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ED TÖRDEN
De erli gönülda m z,

“ yilik her kap y  açar!” slogan yla bu Ramazan’da da bize ihtiyaç du-

yan her kap y  çalmak için yollara dü tük. Emanetlerinizi sahiplerine 

teslim ettik, yard mlar n zla yetimlerimizin yüzlerinde birer tebessüm 

olduk ve böylece Ramazan’ n bereketinin yay lmas nda arac  olma-

n n mutlulu unu ya ad k. Türkiye’de 54 ehir ve dünyada 54 ülke ve 

bölgede gerçekle tirdi imiz kumanya da t mlar , iftar programlar , 

e itim yard mlar  ve yetim giydirme organizasyonlar  ile 1 milyon 

insana ula t k. Öncelikli olarak sava  bölgeleri olan Filistin, Irak, Af-

ganistan, Pakistan ve Lübnan’daki çal malara a rl k verdik. Suriye, 

Irak, Azerbaycan, Lübnan, Ürdün ve Sudan’daki mülteci kamplar n  

ziyaret ettik. Bayram  Küba, Haiti, Sri Lanka, Madagaskar, Ekvador, 

Filipinler-Moro, Moritanya, Vietnam ve Zimbabve gibi birçok fark-

l  ülkede az nl k olan Müslüman karde lerimizle birlikte kar lad k. 

Anadolu’da gezici a evimizle 16 ilde 24 bin ki iye iftar yeme i ver-

dik, 52 ehirde 12 bin 960 adet kumanya paketi da tt k, yurt içinde 

ve yurt d nda toplam 7.511 yetime bayraml k elbise hediye ettik. 

Ramazan’daki çal malar m z  ve sizlerin samimi katk lar yla gerçek-

le en tüm faaliyetlerimizi, dergimizde bulabilirsiniz. 

imdi de kurban için seferber oluyor HH. Her vesileyi, iyili i yaymak 

için f rsat bilen HH ekipleri yine yollara koyuluyor. Sava , i gal ve 

afet bölgelerinde yard m eli uzat yor darda olana, yetim çocuklar n 

ellerini tutuyor, bir ke meke in ortas nda âdeta kaybolmu  solgun 

yüzleri tebessüm ettirmek için çabal yor. Kurban Bayram ’n  günlük 

hayat n en uzak kö elerine itilen ahlaki ve insani de erlerin hat rlan-

mas  için vesile k l yor. Bu kurban döneminde gerçekle tirece imiz 

faaliyetleri ve temeli at lan uzun vadeli projelerimizi yine dergimizin 

içerisinde bulabilirsiniz.

HH nsani Yard m Vakf  sadece günlük çözümler üretmenin de il, 

uzun vadeli ve istikrarl  kalk nma projeleri geli tirerek kendisine 

emanet edilen görevi en faydal  ekilde yerine getirmenin gayreti 

içerisinde. Kendisinden emin olunan ve iftihar edilen bir arac  olma 

sorumlulu u ve bilinciyle yap lan tüm çal malar n özeti niteli inde 

olan bültenimizi ilgilerinize sunuyoruz. 

yilik seferlerinde bulu mak dile iyle… 
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iyili i ya atmakt r!
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Kurban çal malar m zdaki en önemli hede  miz kurban paylar n  hak 

sahiplerine ula t r rken toplumlar aras nda bir sevgi köprüsü kurmak 

ve her y l kurban dönemi geldi inde bizleri görmekten mutluluk duyan 

karde lerimize umut  olabilmektir. 



 Dünyada sava , i gal ve do-

al afetlerden etkilenmi  ve 

yoksullu un yo un olarak 

ya and  bölgelerde faaliyet göste-

ren HH nsani Yard m Vakf , bu kur-

ban döneminde 110 ülke ve bölge 

ile Türkiye’de 50 ehirde çal malar 

yürütecek.

Kurban çal malar m zdaki en önem-

li hede  miz kurban paylar n  hak 

sahiplerine ula t r rken toplumlar 

aras nda bir sevgi köprüsü kurmak 

ve her y l kurban dönemi geldi inde 

bizleri görmekten mutluluk duyan 

karde lerimize umut  olabil-

mektir. Çal malar m zdaki bir di er 

önemli hede  miz ise, gidilen ülke ve 

bölgelerde ya ayan ma dur halklar 

için yapabileceklerimizi belirleyip 

buralardaki sorunlar n çözümü için 

projeler geli tirmektir. Vakf m z, pro-

jelendirdi i yard mlar  her y l oldu u 

gibi siz hay rseverlerimizin gündemi-

ne ta makta; okul, yetimhane ve su 

kuyular  aç lmas , katarakt ameliyat-

lar  yap lmas , i -meslek edindirme 

projelerinin uygulanmas  gibi çe itli 

alanlarda faaliyet göstererek ihtiyaç 

sahiplerine destek olmaktad r. 

