin
yetim duyarl›l›¤›

Tüm Türkiye genelinde yetimler yarar›na
çal›flmalar düzenleyen aktif gönüllülerimiz,
yetimlerin elinden tutmaya devam ediyor.

Gönüllülerimizin düzenledikleri
kermesler, foto¤raf sergileri, bilet
sat›fll› salon programlar› gibi faaliyetler
ve bireysel baflvurular neticesinde

dünyan›n çeflitli bölgelerinden
12.184 yetim, sponsor ailesine

kavufltu.



insaniG Ö Z L E M : ‹HH GAZZEEK‹B‹NDEN NOTLAR • 41 YARDIM

AZZE’DE CENNETL‹K B‹R
TOPLUM GÖRDÜM.”
(Dr. Ahmet Altunel-Acil Servis
Doktoru)

Türkiye’de iken arkadafllarla konufltu¤umuzda Gazze’ye
gidecek sa¤l›k ekibinde özellikle psikolog ve psikiyatrla-
r›n da bulunmas› gerekti¤ini belirtmifltim. Ama oraya
gitti¤imizde gördüm ki Gazzeliler, b›rak›n psikolojik des-
te¤e ihtiyaç duymay›, gördükleri manzaradan etkilenen
yard›m ekiplerine destek veriyorlar. 
Beni orada en çok etkileyen olaylardan biri; 70-80 yaflla-
r›nda bir teyzenin, evinin (Ev dedi¤im bir çad›rdan iba-
retmifl; sonradan ö¤rendim.) enkaz›n›n üzerinde iskem-
leye oturmufl, etraf›n› seyretmesiydi. ‹sminin Zeyna Ah-

med Hasenat oldu¤unu ö¤rendi¤imiz teyze, henüz
gençken ‹srail askerlerinin farkl› zamanlardaki iki sald›r›-
s› s›ras›nda babas›n› ve ablas›n› kaybetmifl. Hiç evlen-
memifl olan teyzenin evi de ‹srail askerleri taraf›ndan y›-
k›lm›fl. O tarihten itibaren y›k›nt›lar›n temelleri üzerine
kurdu¤u bir çad›rda kalan Zeyna teyze, 41 y›ld›r bu ça-
d›rda yafl›yormufl. Gelen yard›mlarla bir keçi al›p bakma-
ya bafllam›fl. Sonunda alt› tane keçisi olmufl ve geçimi-
ni onlarla temin ediyormufl. Son sald›r›lar›n ard›ndan ise
teyzenin ne çad›r› kalm›fl ne de keçileri... Allah Resulü,
özelliklerinden dolay› bir sahabi için “Cennetlik birini
görmek istiyorsan›z bu giden kifliye iyi bak›n.” demiflti.
Ben Gazze’de cennetlik bir kifli de¤il, bir toplum gör-
düm.

notlar
G‘’

‹HH Gazze ekibinden
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“YAPTI⁄IMIZ AMEL‹YATLAR MI, YOKSA ORA-
DA BULUNMAMIZ MI ‹NSANLARIN TEDAV‹-
S‹NDE DAHA ETK‹L‹ OLDU; B‹LEM‹YORUM’’
(Op. Dr. Ayflegül Bat›o¤lu Karalt›n-KBB Cerrahisi
Uzman›)
Gazze’ye girdikten bir gün sonra fiifa Hastanesi’ne
gittik. Hastanenin önünde bombalarla vurulmufl am-
bulanslar vard›. Hemen hastane yan›nda da yerle bir
olmufl bir cami… 
Hastanenin yan›k servisinde çocuklar battaniyelerin
alt›ndayd›. Ama dirayetliydiler. Acil servislerde ba¤›r-
ma, feryat duymuyordunuz. Yaral›lar geliyor, müda-
haleleri yap›l›yor, gözlerinden yafl ak›yor ama sesleri
ç›km›yordu. Sonra yak›nlar› size öyle içten gülümsü-
yordu ki dünyalara bedel… Teflekkür edip gidiyorlar-
d›.
Her akflam keflif uçaklar›n›n sesi ile uykuya dal›p, her
sabah (‹srail’in tek tarafl› ateflkesine ra¤men) sahil-
den yap›lan bombard›man ile uyan›yorduk. Biz bunla-
ra “günayd›n bombalar›” diyorduk. Gazze halk›n›n
gündelik yaflant›s›n›n bir parças› gibiydiler; ama emin
olun psikolojik olarak Gazzelileri y›ld›rmak için günay-
d›n bombalar› yetmez. 
‹nsanlarla konufltuk; yak›nlar› ölen, ailesini kaybeden
veya birkaç dakika ile ölümden kurtulan insanlarla…
Hiçbirisinin ne gözünde ne de kalbinde ölüm korkusu
var; bafl› dik, ma¤rur ve inançl›lar. 
Gazze’de bulundu¤umuz süre içinde yapt›¤›m›z ame-
liyatlar m› yoksa orada bulunmam›z m› insanlar›n te-
davisinde daha çok etkili oldu; bilemiyorum. Gazzeli-
lerden tüm Türkiye halk›na selam getirdik.

‘’BOMBALAR F‹L‹ST‹NL‹LER‹N YÜRE⁄‹NDE-
K‹ UMUDA H‹ÇB‹R fiEY YAPAMIYORDU’’
(Ekrem Es-‹HH Gazze Acil Yard›m Ekibi’nden)
Gazze s›n›r›na vard›¤›m›z ilk dakikalarda, iki savafl uça-
¤›n›n kuvvetli bir u¤ultuyla b›rakt›klar› bombalardan yük-
selen kara duman ve pefli s›ra beliren savafl uçaklar›,
yaflad›¤›m flaflk›nl›k nedeniyle gecikmeli de olsa açt›-
¤›m kamerayla çekti¤im ilk Gazze görüntüleri oldu. ‹HH
yard›m ekibi olarak yo¤un u¤rafllar›n ard›ndan Gazze’ye
girdikten sonra bombard›man art›k çok daha yak›n›m›z-
dayd›. Gecenin sessiz karanl›¤›nda gö¤ü yararak gelen
uçaklar›n kuvvetli u¤ultusu ve birkaç saniye sonra yafla-
nan muazzam patlamalar sabaha kadar sürüyordu. Hiç-
bir kameran›n kay›t alt›na alamayaca¤› bu dehflet, biz
içeri girdi¤imiz gün itibar›yla üçüncü haftas›ndayd›. Sa-
bah olup gün ayd›nland›¤›nda yard›m çal›flmalar›m›z› or-
ganize etmek için harekete geçtik. Beni burada en çok
flafl›rtan, günlük hayat›n devam ediyor olmas›yd›. ‹n-
sanlar sokaklardayd›; hatta çocuklar mahalle aralar›nda
oyun oynuyord›. ‹ki ton patlay›c› tafl›d›klar› söylenen
katliam uçaklar› birçok evi, okulu, camiyi yerle bir et-
miflti ama Filistinlilerin yüre¤indeki umuda hiçbir fley
yapam›yordu. Evlerinin enkaz›n›n en yüksekte kalan
noktas›na Filistin ve Kelime-i Tevhid bayraklar› diken bu
insanlar, bombard›man durur durmaz sa¤lam kalan
tu¤lalarla evlerini yeniden yapmaya çoktan bafllam›fllar-
d›. 

“BU KADAR ÇOK ÇOCU⁄UN ÖLDÜRÜL-
MES‹NE HANG‹ V‹CDAN DAYANIR?”
(Dr. Ömer Tolga Y›ld›z-Acil Servis Doktoru)
Gazze’ye gitti¤imizde tablo bizim aç›m›zdan dayan›l-
mazd›. fiifa Hastanesi’nde gördüklerimizin ço¤u; bir uz-
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vu kopmufl olan delikanl›lar, yaralar içinde a¤layan be-
bekler ve inleyen yan›k hastalar›yd›. Filistinli meslektafl-
lar›m›z›n gösterdikleri vaka foto¤raflar› sürekli travma ve
yan›k hastalar›n› görmeye al›fl›k bizler için bile tüyler ür-
perticiydi. Bir madde düflünün ki sizi yak›yor, su dökün-
ce veya hareket edince alevi art›yor, tedavi edilip bandaj-
lar›n›z aç›ld›¤›nda yeniden tütmeye bafll›yor. Böyle bir
maddeyi hangi insan evlad› yapar, sokakta oynayan bir
çocu¤a bunu nas›l reva görür, anlamak mümkün de¤il.
Bunun ad› “vahflet” olmal›. 
Fakat bu vahflet karfl›s›nda Filistinliler âdeta bir destan
yaz›yor. Filistinli bir doktor arkadafl›m›z bizlere; “Bu ne
ilk sald›r› ne de son olacak. Bunun çok iyi fark›nday›z.
Burada flehit olana kadar mücadelemiz devam edecek.”
demiflti. fiehadetin böylesine özümsenip, böylesine ar-
zuland›¤›n› görmek hepimizi çok etkiledi. 

“REFAH KAPISI, HUZURA AÇILAN B‹R KAPI…”
(Dr. Ahmet Bekerecio¤lu-Çocuk Cerrahisi Uzman›)
Refah Kap›s›’ndan giriliyor Gazze’ye. M›s›r taraf› çileli, Fi-
listin taraf› ise o ölçüde rahat. Ad›n› bu kadar hak eden
baflka bir yer yoktur herhalde. Bugüne kadar çeflitli co¤-
rafyalarda bulundum ama beni bu kadar mutlu eden,

kendimi evimde hissetti¤im baflka bir toprak olmad›. 
Gazze’de bombalama ve top sesleri sabaha karfl› art›-
yordu, dört bir yandan yükselen ezan sesleri cevap veri-
yordu bombalara. Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen dok-
torlar cemaat halinde sabah namaz›na duruyorlard›. 
Ayaklar› olmayan, gözünü kaybetmifl, kollar› kesilmifl ço-
cuklar› ziyaret ettik Gazze’de. Sessizce a¤l›yorlard›.
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Böyle bir manzara karfl›s›nda kendinizi tutam›yorsu-
nuz. Çocuklar›n›z gözünüzün önüne geliyor. 
Ziyaret etti¤imiz her yerde büyük sevgi ve sayg› gör-
dük. Filistinliler Türkiye’nin verdi¤i destekten çok
memnunlar. Götürdü¤ümüz yard›m malzemelerini
da¤›t›rken zorland›k. Maddi olarak çok fleye ihtiyac›
olan bu cesur halk, yard›mlar› almamakta direniyor.
Misafir oldu¤umuz evlerde her fleylerini ç›kar›p bize
ikram ediyorlard›.
Gazze halk›na, flehitlere selam olsun...

“BOMBA SESLER‹ ARASINDAK‹ EZAN
NA⁄MELER‹D‹R GAZZE…”
(Dr. Murat Balanl›-Dahiliye Uzman›)
Filistin’de yaflanan tüm olumsuz koflullara ra¤men

etrafta tek bir dilenciye bile rastlam›yorsunuz. Gazze

deyince hat›r›ma ilk gelen, bomba sesleri aras›ndan

duyulan ve insan›n kulaklar›ndan yüre¤ine yans›yan

ezan sesleri oluyor. Sonra nurlu ve bafl› dik insanlar.

Kollar›n› ya da bacaklar›n› kaybeden insanlar… Çocu-

¤unu kaybeden anne babalar ya da anne babas›n›

kaybeden çocuklar… Buna ra¤men tevekkül ve tesli-

miyet içinde mutmain yürekler… Yan›na yaklaflt›¤›-

n›zda size, “Allah müminlerin canlar›n› ve mallar›n›

cennet karfl›l›¤›nda sat›n alm›flt›r.” ayetini yürekten

okuyan ve bunu yüzlerinde ve dillerinde sizin de oku-

yabilece¤iniz müminler... Olmayan kol ya da bacakla-

r›n› size gösterip; “Ben bunlar› cennet karfl›l›¤›nda Al-

lah’a verdim.” diyebilecek kadar mutlu insanlar. Çok

de¤erli oldu¤unu düflündü¤ümüz yard›m paras›n›

vermeye kalk›flt›¤›m›zda keskin bir ifade ile reddeden

gönlü zenginler. 10 dakika sonra evlerinin bombala-

naca¤›n› haber almalar›na ra¤men, evlerinin teras›na

ç›k›p “Buraday›z, bombalay›n!” diyebilecek kadar gö-

zü dönmüfl mecnunlar… Hakiki ve biricik ilah›na ka-

vuflan ya da kavuflmay› dileyen flahitler…

Hamid Ebu Acve, 28
Ben mühendisim. Gazze ‹slam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çal›fl›yorum. Fakül-

temiz de bombaland›. Buras› ne askeri üs, ne

cephanelik ne de tehlikeli bir mekân. Buras› sa-

dece ö¤rencilerin ders gördükleri, ümmete fay-

dal› olabilecek gençlerimizin gelece¤imizi ayd›n-

latmak için e¤itim ald›klar› bir yer. Bilerek burala-

r› bombalay›p Filistin halk›n› çökertmeye çal›fl›-

yorlar. Bu fakülteyi yeniden infla edece¤iz, hem

de eskisinden daha iyi bir flekilde.

Ahmet Yusuf (Filistin Baflbakanl›k
Müsteflar›)
Farkl› ülkelerden; Türkiye’den, Fas’tan, M›-

s›r’dan, Cezayir’den, Suriye’den, Lübnan’dan,
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“GAZZE DÜfiERSE ‹NSANLIK ÖLÜR!”
(Serpil Eryaman-Ameliyathane Hemfliresi)
‹HH vesilesiyle Gazze’ye gitmek, oradaki kardeflleri-
mizin yan›nda olmak bana da nasip oldu. Evet, bu bü-
yük bir mucizeydi. Gitmeden önce, orada yaralananla-
ra yard›m edeyim, gece gündüz çal›flay›m, ameliyatla-
r›na gireyim, a¤layanlarla a¤lay›p gözyafllar›n› sileyim
diye hayal etmifltim; ama öyle olmad›. Evet, günlerce
gece gündüz çal›flt›m, ameliyatlara girdim ama orada
teselli edilecek gözü yafll› insanlar yoktu. Etrafta a¤la-
yan› s›zlayan› hiç görmedim. Tam tersi oldu; onlar be-
nim gözyafllar›m› sildiler.
Gazzelilerin misafirlerine ikramlar› ise beni çok etkile-
di. Kendisi ihtiyaç halindeyken elindekini Müslüman
kardefline veren; bir bardak suyu, bir y›ld›r hiç elma
yememiflken elindeki üç elmay›, yatacak yerlerini bi-
zimle paylaflanlar… Gazze’de herkes birinin annesi,
babas›, kardefli. Ümmet kardeflli¤ini gördüm burada.
Onun içindir ki ailemi hiç özlemedim. Herkes bana ai-
lemden biri gibiydi; çok özel bir yak›nl›k, ayr› bir huzur
yaflad›m orada.
Açl›k, susuzluk, evsizlik de¤il önemli olan; onlar için
öncelik Allah’›n dinine yard›m etmek, onu yaflatmak.
Kiflinin iman derecesine, iman gücüne göre musibet-
lerle, s›k›nt›larla imtihan oldu¤unu, onunla birlikte gü-
nahlar›n›n döküldü¤ünü söylüyorlard›. ‹flte Gazze’nin i-
man gücü… Gazze düflerse insanl›k ölür.

“GAZZE MÜSTESNA B‹R HAREKET”
(Dr. O¤uz Çayan-Beyin Cerrah›)
Gazze’de dünyaya fitne fesat yaymada lider olan Siyo-
nizmle kendini Allah’a dayam›fl ‹slami düflünceyi ayn›
anda gördüm. Bir tarafta köylünün güvercinlerini kurflu-
na dizen, ah›rdaki hayvanlar› ifl makineleri ile parçalayan,
mezarlar› altüst edip üzerine tuvalet yapan, katliamlar
yapan bozguncu azg›n siyonistler, di¤er tarafta ise Al-
lah’›n dinini hâkim k›lmak için fitne fesat merkeziyle sa-
vafl›rken kaybetti¤i yak›n›na “flehit” diyen ve o yak›n›n›n
ölüsünü hem dünya hem de ahiret yaflant›s› için güven-

her yerden yard›mlar geliyor. Yard›mlar, Araplar›n ve Müslü-
manlar›n Filistinlilerle beraber atan yüreklerini gösteriyor. ‹s-
rail uçaklar› yiyecek ve ilaçlar›n bulundu¤u depolar› bomba-
lad›. Elimizde malzemeleri koyabilece¤imiz sadece bir depo
kald›. Da¤›t›mlar› buradan yap›yoruz. Bu yard›mlar için bütün
‹slam âleminden Allah raz› olsun. 

Ziyad Elabsi, 47
Gece 12.30 sular›yd›. Evde çocuklar›m, kardeflim, eflim ve
ben vard›k. 10 kifliydik. Birden evin tüm duvarlar› y›k›ld›. Ne
oldu¤unu anlayamad›k. Sonradan ö¤rendi¤ime göre evimize
füze at›lm›fl. Ard›ndan evimiz bombaland›. Daha sonra bizi
hastaneye götürdüler. Bafl›mda derin yaralar vard›. S›rt›m ve
elim hâlâ yaral›. 16 yafl›ndaki k›z›m ile 2 yafl›ndaki k›z›m da ya-
raland›. Çocuklar›mdan S›tk›, Ahmet ve Muhammet’in flehit
oldu¤unu ise sonradan ö¤rendim. Biri 4, biri 11, di¤eri de 13
yafl›ndayd›. Eflim ise M›s›r’da bir hastanede komada. Yahu-
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ce gören, Rabbine güveni tam olan Müslümanlar. Al-
lah’a güvenilince Allah’›n yard›m etti¤ini gördüm. Gaz-
ze, Müslüman olan ve olmayan toplumlar›n düflman›
Siyonistlerle savaflmas›ndan dolay› tüm insanlar› bir
cephede toplayacak müstesna bir hareket.

“ONLAR SALDIRILARLA YAfiAMAYI
Ö⁄RENM‹fiLER.”
(Mehmet Zeki Çulcu-Protetist & Ortetist)
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan savaflta yaralanan
Filistinli kardefllerimizin protez-ortez ihtiyaçlar›n› tespit
etmek üzere Gazze’ye gitmek için görevlendirildik. 
Ambargo nedeni ile Filistin’e hiçbir yap› malzemesinin
girememesi, tünellerden sokulanlar›n da çok pahal› ol-
mas›, evleri y›k›lan bölge insan›n› çaresiz b›rakmakta.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n çad›r bölgesine yapt›¤› g›-
da yard›mlar›, tuvaletler oluflturmas› ve su depolar›n›
onarmas› bölgedeki yaflam› bir nebze olsun kolaylaflt›r-
m›fl. 
Gazze’nin içine ulaflt›¤›m›zda bekledi¤imizin aksine
oldukça modern bir flehirle karfl›laflt›k. Her yer terte-
mizdi. Okullarda e¤itim devam ediyordu. Filistinliler
bombard›man ile, taciz uçufllar› ile, sald›r› ile yaflamay›
ö¤renmiflti. Yapt›¤›m›z taziye ziyaretlerinde Gazzeli kar-
defllerimiz bizim hüzünlü olmam›za k›z›p, “Onlar flehit
oldu, üzülmeniz do¤ru de¤il!” diyerek Filistin duruflu-
nun ve karakterinin gücünü ortaya koyuyorlard›. 