Amac m z uzak ve yak n aras nda ba  

kurmak, adalet ve iyilik için uzatt n z 

elinizi di er el ile birle tirmektir.

Bir kurban bedeli 250 TL’dir.
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GÜNEY 
AMER KA

Bolivya
Brezilya
Ekvador

Haiti
Kolombiya

Küba
Peru

Surinam
ili

Venezuela

BALKANLAR
Arnavutluk
Bat  Trakya
Bosna Hersek
Bulgaristan
Karada
Kosova

Macaristan
Makedonya 
Pre ova
Romanya
Sancak
Slovenya

KAFKASLAR
Abhazya
Acara
Ad gey aps
Ah ska
Azerbaycan
Çeçenistan
Da stan

Gürcistan
ngu etya
Kabardey Balkar
Karaçay Çerkes
K r m
Osetya

ORTA ASYA
Afganistan
Çin
Do u Türkistan
Kazakistan 
K rg zistan
Mo olistan 
Özbekistan
Rusya

Rusya / Altaylar 
Rusya / Ba k rd stan 
Rusya / Sibirya
Rusya / Tataristan 
Rusya / Ural-Celyabinsk
Tacikistan
Türkmenistan

Filistin
Irak
ran
K br s
Lübnan

M s r
Suriye
Ürdün
Yemen

ORTA DO U

GÜNEY ASYA
Arakan
Banglade
Do u Timor
Endonezya
Filipinler
Filipinler / Moro
Hindistan
Jammu Ke mir 
Kamboçya
Myanmar 
Nepal
Pakistan / Ke mir
Patani
Sri Lanka
Tayland
Vietnam

Adana
Adapazar
Ad yaman
Afyon
A r
Ankara
Ayd n
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Bursa / 
negöl

Çank r
Çorum
Denizli
Diyarbak r
Düzce
Elaz
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Gebze
Hatay
stanbul
zmir

zmit
K.Mara
Kars
Kayseri
Kilis
Konya
Kütahya
Malatya
Mardin
Mersin
Mu
Nev ehir
Osmaniye

Samsun
Siirt
Sivas

rnak
Tokat
Trabzon
Urfa
U ak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

TÜRK YE

DÜNYADA 110 ÜLKE VE BÖLGE LE 
TÜRK YE’DE 50 EH RDE!

Botsvana
Burkina Faso
Burundi
Cezayir
Cibuti 
Çad
Dem. Kongo
Etiyopya
Fas
G. Afrika
Gambiya 
Gana
Gine
Kamerun

Kenya
Komor Adalar
Lesotho
Madagaskar
Malavi
Mali
Mauritius
Moritanya
Mozambik
Nijer
Nijerya
Ruanda
Senegal
Sierra Leone

Somali
Ogaden
Sudan
Sudan / Eritre 
Svaziland
Tanzanya
Togo
Tunus
Uganda
Zambiya
Zimbabve

AFR KA
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Kurban çal mas  a a daki 
s ra ile gerçekle ir:

• Kurbanlar n  farkl  ülke ve bölge-

lerdeki karde lerine vekâlet yoluyla 

ba layan hay rseverlerimiz, ba-

 miktarlar n  HH nsani Yard m 

Vakf ’n n banka hesap numaralar na 

kredi kart  veya posta çeki ile, vak f 

merkezine bizzat gelerek, internet 

üzerinden online ba  veya teleba-

 yöntemiyle ula t rabilirler.

• Kurbanl klar, HH nsani Yard m 

Vakf  görevlilerince gidilen ülke ve 

bölgelerde dikkatle seçilerek al n r.

• Kurbanl klar slami usullere uygun 

olarak kesilir.

• Bayramla man n ard ndan kesilen 

kurbanlar pay sahiplerine da t l r.

• Kesilen kurbanlar n bilgisi 

SMS ile ba ç lara iletilir.

2009 Y l  Kurban 
Organizasyonu’muzla 
Dünyada 65 Ülke ve 
Bölgede Yetimlerimizin 
Yan nday z

Dünyada ve Türkiye’de “Spon-

sor Aile Sistemi” ile 15.000’in 

üzerinde yetimin bak m n  üst-

lenen HH, kurban döneminde 

de gitti i ülke ve bölgelerdeki 

yetimleri yaln z b rakmayarak 

onlar  kendi ayaklar  üzerinde 

durabilecekleri zamana kadar 

hay r sahiplerinin yard mlar yla 

destekliyor. 