ÖLÜMÜ OYUN ED‹NEN ÇOCUKLARIN fiEHR‹
(Tuncer Altuntafl-‹HH Gazze Acil Yard›m Ekibi’nden) 
Gazze’de ilk ziyaret etti¤imiz yerlerden biri, 120 kadar
ö¤rencisi bulunan bir anaokulu idi. Buradaki çocuklara
yan›m›zda getirdi¤imiz hediyeleri da¤›t›rken önceli¤i fle-

diler bizim terörist oldu¤umuzu söylüyorlar. Bizim elimizde
ne var ki? Hele bu çocuklar nas›l terörist olabilirler?!

Halid Muhammed Abid Rabbu
Tanklarla evimizin yak›n›na gelerek herkesin d›flar› ç›kmas›
gerekti¤ini söylediler. Biz de annem, eflim ve üç çocu¤um-
la, elimize beyaz bayraklar alarak ç›kt›k.  D›flar› ç›kt›¤›m›zda
gördüklerimiz bizi flok etti. ‹ki ‹srail askeri vard›; birisinin elin-
de cips, di¤erinin elinde de çikolata; bunlar› yiyorlard›. Son-
ra tanklar›n üzerindeki askerler çocuklar›n üzerine atefl et-
meye bafllad›lar. 2, 4 ve 7 yafl›ndaki k›zlar›m› vurdular. An-
nem feryat etmeye bafllad›. Onu da omzundan ve gö¤sün-
den vurdular. Çocuklar›m›n ikisi orac›kta flehit oldu. Di¤er
çocu¤um ve annem ise a¤›r yaraland›. Sonra bir ambulans
geldi. ‹srailliler atefl açarak onu uzaklaflt›rd›lar. Sonra da
tanklarla evimi yerle bir ettiler. Hâlâ inanam›yorum. Beni ni-
çin öldürmediler? Bunun hiç yaflanmad›¤›n›, haf›zam› kay-
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hit yak›n› çocuklara verelim diye düflündük. Ama bu ço-
cuklar›n yüz kadar›n›n babalar›n›n, a¤abeylerinin veya an-
nelerinin, di¤erlerinin ise yak›n akrabalar›n›n flehitlerden
oldu¤unu ö¤rendik…  
Burada bulundu¤umuz süre içinde en çok etkilendi¤imiz
olaylardan birini de Gazze’ye 30 km kadar uzakl›ktaki Re-
fah flehrine yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda yaflad›k. Re-
fah’ta bulundu¤umuz s›rada Siyonist ‹srail jetlerinin att›-
¤› bombalar 200 metre ötemize düflmüfltü. Bu esnada
o bölgede oyun oynayan çocuklar dikkatimizi çekti. Ço-
cuklar, at›lan bombalardan kulaklar› y›rtarcas›na ç›kan
sesten hiç etkilenmeden oyunlar›na devam ediyorlar-
d›… Savafl, bu çocuklar›n hayatlar›n›n âdeta bir parças›
haline gelmifl… 
‹flgal edilmifl topraklar›n iflgalcilerden temizlenece¤i gün
biiznillah çok yak›nd›r. 

“ONLAR ‹Ç‹N YALNIZ BIRAKILMAMAKTAN
DAHA ÖNEML‹ fiEY YOK!”
(Dr. Selçuk Bey-Acil Servis Doktoru) 
O tarihi an gelip de Gazze’ye girebildikten sonra oraya
yeni gelen di¤er doktorlarla birlikte fiifa Hastanesi’nde
topland›k. K›rk y›ldan sonra birbirlerini görmüfl dostlar gi-
bi kucaklaflt›k birbirimizle. Bütün ekipler ölümü göze ala-
rak gelmiflti. Bir anda kalifiye, yüksek motivasyonlu çok
say›da hekimle doldu ‹srail’in cehenneme çevirmeye
ant içti¤i belde. Bu hep böyle olsa, yeryüzünde zulüm

devam edebilir mi? Gazzeli kardefllerimiz bizi ba¤›rlar›na
basarak orada olmam›z›n çok önemli oldu¤unu defalar-
ca dile getirdiler. Bu insanlar, evlerini boflaltt›klar› takdir-
de dümdüz edilecek ve kolayca iflgale u¤rayacak bir fle-
hirde (‹srail tank birlikleri evlerin s›klaflt›¤› yerlerden öte-
ye bugüne kadar hiç geçemedi.) cep telefonlar›na gelen,
“Evinizi terk edin, y›kaca¤›z!” mesaj›na ra¤men evlerini
boflaltmay›p dama ç›k›yor; cans›z bedenleriyle di¤er ev-
leri koruyorlar. Bu insanlar için dünyada seslerinin duyu-
rulmas›ndan ve yaln›z b›rak›lmamalar›ndan daha önemli
hiçbir fley yok… 

betti¤imi düflünüyorum!

Ac›l› baba Halid Muhammed Abid Rabbu ve ailesine ‹HH ‹n-
sani Yard›m Vakf› sahip ç›karak kendilerine bir ev kiralama-
lar› için maddi yard›mda bulundu ve acil ihtiyaçlar›n› karfl›la-
d›. 

Ahmet el-Kurd (Filistin Sosyal ‹fller Bakan›) 
‹HH’daki kardefllerimiz ve ‹HH Baflkan› Bülent kardeflimiz
Gazze’ye geldiler. Burada halk›n sa¤l›k ve g›da gibi temel in-
sani ihtiyaçlar›n› karfl›lad›lar. Yafa Hastanesi’ni ziyaret ettik-
lerinde eko cihaz›n›n çal›flmad›¤›n› görünce hemen gidip bir
tane ald›lar. Gazzelilerin yard›m›na ilk olarak onlar kofltular.
Ald›klar› cihazlarla ve getirdikleri ilaçlarla hastanelerin imda-
d›na yetifltiler. 2000 bar›nak sa¤layarak aç›kta kalm›fl ailele-
re yard›m elini uzatt›lar. Yaral› ve flehit ailelerine yard›mda
bulundular. Bu zor günlerde Gazzelilerin yan›nda olduklar›
için kendilerine sonsuz flükranlar›m›z› sunuyoruz.
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haz›rlayan: RECEP TUNCER

HH ‹nsani Yard›m Vakf› olarak Pakistan’da uzun
y›llard›r devam eden çal›flmalar›m›z›n bu seferki
dura¤›, ülkenin en kuzey bölgesi olan Baltistan.
Baltistan’›n en önemli flehri olan Skardu’ya gide-
ce¤iz, ancak flehre ulaflmak biraz zor. Bu bölgede
yapaca¤›m›z da¤›t›mlar için yard›m kamyonumuz

yola ç›k›yor ve bizden önce oraya ulafl›yor. Ancak bizim
ulaflmam›z kolay olmuyor. ‹lk denememizde yola ç›kt›k-
tan sonra bafllayan ya¤mur, Hindikufl ve Himalaya da¤-
lar› aras›ndaki bölgeye ulaflt›¤›m›zda fliddetini iyice art-
t›r›yor. Kötü hava koflullar› nedeniyle defalarca ertele-
mek zorunda kald›¤›m›z Skardu’ya yolculu¤umuz niha-
yet bafll›yor. ‹slamabad’dan ayr›ld›ktan hemen sonra
bafllayan Himalaya Da¤lar›’n›n görkemli manzaras› yol
boyunca bize efllik ediyor. Bulutlarla âdeta dalga geçer-
cesine zirvelerini gö¤e kald›rm›fl muhteflem da¤ silsile-
leri insan› büyülüyor. 

Yolculu¤umuz esnas›nda ilk floku uçakta yafl›yoruz.
8600 m yükseklikte uçan uça¤›m›z›n cam›ndan bir da¤
ile ayn› seviyede oldu¤umuzu görüp irkiliyoruz; Nanga
Parbat, Himalayalar›n en yüksek da¤lar›ndan. Bu muh-
teflem da¤, bir süre bize efllik ediyor. Daha sonra alçal-
maya bafllayan uça¤›m›z birçok da¤›n aras›ndan geçe-
rek flehre iniyor. 
Skardu flehri ‹ndus Nehri’nin yata¤›na yerleflmifl, etraf›
tamamen da¤larla çevrili, 200 bine yak›n nüfusu ile bir
Anadolu flehri havas›nda. Bana, daha önce gördü¤üm
Hakkâri’yi hat›rlat›yor. fiehir 10 km geniflli¤inde ve 40
km uzunlu¤undaki vadiye yay›lm›fl durumda. fiehrin
deniz seviyesinden yüksekli¤i 2300 m civar›nda. fiehre
ulaflt›¤›m›zda bizi buradaki da¤›t›mlar›m›zdan sorumlu
Baltistan Ehli Sünnet Encümeni adl› kuruluflun yetkilile-
ri karfl›l›yor. fiehre do¤ru ilerledikçe buran›n Pakistan’›n
güney ve orta kesimlerinden çok farkl› oldu¤unu göz-

Pakistan’›n küçük Ti-
bet’i de denilen Skar-
du bölgesinde karfl›-
laflt›¤›m›z herkes ora-
da da okul ve yetim-
hane açmam›z› isti-
yor. “Bizi bu da¤lar›n
içinde unutmay›n! Siz
Osmanl› torunusunuz,
sizin eliniz her yere
uzan›r. Buraya da
uzand›, bir daha b›rak-
may›n.” diyorlar.

‹

Pakistan’›n
küçük Tibet’i: Skardu
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lemliyoruz; çünkü Orta Asya simal› insanlar görüyoruz
yollarda. Ve burada çok say›da Uygur Türk’ünün yaflad›-
¤›n› ö¤reniyoruz. Çin s›n›r›na yak›n olan bu bölgede Do¤u
Türkistan ve Orta Asya ile akrabal›k ba¤lar› olan birçok in-
san bulunuyor. Burada kald›¤›m›z süre içinde yemek kül-
türünün de bize yak›n oldu¤unu anl›yoruz. Pakistan’›n ac›-
l› ve baharatl› yemeklerinin yerini Özbek pilav› ve mant›
al›yor. 
Yol flartlar› nedeniyle gecikmemizden dolay› ‹HH ad›na
bizim da¤›taca¤›m›z yard›m malzemelerinin bir k›sm›, ön-
den giden arkadafllar›m›z taraf›ndan da¤›t›ld›¤› için biz ilk
olarak bu da¤›t›mlar›n yap›ld›¤› baz› okul ve medreseleri
geziyoruz. Skardu flehri d›fl›ndaki köylerin ço¤unda okul
yok, olsa da ö¤retmen bulmak çok zor. E¤itim çok zay›f.
Bu yüzden birçok aile çocuklar›n› köylerdeki medresele-
re yolluyor. Bu medreselerin de hali içler ac›s›. Ço¤unda
soba dahi yok. Normal güneflli günlerde hava s›cakl›¤› s›-

f›r derece civar›nda. Kap›s›nda bizim gönderdi¤imiz çiz-
melerin s›ra s›ra durdu¤u bir köy medresesine gidiyoruz.
Bu bölgedeki pek çok insan›n çocu¤una çizme alma im-
kân› yok. Çocuklar›n ço¤u karda terlikle geziyor. Bizim
için basit birer lastik çizme olan bu ayakkab›lar için Barah
köyünde her cuma, hutbede, Türkiye ve bu yard›m› ya-
panlar için özel olarak dua edildi¤ini ö¤rendi¤imizde göz-
lerimiz doluyor. 
Barah köyü yüksek da¤lar›n aras›nda tek bafl›na yaflam
mücadelesi veriyor. Bu bölgeye çok kar ya¤d›¤› için kö-
yün alt› tünellerle çevrili. Uzun ve karl› k›fl günlerinde köy
halk› birbirine ulaflmak için bu tünelleri kullan›yor. Bu tü-
nellerin bir tanesi de afla¤› yukar› 200 y›ll›k olan ahflap bir
mescide ç›k›yor. Bu yer alt› mescidi inan›lmaz derecede
s›cak. Mescidi s›cak tutmak için da¤lardan özel olarak
toplanan yöresel bir ot kurutulup zemine serilmifl. Köy,
kendi içinde bir dünya olarak yaflam›n› sürdürüyor. Sanki

Skardu’da çok say›da Uygur Türk’ünün yaflad›¤›n› ö¤-

reniyoruz. Çin s›n›r›na yak›n olan bu bölgede Do¤u

Türkistan ve Orta Asya ile akrabal›k ba¤lar› olan bir-

çok insan bulunuyor. 
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zaman tünelinden geçmifl ve farkl› bir yüzy›lda yafl›yor
gibiyiz.
Barah köyündeki ziyaretimizden sonra da¤›t›m yapmak
üzere Skardu merkezdeki baflka bir okula gidiyoruz. Ço-
cuklar›n hemen hepsinin üstü bafl› periflan durumda, a-
ma gözleri p›r›l p›r›l. Ne kadar zor flartlarda yaflarlarsa
yaflas›nlar onlar çocuk. Bize, “Bunlar neden buralara
gelmifller?” der gibi bak›yorlar. ‹çlerinde Türkiye’yi hiç
duymayanlar var. Dünyalar› o da¤lar›n aras›nda kalm›fl.
Da¤›tt›¤›m›z çizmeleri gördüklerinde gözleri parl›yor.
Baz›lar› çizmeleri giymeyip, ellerinde gezdiriyor. Okulun
bahçesi bir flenlik havas›nda. 
Pek çok farkl› yerde da¤›t›mlar yap›yoruz. Kurban Bay-
ram›’nda bölgeye gönderdi¤imiz kurban etleri için de
ayr›ca dua al›yoruz. Himalayalar›n bu yüksek da¤lar›nda
‹HH’n›n ve Türkiye’nin kardefllik rüzgâr›n› estiriyoruz. 
Pakistan’›n küçük Tibet’i de denilen bu bölgede karfl›-
laflt›¤›m›z herkes orada da okul ve yetimhane açmam›-
z› istiyor. “Bizi bu da¤lar›n içinde unutmay›n! Siz Os-
manl› torunusunuz, sizin eliniz her yere uzan›r. Buraya
da uzand›, bir daha b›rakmay›n.” diyorlar.
Duygu dolu befl günün ard›ndan tekrar ‹slamabad’a
dönmek üzere yola ç›k›yoruz. Bizi uçak kalkt›ktan he-

men sonra tüm heybeti ile dünyan›n ikinci yüksek da¤›
K-2 zirvesi u¤urluyor. Biz de, bizi buralara kadar getiren
ve bu insanlar için bize bir fleyler yapma f›rsat› veren
Mevla’m›za sonsuz hamd ile, flükür ile dönüyoruz ‹sla-
mabad’a. Ve buralar için daha baflka neler yapabiliriz,
onu düflünüyoruz art›k…

Bizim için basit birer lastik çizme olan bu ayakkab›lar

için Skardu flehrinin Barah köyünde her cuma, hutbe-

de, Türkiye ve bu yard›m› yapanlar için özel olarak du-

a edildi¤ini ö¤rendi¤imizde gözlerimiz doluyor.
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anzanya’da iki y›ld›r süren çal›flmalar›-
m›zda yeni bir projeyi daha hayata ge-
çirmek üzere bölgeye gidiyoruz. Bu yol-
culu¤umuzda Tanzanya ve Zanzibar

müftülüklerinin ve bölgedeki okullar›n e¤itim ihtiyac›
olan kitaplar›n ve k›rtasiye malzemelerinin da¤›t›m›n›
yapaca¤›z. Asl›nda bu projenin çok ibretlik bir gelifli-
mi var. Proje, Türkiye’den Tanzanya’ya ticaret için
gitmifl ve oraya yerleflmifl olan Zehra Han›m’›n giri-
flimleriyle bafllat›lm›fl. 
Tanzanya, ekvator çizgisinde tropikal iklime sahip bir
ülke. Zanzibar ise belki ço¤umuzun duymad›¤›, yüz-
y›llar önce bölgeye hükmetmifl bir adalar toplulu¤u.
1964’te bu iki bölge birleflerek Tanzanya’y› olufltur-
mufl. Fakat hâlâ Zanzibar’›n kendi içinde özerk bir yö-
netimi var ve merkezi hükümetten ba¤›ms›z hareket
ediyor.

haz›rlayan: YAVUZ DEDE

T

Toplam 20.000 kitab› Tanzanya’ya gönder-
mek Allah’›n izniyle nasip oluyor. Gönderdi¤i-
miz konteyn›rda ayn› zamanda tekerlekli san-
dalyeler, muhtaç insanlar için ba¤›fllanan elbi-
selik kumafllar ve orada han›mlara ait bir ku-
rumun faaliyetlerinde kullan›lmak üzere sana-
yi tipi dikifl makineleri de bulunuyor.

G Ö Z L E M . . .

kitaba hasret hayatlar
Tanzanya’da



18 saatlik bir yolculuktan sonra Tanzanya’n›n bafl-
kenti Darusselam’a ulafl›yoruz. Oradan tekrar perva-
neli ve 10 yolcu kapasiteli küçük bir uça¤a binip Zan-
zibar Adas›’na uçuyoruz. Yeflilli¤i hiç eksik olmayan
ada asl›nda baharat›n merkezi. Fakat Afrika’n›n ma-
kûs talihi burada da etkisini gösteriyor; bereketli top-
raklar içinde yaflanan fakirlik her yanda gözünüze
çarp›yor. 
Tanzanya nüfusunun yaklafl›k %60’› Müslüman, fa-
kat tüm Afrika ülkelerinde oldu¤u gibi burada da
misyonerlik çal›flmalar› çok yayg›n. Misyonerlerin
öncelikli hedefi ise çocuklar. Bu hedef do¤rultusun-
da e¤itim alan›n› çal›flmalar› için f›rsat olarak görüp
kurduklar› e¤itim kurumlar› ile bu amaçlar›n› gerçek-
lefltirmeye çal›fl›yorlar. 
Zehra Han›m da buradaki olumsuzluklar› görüp müf-
tülüklerle irtibata geçmifl ve onlardan bölge için ön-
celikli ihtiyaçlar›n neler oldu¤unu ö¤renmifl. Kendisi-
ne en çok kitap ihtiyac›ndan bahsedilince Zehra Ha-
n›m buradaki yetkililerin talep ettikleri 20 çeflit kitap-

tan birer örnek alarak bas›lmas› için bunlar› Türki-
ye’ye getirmifl. Daha sonra bu tür yard›m ifllerini
Türkiye’de kimlerin yapabilece¤ini araflt›rm›fl ve bu
araflt›rmalar›n›n sonunda ‹HH’ya ulaflm›fl. Bu vesile
ile çok güzel bir hayra arac› olan Zehra Han›m’a ‹HH
ad›na teflekkürlerimizi sunuyoruz. 1000’er adet bas-
t›rd›¤›m›z 20 kitaptan oluflan toplam 20.000 kitab›
bölgeye konteyn›rla göndermek Allah’›n izniyle na-
sip oluyor. Gönderdi¤imiz konteyn›rda ayn› zamanda
tekerlekli sandalyeler, muhtaç insanlar için ba¤›flla-
nan elbiselik kumafllar ve orada han›mlara ait bir ku-
rumun faaliyetlerinde kullan›lmak üzere sanayi tipi
dikifl makineleri de bulunuyor.
Cuma günü ilk iflimiz, bölgede beraber çal›flt›¤›m›z
kurumumuzla medreselerde kitaplar›n ve k›rtasiye
malzemelerinin da¤›t›m›n› gerçeklefltirmek oluyor.
Programa Zanzibar Adalet Bakan›, Müftü ve e¤itim-
den sorumlu kifli de kat›l›yor. Burada ö¤rencilerin
haz›rlad›¤› program› hep beraber izleyip daha sonra
cuma namaz› için kalk›yoruz. Burada insanlar cuma