Bu bayram da HH nsani Yar-

d m Vakf  bayraml k elbise, 

ayakkab  ve e itim yard mlar  ile 

yetimlere destek olacak.

Bir çocu un bayraml k bedeli 

50 TL’dir.
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Snanma, teslimiyet ve 
yeniden dirili ... 

 Emrin Çebi

 Bayramlar m z… E  dostla, 

akrabayla, hep yak nlar m zla, 

bize en yak n olanlarla mü-

barekle tirdi imiz günlerimiz... Neyi 

mübarek, neyi bereketli kutlu etti i-

mizi ço u kez bilemeden birinden 

di erine ula ma temennileriyle “nice 

bayramlara” dilekleriyle u urlad -

m z günler...

Bayramlar hep bir bedelin kar l  

olarak insano luna sunulmu  arma-

an zamanlar. Kararm  zihinlere ve 

kalplere hep aday lar n n, vazge-

çi lerinin, teslimiyetlerinin sonunda 

bah edilmi  ayd nl k zamanlar... 

Otuz günlük bir el etek çeki  

ve açl k terbiyesi ile geçir-

di imiz ar nma döneminden sonra 

bir müddetli ine ya ad m z dünya-

ya yeniden al abilmemiz için sev-

diklerimizle, akrabalar m zla, kom u-

lar m zla geçirmemiz tavsiye edilen 

üç gün. Otuz güne 

kar l k üç gün 

içerisinde 

insan  



hakikatlerden dünyan n gerçeklerine 

geri getiren bir süreç bayram. nsan n 

ait oldu u dünyaya tekrar ad m at-

mas ; sorumlu olduklar yla, e i, dos-

tu, kom usu, akrabas  en önemlisi de 

kendisiyle sil ba tan yeniden bulu -

mas , yeniden dirili i. Gönüllere inen 

bütün perdeleri kald rarak rahmani bir 

bak la dünyaya yeniden bir bak .

Ve Kurban… Her birimizin dünyada 

u an ya yor oldu u gerçe i kadar 

gerçekten ya anm  bir hikâyede 

alg layamayaca m z, idrak ede-

meyece imiz bir teslimiyetin ad  

ve de eylemi olmu . Bir seçilmi in, 

hayat n n ba ndan ömrünün ahirine 

kadar direnen bir peygamberin, bir 

anl k dünyaya gönül vermesi, sevgi 

dura nda duraklamas yla ba l yor 

bu hikâye. 

Hz. brahim’den, kavu tu unu san-

d n  bir hamlede yitirmesi isteni-

yor, hem de kendi elleriyle. Y llar n 

yükünü yükleyece i, yorgunlu unu 

giderece i bir sevgi buluyor bir an 

ve ona bu sevginin ölümlü oldu u 

hat rlat l yor. Can ndan, kendiden 

olana yükleniyor bir anl k. Ta mas  

gerekeni yava  yava  payla t  an, 

ona neye talip oldu u hat rlat l yor. 

Ve bu anlar dünyan n sonuna kadar 

milyarlarca insan taraf ndan hat r-

lanacak bir ana götürüyor brahim 

Peygamber’i.

Kurban… Yaradan’la aradaki tüm 

perdeleri indirebilme kudreti ya da bu 

hürriyete kavu tu umuz an. B ça  

kurban n boynuna de il, dünyaya 

m hlanm  ayaklar m za de dirdi imiz 

an. Bizi dünyaya ba layan, dünyaya 

kök sald ran eylerin ba n  vurarak 

ayaklar m z  yerden kesti imiz ve 

asl m za dönmemiz gerekti ini hat r-

latan an. Bu zorlu geçi  eyleminde 

muvaffak olanlar bayramla müjdele-

niyor ve ayaklar n  itidalle tekrar yere 

de direbilme ruhsat  veriliyor onlara, 

mübarek edilen bu günlerde.
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nsanlar  dünyan n a rl ndan 

uzakla t r p huzura yak nla t ran bu 

kutlu günlerin hem Yaradan’a hem 

de yarat lanlara yak nla ma vesilesi 

olmas  için, çok uzaklarda bulunan 

yak nlar m za, garip kalm  ruhlara 

do ru bayramla maya, hat rlamaya, 

hat rlanmaya, hat rlat lmaya do ru 

yollara ç k yoruz yine bu bayram. 

Birço u için ac  ve gözya yla dolu 

olan dünya, u an milyarlarca insana 

huzur veremeyen yabanc  memle-

ket... Sava lar, afetler ve açl n ga-

rip b rakt  insanlar yine de bayram-

lar n ulvi atmosferiyle, üç dört gün 

de olsa huzurlu bir dünyaya ait olma 

hissini tatmak için tüm ya ad klar  

zorluklar  unutarak ifa ediyorlar bu 

kutlu günleri.