Tanzanya’n›n Pemba Adas›’nda insanlar üstlerinde su

bile tutmayacak basit bir çat›, 3-4 y›l giyebilecekleri

basit birkaç giyecek ve günlük bir, en iyi ihtimalle iki

ö¤ün yiyebilecekleri yemek için çal›fl›yorlar.
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YARDIM

G Ö Z L E M : TANZANYA’DA K‹TABA HASRET HAYATLAR • 52



insaniG Ö Z L E M : TANZANYA’DA K‹TABA HASRET HAYATLAR • 53 YARDIM

için ayr› bir özenle haz›rlan›yorlar. Temiz elbiseler gi-
yip, güzel kokular sürüp öylece gidiyorlar cumaya. 
Namazdan sonra belediye baflkan›n›n da kat›ld›¤› bir
program ile engelliler için getirdi¤imiz tekerlekli san-
dalyelerin ve ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere getirdi-
¤imiz elbiselik kumafllar›n da¤›t›m› gerçeklefliyor. ‹n-
sanlar mutlu, biz de mutluyuz. Belediye baflkan›, özel-
likle Türkiye ile iliflkilerini gelifltirmek istediklerini ve
bu amaçla Zanzibar’da bir Türkiye Kültür Evi aç›lmas›-
n›n önemini vurguluyor. Osmanl› zaman›nda bölge ile
‹stanbul aras›nda var olan irtibattan bahsediyor. Biz de
buradan ald›¤›m›z selamlar› ve sevgi temennilerini Tür-
kiyeli hay›rseverlere iletece¤imizi ve bundan sonra da
iliflkilerin gelifltirilmesi için gerekeni ba¤›flç›lar›m›zla
beraber yapaca¤›m›z› söyleyerek kucaklafl›p ayr›l›yo-
ruz.
Ertesi gün Zanzibar’›n ikinci büyük adas› Pemba’ya
do¤ru, bu sefer daha küçük bir uçakla yola ç›k›yoruz.
Burada da kitaplar›n ve elbiselik kumafllar›n da¤›t›m›n›
yapaca¤›z. Pemba, Zanzibar’dan daha fakir bir bölge.
Hatta güneyi ya¤mur al›rken adan›n kuzeyine dört y›l-
d›r ya¤mur ya¤m›yormufl. Güneyden kuzeye giderken
bitki örtüsündeki de¤iflim aç›kça görülüyor. ‹nsanlar
üstlerinde su bile tutmayacak basit bir çat›, 3-4 y›l gi-
yebilecekleri basit birkaç giyecek ve günlük bir, en iyi
ihtimalle iki ö¤ün yiyebilecekleri yemek için çal›fl›yor-
lar. Fakat bu imkâns›zl›klar içinde imkân bulabilenler,
kendi durumlar›n› düzeltmek için de¤il, çocuklar›n›n
e¤itimi için gayret gösteriyorlar.
Kitap ve k›rtasiye malzemesi da¤›t›mlar› esnas›nda
Zanzibar’da yaflad›¤›m›z ayn› coflku dolu anlar› burada
da yafl›yoruz. Ö¤retmenler ve ö¤renciler t›pk› çok gü-
zel bir ayakkab› hediye edilen küçük birer çocuk sevin-
ciyle kitaplara özen gösteriyorlar.

Pemba dönüflünde tüm di¤er bölgelerde önceledi¤i-
miz gibi yine yetimleri ziyaret ediyoruz. Hakk›nda dik-
kate al›nmas› gereken ayetler bulunan kaç zümre var
ki? Yetimler Zanzibar’da devletin k›t imkânlarla finanse
etti¤i bir binada bak›c›lar› ile birlikte kal›yorlar. Hediye-
leflmelerimiz ve birlikte geçirdi¤imiz bir saat sonunda
oradan ayr›l›yoruz. Buradaki yetkililer, yetimlerin tüm
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na çal›flmakla beraber, özel-
likle e¤itimlerine çok önem veriyorlar.
Son olarak kitap ve k›rtasiyelerin 1/3’lük k›sm›n› Da-
russelam’daki okullarda da¤›t›lmak üzere müftülü¤e
teslim ediyoruz. Müftü Bey’le yapt›¤›m›z görüflmeden
sonra biraz flehri geziyoruz. Her yerde oldu¤u gibi bu-
rada da sembollerin savafl›n› görüyoruz. Liman›n he-
men önünde, denizden gelen herkesin görebilece¤i
flekilde 50 m aral›kla iki tane kilise var. Oysa bölgede
oturanlar›n ço¤unlu¤u Müslüman. Hristiyan misyoner-
ler, flehre damgalar›n› vurabilmek için bu tür yap›lar›
özellikle flehrin en önemli yerlerine yap›yorlar. Hatta
ülkenin iç k›s›mlar›ndaki flehir ve ilçelerde, özellikle fle-
hir girifllerinde kiliseler yap›yorlar. Bölge halklar›n›n
hangi dinden oldu¤u onlar için önemli de¤il. Fakat flu-
nu tespit etmek bizim için hiç de zor olmuyor: Tanzan-
ya, bölgenin gelece¤i için komflu ülkelerden çok daha
önemli bir ülke!
Buradaki dost ve kardefllerimizi havaalan›nda b›rak›p
Rabbimizin bizi tekrar kavuflturmas› için dua ederek
bölgeden ayr›l›yoruz. 



omali, senelerdir dünyan›n kanayan ya-
ras› ve bu yaray› kimse iyilefltirmek iste-
miyor. Buradaki taraflar da kendi men-
faatlerine uygun bu kar›fl›kl›k atmosfe-
rinde, ülkeyi istedikleri gibi yönetiyorlar.

1980’lerde bafllayan iç kar›fl›kl›k, ABD askerlerinin
bölgeden çekilmesiyle had safhaya ulafl›yor. ABD,
her zaman yapt›¤› gibi, ‘refah getirmek’ için ülkeye gi-
rip, içerideki etnik gruplardan bir tanesiyle iyi iliflkiler
kuruyor ve ç›kt›¤›nda geride sadece nifak b›rak›yor.
Daha sonra bu etnik grup ve mezhepler birbirine giri-
yor ve ülkede bitmek bilmeyen bir iç çekiflme bafll›-
yor. Bu çekiflme ortam›nda, 1992 y›l›nda, kuzeyde
Etiyopya askerleri deste¤inde, baflkenti Hargesa
olan Somaliland, ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ediyor. Tabii  bu
deste¤in amac› da, Etiyopya’n›n kendi topraklar› için

bir tampon bölge oluflturmak istemesi ve bunu da
baflar›yorlar. 
1992’den bu yana ba¤›ms›z olan Somaliland, kendi
paras›, kendi parlamentosu ve meclisi olan bir devlet
ama kurulmas›nda en büyük etken olan Etiyopya ta-
raf›ndan bile tan›nm›yor. Öte yandan Somaliland’de
her fleye ra¤men bir istikrar mevcut ve son zaman-
larda Etiyopya askerleri de ülkeden peyderpey çekili-
yor. Bu çekilifl s›ras›nda, Kurban Bayram›’ndan 25
gün önce, üç yerde efl zamanl› patlamalar olmufl.
Bölgeye gitti¤imizde, özellikle devlet dairelerinin ol-
du¤u sokaklar›n kapat›lm›fl oldu¤unu görüyoruz. Bu-

S
Somali

G Ö Z L E M . . .

Karmaflan›n ortas›nda
bir ülke:

haz›rlayan: ‹HSAN ÖZYÜREK

Somali’de katarakt ameliyatlar›m›z, acil g›da
da¤›t›mlar›m›z, mescit ve kuyu inflaatlar›m›z
ve kad›nlara yönelik meslek edindirme projele-
rimiz devam ediyor.
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radaki partnerimiz de hava karard›ktan sonra d›flar› ç›k-
mamam›z gerekti¤ini söylüyor. 
Bu kar›fl›k ülkede ‹HH olarak biz de partnerimiz Zam-
zam Foundation arac›l›¤›yla birçok proje gerçeklefltiri-
yoruz. Bölgede katarakt ameliyatlar›m›z, acil g›da da¤›-
t›mlar›m›z, mescit ve kuyu inflaatlar›m›z, yetim deste¤i
ve kad›nlara yönelik meslek edindirme projelerimiz de-
vam ediyor. 
Somaliland’de bulundu¤umuz süre boyunca askeri bir
araç bize sürekli efllik ediyor. Hargesa’ya girdi¤imizde
her yerde asker görüyoruz. Patlamalar›n ard›ndan böl-
gedeki asker say›s› artt›r›lm›fl. Biz, yan›m›zdaki askeri
araç sayesinde hiç duraksamadan barikatlardan geçi-
yoruz. Otele giriflte de üst düzey güvenlik tedbirleri uy-
gulan›yor; herkesi ve her fleyi ar›yorlar. Bunlar hep o
patlaman›n sonuçlar›…
Somali üç k›sma ayr›lm›fl: Somali, Somaliland ve Punt-
land. Puntland çok küçük bir yer ama kendi ba¤›ms›zl›-
¤›n› ilan etmifl; kimse tan›masa da varlar. Somali dün-
yaya en çok mülteci veren ülkelerin bafl›nda geliyor.
Bunun sebebi, ülkedeki otorite bofllu¤u. Sordu¤umuz-
da her aileden mutlaka bir veya birkaç kiflinin yurt d›fl›n-
da yaflad›¤›n› ö¤reniyoruz. Herkesin umudu, tekrar is-
tikrarl› bir hükümet oluflturmak. Mogadiflu’nun yine es-
ki ihtiflaml› günlerine kavuflmas›n› diliyoruz. Arkadafllar-
dan bizi Mogadiflu’ya götürmelerini istedi¤imizde; “Bi-
raz daha sabredin. Yak›nda oralar da emin yerler ola-
cak. Hep beraber oralarda da güzel hizmetler verece-
¤iz.” karfl›l›¤›n› al›yoruz. 

Somaliland’da inan›lmaz bir enflasyon var. 50 dolar
bozdurmak istedi¤imizde bize tam bir poflet dolusu pa-
ra veriyorlar; bakakal›yoruz. Enteresan bir olayla daha
karfl›lafl›yoruz. Ülkede geçerli olan para her ne kadar fli-
lin olsa da ifl yerlerinde dolarla al›flverifl yap›l›yor. Çün-
kü aksi takdirde 100 dolarl›k bir fley almak için iki poflet
parayla dolaflman›z gerekiyor. 
Vakit ö¤leyi biraz geçince hayat duruyor; çünkü gat çi¤-
neme zaman›! Herkes ama herkes bu bitkiyi çi¤niyor.
Bu bitki, bir çeflit uyuflturucu. Bunu çi¤neyen insanlar
kendilerinden geçiyorlar. Anlatt›klar›na göre bu bitki
yaln›z Etiyopya ve Kenya’da yetifliyormufl. Etiyop-
ya’dan her gün yaln›z gat nakliyat› için kargo uçaklar›
havalan›yormufl. Etiyopya’n›n en zengin kiflisi de gat ti-
careti yapan bir kad›nm›fl. Anlafl›lan bu yolla bofla giden
para ve enerjinin haddi hesab› yok… 
Somali’de asl›nda çok verimli topraklar var, ama ülke-
nin bir tar›m politikas› olmad›¤›ndan verim al›nam›yor.
Bütün ticaret ba¤lant›lar› Cibuti üzerinden yap›lmakta.
Bu güzel topraklar›n ne zaman huzura kavuflaca¤›n›
hep beraber görece¤iz. ‹nflallah kendi aralar›nda vara-
caklar› bir uzlaflmayla en k›sa zamanda güzel günlere
kavuflurlar.

Somali dünyaya en çok mülteci veren ülkelerin bafl›nda
geliyor. Bunun sebebi, ülkedeki otorite bofllu¤u. Herkesin
umudu, tekrar istikrarl› bir hükümet oluflturmak.



Malavi’de tar›m, ülke nüfusu için önemli bir geçim kayna¤›
ancak tar›msal üretim halk›n ihtiyaçlar›na yan›t verecek dü-
zeyde de¤il. Malavi’deki çiftçilere mikro kredi deste¤i ve-
rilmesi suretiyle tohum ve gübre ile fenni ziraat yapa-
bilmeleri için gerekli malzemeleri almalar›n›n sa¤lanmas› a-
maçlan›yor. Çiftçilerin daha iyi mahsul almalar›n› sa¤layacak
olan proje, öncelikli olarak halk›n temel g›da ihtiyac›n›n karfl›-
lamas›na katk›da bulunacak; sonras›nda ise tar›m ürünlerinin
ihraç edilmesiyle ülkenin kalk›nmas›na katk› sa¤layacak. Pro-
je ile ilk etapta 100 çiftçiye mikro kredi verilecek.
Projenin maliyeti 52.000 dolard›r.

Malavili çiftçilere mikro kredi

E¤itim altyap›s›n›n tamamen çöktü¤ü, e¤itim olanaklar›n› olufltu-
racak maddi imkânlara sahip olmayan ve e¤itim kurumlar›n›n ço-
¤unun misyonerlerin denetiminde bulundu¤u Afganistan’da hal-
k›n siyasi ve ekonomik özgürlü¤ünü kazanabilmesi için gençle-
rin e¤itimi son derece önemli. K›rsal bölgelerde lise e¤itimine
devam eden fakat ekonomik yetersizlikler nedeniyle üniversite
s›navlar›na haz›rlanamayan baflar›l› ö¤rencilere üniversite haz›rl›k
kurslar› ile fizik, matematik, biyoloji ve kimya dersleri verilecek.
Celalabad, Takhar ve Faryab flehirlerinde aç›lmas› ve her
birinden y›lda ortalama 1500 kiflinin faydalanmas› planlanan
kurslar›n bir y›ll›k maliyeti toplam 30.000 dolard›r.

Afganistan’›n baflkenti Kâbil’de ve Takhar vilayetinin Talukhan,
Yengi Kala, Daflti Kala ve Hoca Bahauddin ilçelerinde uygulana-
cak olan e¤itim merkezleri projesi ile de e¤itime destek olunma-
s› amaçlanmakta. Söz konusu proje kapsam›nda fen bilimleri
kursu, ‹ngilizce ve bilgisayar kurslar›, lise ö¤rencilerine yönelik
üniversite s›navlar›na haz›rl›k kurslar› aç›lmas› planlanmakta. Y›l-
da 1500 ilâ 2000 kiflinin istifade edece¤i e¤itim kurslar›n›n mali-
yeti, Kâbil’de 11.000, Celalabad’da 7.000 ve Takhar’›n ilçelerin-
den olan Talukhan’da 6.000, Daflti Kala’da 5.000, Hoca Bahaud-
din’de 4.000 ve Yengi Kala’da ise 5.000 dolard›r.

insani
YARDIM

H A Y A T B U L M A Y I B E K L E Y E N P R O J E L E R • 56

Afganistan’da üniversiteye
haz›rl›k kurslar› ve e¤itim
merkezleri

Hayat bulmay›  



Suriye’deki Filistinli mültecilere
dikifl-nak›fl merkezi

Yaklafl›k 1 milyon Müslüman’›n yaflad›¤› Ruanda’da maddi imkâns›z-
l›klar nedeniyle halk›n ihtiyaç duydu¤u cami ve Kur’an kurslar› infla
edilememekte. Ruanda Müslümanlar›n›n bu konudaki ihtiyaçlar›n› bir
nebze olsun karfl›lamak amac›yla baflkent Kigali’de iki katl›, 600 m2

alan üzerinde bir cami kompleksi infla edilmesi planlan›yor. Caminin
giderlerini karfl›lamak ve sosyal bir alan oluflturmak için ayr›ca dört
dükkân, kad›nlar için mescit, Kur’an kursu ve Müslüman gençler için
meslek edindirme kursu aç›lmas› da hedefleniyor. Böylece burada
yaflayan Müslümanlar, dini vecibelerini daha kolay yerine getirebile-
cekleri, çocuklar›na ‹slami e¤itim ald›rabilecekleri ve ayn› zamanda
mesleki e¤itim görebilecekleri bir merkeze de kavuflmufl olacaklar.
Projenin toplam maliyeti 300.000 dolard›r. 

Ruanda’da cami

Uzun y›llar süren savafl ve kriz ortam› nedeniyle büyük ac›lar
çeken ve 2008 y›l› fiubat ay›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan yeni
devlet Kosova’da, ö¤rencilerin desteklenmesi hayati önem ta-
fl›maktad›r. Bu çerçevede bafllat›lan çal›flmalardan biri de bafl-
kent Prifltina’da 40 üniversite ö¤rencisine hizmet verecek olan
yurt binas› yap›m›. Kaba inflaat› bitmifl olan binan›n tamamlan-
mas› için ise 121.000 avroluk destek gerekmekte.

Suriye’deki kamplarda yaflayan Filistinli mülteciler, özellikle
e¤itim ve kültür alanlar›nda deste¤e ihtiyaç duyuyorlar. Baflta
yetim anneleri olmak üzere Filistinli mülteci han›mlar›n bir
meslek edinerek ailelerinin geçimine katk›da bulunmalar›n›
sa¤layacak olan dikifl-nak›fl merkezi projesi ile Filistinli han›m-
lar›n hem kültürel çal›flmalar yapmalar› hem de e¤itim aç›s›n-
dan desteklenmeleri mümkün olacak. En çok ihtiyaç duyulan
mülteci kamp›ndan bafllayacak olan projenin Suriye’deki 12
kampta da uygulanmas› planlanmaktad›r. Üç ayl›k periyotlarla
sürekli devam edecek olan ve bir periyotta 20 han›m›n e¤itim
alaca¤› her bir kursun maliyeti 11.000 dolard›r.

Kosova’da k›z yurdu inflas›
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Gazze’de ambargo nedeniyle y›llard›r yaflam mücadelesi veren
halk,  son sald›r›larla birlikte hayatlar›n› sadece yard›mlarla ida-
me ettirebilir hale geldi. Sald›r›lar öncesinde de ifl imkânlar›n›n
çok az oldu¤u bölgede halk›n %80’i yard›mlara muhtaç. Gazze-
lilerin hayat flartlar›n› kolaylaflt›rmak için nüfus yo¤unlu¤unun
çok fazla oldu¤u Nuseyrat bölgesinde her ay kumanya yard›m-
lar› yap›lmas› planlanmakta. 2000 ailenin bir ayl›k g›da ihtiyac›n›
karfl›lamak amac›yla haz›rlanacak olan ve her biri 50 dolar tuta-
r›ndaki g›da kolilerinin toplam maliyeti 100.000 dolar. 

2000 aileye kumanya yard›m›

Sa¤l›k merkezi inflaat›

Bal›k yetifltirme çiftli¤i

Son ‹srail sald›r›lar›nda bölgedeki tüm di¤er yap›lar gibi sa¤l›k
merkezleri de zarar görmüfl durumda. Hasta ve yaral›lar›n bir-
ço¤u bu olumsuz durumdan fazlas›yla etkileniyor. ‹HH 70.000
kiflinin yaflad›¤› Tuffah ve Direç mahallelerine hizmet verecek
bir sa¤l›k merkezi açmay› planlamakta. Bu amaçla 1500 m2lik
bir arsa sat›n al›narak 400 m2 alan üzerine iki katl› bir bina yap›l-
mas› öngörülüyor. ‹nfla edilecek merkezde yedi farkl› alanda
verilecek poliklinik hizmetlerinin yan› s›ra ufak çapl› ameliyatlar
da yap›labilecek. Bu projenin toplam bütçesi 578.000 dolard›r.

Gazze Akdeniz k›y›s›nda olmas›na ra¤men ambargo nedeniyle
bölge halk› denizin bereketli sular›ndan bal›kç›l›k yönünden isti-
fade edememektedir. Önceden bal›kç›l›kla geçinen birçok kifli
ambargo sonras›nda iflsiz kalm›flt›r. Bu nedenle havuzlarda
bal›k yetifltirilmesi sa¤lanarak hem yüzlerce kiflinin ifl sahibi ol-
mas› hem de Gazze halk›n›n bal›k ihtiyac›n›n giderilmesi plan-
lanmaktad›r. Proje çerçevesinde dokuz havuzda bal›k yetifltiri-
cili¤i yap›l›p daha sonraki dönemlerde de kendi sermayesini çe-
virebilecek bir yap› oluflturulacakt›r. Böylece iç piyasa ekonomi-
sine destek olunmas› hedeflenmektedir. Projenin toplam
maliyeti 2.630.000 dolard›r.

Gazze’de hayat bulma
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Gazze’deki son sald›r›larda birçok binan›n yan› s›ra okullar da
oldukça zarar görmüfl ve topluma çok say›da yetim dâhil ol-
mufltur. Bölgedeki imkâns›zl›klar nedeniyle psikolojik deste¤e
ihtiyaç duyan yetimler için özel bir okul bulunmamaktad›r. Bu
sebeple hem yetimlere hem de fiziksel engelli çocuklara
hizmet verecek bir okul infla edilmesi düflünülmektedir. Üç
dönümlük bir arazi üzerinde yap›lmas› planlanan ve e¤itimin
ücretsiz verilece¤i okulda bu çocuklara yönelik özel psikolojik
destek sunulacakt›r. Projenin maliyeti 650.000 dolard›r.

Yetimler ve fiziksel engelliler
için okul inflas›

6-12 yafl aras› çocuklara ve
annelerine psikolojik destek

Gazze ‹slam Üniversitesi’ne
laboratuar ve kütüphane

Gazze’deki ‹srail sald›r›lar›ndan en çok etkilenen kesim flüphesiz
çocuk ve kad›nlar. Bölgenin sadece do¤u bölgesinde yap›lan bir ça-
l›flmaya göre, çocuklar›n %80-90’› akranlar›n›n pek ço¤unun hiç bil-
medi¤i s›k›nt›larla büyüyor. Anneler de hem çocuklar›n›n maruz kal-
d›¤› fliddet hem de yaflad›klar› kay›plar›n etkisiyle ciddi travmalar ya-
fl›yor. S›k›nt›lar›n› biraz olsun hafifletmek, içinde bulunduklar› olum-
suz koflullarla bafla ç›kabilmelerine yard›mc› olabilmek amac›yla
‹HH, 6-12 yafl aras› çocuklara ve bu çocuklar›n annelerine yönelik,
alan›nda uzman kiflilerce psikolojik destek program› çal›flmas› plan-
lamakta. Toplam befl ay sürecek ve 100 annenin çocuklar›yla birlik-
te kat›laca¤› program›n bütçesi 19.000 dolard›r.

‹flgal Devleti’nin son sald›r›lar›nda hedef al›nan yerlerden biri olan
Gazze ‹slam Üniversitesi sald›r›lardan büyük zarar gördü. Yaklafl›k
20.000 ö¤rencinin e¤itim ald›¤› üniversitede birçok fakülte ve idari
bina ya tamamen y›k›ld› ya da kullan›lamaz hale geldi. Daha önce
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n üniversiteye ba¤›fllad›¤› bilgisayar
laboratuar› da kullan›lamaz durumda. Üniversiteye tam teçhizatl›
bir laboratuar ve kütüphane binas› infla edilip en son teknolojiyle
buran›n tefrifli planlanmakta. Alt› katl› olmas› planlanan binan›n
maliyeti 2.708.000 dolard›r.



KÜLTÜR
M. Sabri Do¤an

Enbiya suresi 30. ayette bütün canl›lar›n sudan

yarat›lm›fl oldu¤u belirtilirken Hacc suresi

beflinci ayette flöyle ifade edilir: “Yeryüzünü

görürsünüz ki kupkurudur. Fakat biz ona su

indirdi¤imiz zaman harekete geçer, kabar›r

ve her bitkiden çift çift yetifltiririz.”

UR’AN’DA SUYUN YER‹
Kur’an-› Kerim’de “deniz, ›rmak, sel, ya¤mur,
p›nar, çeflme” gibi anlamlara gelen kelimelerin
yan› s›ra su manas›na gelen “ma” kelimesi
tam 63 defa geçmektedir. Enbiya suresi 30.
ayette bütün canl›lar›n sudan yarat›lm›fl oldu¤u

belirtilirken Secde suresinin sekizinci, Murselat suresinin
yirminci, Tar›k suresinin ise alt›nc› ayetlerinde insan›n da su-
dan yarat›ld›¤› ifade edilir. 
Hayat›n devam› için su, bütün canl›lar›n ihtiyaç duydu¤u en
temel maddedir. Bu durum Kur’an-› Kerim’de birçok ayette
geçer. Örne¤in Hacc suresi beflinci ayette flöyle ifade edilir:
“Yeryüzünü görürsünüz ki kupkurudur. Fakat biz ona su in-
dirdi¤imiz zaman harekete geçer, kabar›r ve her bitkiden çift
çift yetifltiririz.” Bu ayette suyun sadece insan›n yarad›l›fl›n›n
kayna¤› olarak de¤il, varl›¤›n›n devam› için de muhtaç oldu-
¤u besinlerin yetiflmesinde önemli bir rol oynad›¤› ifade edi-
lir. 
Kur’an’›n pek çok tekrarla önemle üzerinde durdu¤u bir hu-

sus da her k›fl mevsimiyle birlikte ölü durumuna geçen ta-
biat›n baharla birlikte âdeta dirilmesinde ya¤an ya¤murun
oynad›¤› önemli roldür. Bakara 164, Ankebut 63, Rum 24,
Lokman 10 ve Araf 57 gibi ayetlerde buna iflaret edilmekte-
dir.
Enam suresi 99. ayette ise Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine
suyun nas›l inkâr edilmez bir delil olarak gösterildi¤ine fla-
hit olmaktay›z. “O, gökten su indirendir. Her bitkiyi onun-
la bitirdik (…) Burada inananlar için flüphesiz deliller var-
d›r.”
Kur’an-› Kerim’de su, varl›¤›m›z ve sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan
flart olan temizlik için de elzem olarak gösterilir. Furkan
suresi 48, Maide suresi 6 ve Nisa suresi 43. ayetler, bu
konuyu aç›klay›c› ayetlerdir.
HZ.MUHAMMED (S.A.V.)’‹N SUYA VERD‹⁄‹ ÖNEM 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in önem verdi¤i hususlardan birisini
de su konusu oluflturmufltur. Peygamber Efendimiz Medi-
ne’ye hicret etti¤inde ilk ifl olarak flehirdeki içme suyu prob-
lemini çözmeye çal›flm›fl ve bu maksatla imkân› olanlar›, hal-
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su
medeniyeti

‹slam’da ve
Osmanl›’da
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k›n kaliteli içme suyu ihtiyac›n› bedelsiz gidermeye teflvik et-
mifltir. Böylece insanlar›n su problemini çözmek için ‹s-
lam’›n ilk su vak›flar› ortaya ç›km›flt›r. 
Müslümanlar›n hicret etti¤i dönemde Medine’de içme suyu
s›k›nt›s› vard›r. Hz. Muhammed, bu sorunun çözümü için ilk
ifl olarak flehirde tad› herkesçe sevilen ve temiz bir suyu
olan fakat sahibinin ücret almadan kimseye bir damla bile
içirmedi¤i Rume kuyusunun özel mülkiyetten ç›kart›larak ka-
mulaflt›r›lmas›na çal›flm›flt›r. Önce ba¤›fllama yolunu seçe-
rek kuyu sahibine; “Bu kuyuyu cennette bir p›nar karfl›l›¤›n-
da bana sat.” talebinde bulunur. Bir Yahudi olan kuyu sahi-
bi, “Bunu yapamam. Çünkü benim ve ailemin baflka mal›
yok.” diye karfl›l›k verir. Peygamberimiz meselenin peflini
b›rakmaz ve kuyuyu sat›n alacak bir sahabe arar. Ve; “Kim
Rume kuyusunu -halka ba¤›fllamak üzere- sat›n al›rsa, ona
cennette misli verilecektir.” der. ‹flte, ahirete inananlar na-
zar›nda pek cazip olan bu teklif üzerine Hz. Osman söz ko-
nusu Yahudi’ye gider ve kuyuyu ufak bir servet de¤erinde
bir para olan 40 bin dirheme sat›n alarak Müslümanlara ba-
¤›fllar. Peygamber Efendimiz bu ilk su vakf› konusunda Hz.
Osman’a takdirini farkl› flekillerde belirtmifl ve; “Osman’›n
sadakas› ne iyi bir sadakad›r.” demifltir.
Peygamber Efendimiz, hayati önemi sebebiyle insanlar›n
kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lad›ktan sonra suyun fazlas›n› baflka-
lar›ndan mahrum etmelerini yasaklam›flt›r. Arazide kuyu aç›-
labilir, fakat ihtiyaç fazlas›n›n baflkalar›nca kullan›m› ve çev-
resindeki otlardan hayvanlar›n istifade etmesi engellene-
mez. Buhari’den nakledilen bir hadis bu konuyu tamamlar;
“Üç kifli vard›r; k›yamet günü Allah onlara rahmet nazar›yla
bakmaz, günahlar›ndan ar›nd›rmaz. Onlara elim bir azap var-
d›r. Biri o kimsedir ki yolculuk s›ras›nda fazla suyu oldu¤u
halde yolcuya ondan vermez.”
ANADOLU’DA SU YAPILARI VE ÖNEM‹
Anadolu’da da çeflmeler baflta olmak üzere suyla ilgili yap›-
lara büyük önem verilmifltir. 13. ve 14. yüzy›llarda göz gibi

olan delik ve bu delikten akan su diye aç›klanan çeflme ke-
limesi yerine s›kaye, ayn, meska kullan›l›yordu. Beyflehir yo-
lu üzerindeki 1204 tarihli K›z›lören Kervansaray›’n›n cephe-
sindeki çeflme, Tokat’›n Pazar ilçesindeki 1239 tarihli Hatun
Han›’n›n cephesindeki çeflme, 1271 tarihli Sivas Gök Med-
rese’nin cephesindeki çeflme, 1291 tarihli Erzurum Hatuni-
ye Medresesi’nin cephesindeki çeflme, en eski örneklerden
sadece birkaç›d›r. 
Selçuklu devri çeflmeleri içinde özel bir bölümü oluflturan
f›skiyeli çeflmeler iki grupta incelenir. 1251 tarihli Karatay
Medresesi’ndeki havuz kenar›nda birinci tip, yani düfley bir
aynaya tak›lm›fl lüleden ak›t›lan su ile oluflturulmufl f›skiyeli
bir çeflme, di¤er bir ad›yla bir büngüldek bulunmaktad›r. Ka-
raman’da 15. yüzy›la ait Seki Çeflme Hamam›’n›n erkekler
k›sm› so¤uklu¤unda ise ikinci tipe örnek olarak kaide ile yük-
seltilmifl bir f›skiyeli çeflme yer almaktad›r. 
Osmanl› dönemine gelindi¤inde su mimarisinde suluklar,
sebiller ve flad›rvanlar ortaya ç›km›flt›r. Suluklar ilk defa 16.
yüzy›lda Mimar Sinan’›n eserlerinde kendini gösterir. Bunlar
asl›nda insanlar›n su içmesi için yap›lm›fl küçük bir çanakç›k-
la buna ba¤l› olan aynaya yerlefltirilmifl bir lüleden oluflur.
fiad›rvan suluklar›na bir örnek olarak Mevlana Dergâh›’n›n
flad›rvan›ndaki sulu¤u gösterebiliriz. 
Sebil ise Arapça “hay›r ve iyilik yolu ve bu yolda da¤›t›lan
su” demektir. Üç tipte incelenirler. Birinci tip, dini yap›lar›n
ihata duvarlar›na aç›lm›fl pencereler halindeki sebil türü yaz-
l›k sebillerdir. ‹stanbul fiehzade Camisi sebilleri bunlara ör-
nektir. ‹kinci tip, üstü kâgir veya kubbe, tonozlu tek bir oda-
dan ibaret olan sebillerdir. Eyüp Sultan Türbesi yan›nda bu-
lunan sebil buna örnek gösterebilir. Üçüncü tip sebiller ca-

Selçuklu ve Osmanl› medeniyetlerini tam anla-
m›yla birer “su medeniyeti” olarak nitelendirebi-
liriz. Tarihte hiçbir medeniyet çizgisinde suya
Türklerdeki kadar ehemmiyet izafe edilmemifltir.



mi, türbe, tekke gibi binalarda hazire duvar›na bitiflik fakat
geçici yap›lm›fl sebillerdir. Mimar Sinan’›n Çarfl›kap›’daki ve-
ya Süleymaniye’deki sebilleri böyledir. 
Sebil türünün belki de en ilginç örnekleri Konya’da bulun-
maktad›r. Selçuklu dünyas›nda görülen ve emzikli sebiller
ad› verilen bu türdeki sebillerde su, bir emzik vas›tas›yla haz-
ne içinden emilerek içilirdi. Fakat bu sebiller, zaman›nda bi-
le s›hhi olmad›klar› gerekçesiyle kullan›mdan kald›r›lm›fllar-
d›r. Bu tür sebilleri daha çok Konya ve civar›ndaki Selçuklu
eserlerinde görmekteyiz. Örnek olarak Sahip Ata Camisi’nin
cümle kap›s›ndaki ve Hoca Fak›h Zaviyesi cephe duvar›nda-
ki emzikli sebilleri verebiliriz. 
Sebil türünün çok daha de¤iflik bir türü olan “selsebiller”
Anadolu’daki Selçuklu ve Osmanl› mimarisinde karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Arapça “tatl› su” manas›na gelen ve cennette
bir p›nar›n ad› olan selsebil kelimesi Kur’an-› Kerim’de ‹nsan
suresi 18. ayette geçer. 
Suya verilen öneme binaen Türk-‹slam medeniyetlerinde
baz› su yap›lar› do¤mufltur. Kendi aralar›nda rampal› selsebil-
ler, basamakl› selsebiller ve aynal› selsebiller olmak üzere
selsebiller üçe ayr›l›rlar. Rampal› selsebillerin en eski örne¤i-
ne Diyarbak›r’daki Artuklu Saray›’nda rastlamaktay›z. Basa-
makl› selsebillerin en güzel örne¤i ise ‹stanbul Topkap› Sa-
ray›’nda Mimar Koca Sinan taraf›ndan infla edilen Sultan III.
Murat Köflkü’nde bulunmaktad›r. Aynal› selsebiller ise san-
ki bir flelaleyi and›r›r biçimde düfley bir pano üzerine farkl›
yüksekliklerde yerlefltirilmifl çanaklar biçimindedir. Su, bu
farkl› yükseklikteki çanakç›klardan akarak insana âdeta bir
göz ve kulak ziyafeti vermektedir. Bir örne¤i Mevlana Der-
gâh›’n›n bahçesinde yer almaktad›r. 
‹slam su medeniyetinde en çok rastlanan su mimarisi örne-

¤i ise flad›rvanlard›r. fiad›rvan kelimesi Farsça’d›r ve “çok”
anlam›na gelen “flad” ve “akar” anlam›na gelen “revan”
kelimelerinden oluflmufltur. fiad›rvanlar su toplayan haznesi
zemin seviyesinden üstte olan, ortas›ndaki yüksekçe bir
yerden su akan, ortada havuz fleklinde bir su deposunu ör-
ten, sütunlu ve çok kere kubbeli bir üst örtüsü bulunan ve
çevresi musluklu duvarlarla çevrilmifl esas amaçlar› abdest
almak oldu¤u kadar estetik amaçlarla da yap›lm›fl, çevresiy-
le ve insan boyutuyla son derece uyumlu küçük su yap›lar›-
d›r. 1512 tarihli Mevlana Dergâh› fiad›rvan› bu tür Osmanl›
flad›rvanlar›n›n en eski tarihlisidir. 
‹slam su mimarisinin yukar›da sayd›klar›m›zdan baflka su ya-
p›lar› ise kuyular, hamamlar, su yollar›, kemerler, maskem-
ler ve su niflan tafllar›d›r. Bunun haricinde su yap›s› olma-
makla beraber musluklar ‹slam su medeniyetinde göze çar-
pan unsurlard›r. 
K›sacas›; Selçuklu ve Osmanl› medeniyetlerini tam anlam›y-
la birer “su medeniyeti” olarak nitelendirebiliriz. Tarihte hiç-
bir medeniyet çizgisinde suya Türklerdeki kadar ehemmiyet
izafe edilmemifltir. Selçuklu ve Osmanl› devletleri hem on-
lar› cihanflümul yapan de¤erler cihetiyle hem de bu de¤er-
lerin mücessem hale dönüfltü¤ü maddi medeniyet unsurla-
r› bak›m›ndan suya büyük bir ehemmiyet vermifllerdir. Bilin-
di¤i üzere geleneksel medeniyetlerde su, içerisinde mistik
bir ar›tma ve temizleme gücü bar›nd›ran safl›¤›n, sadeli¤in
ve bilgeli¤in sembolüdür. Selçuklu ve Osmanl› su medeni-
yetlerinde ise bu sayd›klar›m›z›n yan›nda su; sadece kullan›-
lan, tüketilen bir s›v› de¤il ayn› zamanda çeflmeler, sebiller,
selsebiller, f›skiyeli havuzlar, suluklar, flad›rvanlar, sarn›çlar,
kuyular, hamamlar ve köprülerle flehrin içerisinde tabiat›n
hareketli ve hür havas›n› süsleyen bir temafla unsurudur.
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B‹Z ORADAYDIK/H‹LAL TV/HER ÇARfiAMBA 21:30 • UZAK YAKIN/TV5/HER CUMARTES‹ 18:30 • ROTAMIZ ‹NSAN/DOST TV/HER CUMA 13:10 • 
YERYÜZÜ NOTLARI/ÖZEL FM/HER PAZARTES‹ 17:00 • UZAK YAKIN/LALEGÜL FM/HER SALI 17:00 • SEYR‹ ALEM/SEYR FM/HER CUMA 20:00

Dünya çap›nda
yapt›¤›m›z yard›m

çal›flmalar›n› sizlere
aktarabilmek ad›na

gitti¤imiz co¤rafyaya
yüre¤imizle birlikte

kameram›z› da
götürüyoruz.