HH nsani Yard m Vakf  olarak 

her y l gerçekle tirdi imiz kurban 

organizasyonu ile kutlu bulu ma-

lara, bayramla malara yol al yoruz 

yine. Ya amak ve ya ayamamak 

aras nda arafta kalm  bu ruhlara, 

içlerinde bulunduklar  mübarek 

günleri hat rlatmaya ve yak nla ma-

ya, tan maya, tan nmaya gidiyoruz 

yine bu y l. 

Bir bayram ziyaretiyle ba lad m z 

yolculuklar, 2009 y l yla dünyada 

120 ülke ve bölgede gerçekle tirilen 

projelere bir önsöz niteli i ta yor. 

1992’den bu yana bayramla mak 

üzere kap lar n  çald m z yorgun 

dünyalar n insanlar n n topraklar n-

da, Türkiye halk n n ortaya koydu u 

gönüller birçok güzel projenin, garip 

mazlum kalm  karde imizin uzak-

taki akrabalar  olarak onlar n ihtiyaç-

lar n  gidermede daha uzun soluklu 

yard mlar n temeli oluyor. 

Ve Kurban… Sevdiklerimizden fera-

gat ederken sevgiyi bize yeniden ar-

ma an eden kutlu ibadet. Bu kurban 

da mazlumlarla ve sevdiklerimizle 

yeniden beraberiz.
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 HH nsani Yard m Vakf  olarak 

1992 y l nda Bo nak halk yla ta-

n mam z n ard ndan Bosna’da 

ba layan kurban serüvenimiz Ku-

zey Irak, Ke mir ve Afganistan ile 

devam etti. Çeçenistan, Kosova, 

Somali, Filistin derken tan t kça 

payla man n özüne inmeye ba la-

d k. Bir ülke ile ba layan yolculu u-

muzda zaman geçtikçe ülke say s  

10’lara, 20’lere, 50’lere, 80’lere 

ç kt  ve günümüzde ise 120 ülke 

ve bölgede kurban çal mas  yapar 

hâle geldik. 

Kurban arac l yla karde lerimizle 

dertle tik. slam co rafyas  olarak 

sorunlar m z  payla t k. Her Kurban 

Bayram ’nda insanlar yolumuzu 

gözlemeye ba lad . Sadece bir 

parça et yemek ve o bayram günü-

nün manevi hazz n  ya amakt  belki 

tek istedikleri. Oysa biz kurban ve-

silesiyle sadece etimizi, ekerimizi, 

unumuzu de il sevinç ve kederleri 

de payla t k. htiyaçlar n , olmazsa 

olmazlar n  ortaya ç kard k. Görevi-

mizi yapmaya çal t k. Ramazan’da 

kumanya da tt k, kurbanda kur-

ban m z  kestik, gitti imiz yerlerde 

yetimlerimize giysiler hediye ettik. 

Bu vesile ile Balkanlardan Orta 

Asya’ya, Afrika’dan Ortado u’ya 

kadar emanetlerimizi ilettik. 

Ve 2009 y l ndan geriye bakt -

m zda kurban n bereketine ahit 

oluyoruz. Afrika’da su kuyular ; 

Asya’da yetimhaneler, camiler; 

Balkanlarda yetimlerimize yönelik 

çal malar m z ve kültürel faali-

yetlerimiz; dünyan n çe itli böl-

gelerinde okullar, sa l k ocaklar , 

hastaneler, yetim destekleme mer-

kezleri, meslek edindirme kurslar , 

hayvanc l k deste i; dünyan n dört 

bir yan ndan gelen ö rencilerin 

Türkiye’de okutulmas ; Filistin’de, 

Lübnan’da e itim, sa l k ve yetim 

merkezleri; Patani’de, Filipinler-

Moro’da, daha ba ka ad  pek bilin-

meyen bölgelerde ya ayan zor du-
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Kurbanla tan p 
kurbanla büyüyoruz

 Osman Atalay

Bir ülke ile ba layan yolculu umuzda zaman geçtikçe ülke say s  

10’lara, 20’lere, 50’lere, 80’lere ç kt  ve günümüzde ise 120 ülke ve 

bölgede kurban çal mas  yapar hâle geldik. 



rumdaki karde lerimize verdi imiz 

sosyal destekler… Tüm bunlara 

bakt m zda kurban n bereketini 

görüyoruz. 

Henüz 10 y l öncesine kadar 

Türkiye’de ad  duyulmam  olan 

topraklarda okullar, hastaneler, ca-

miler açmak bizler için sadece bü-

yük birer dü  iken imdi bunlar n 

gerçekle mi  olmas n  tek bir ey 

ile aç klamak mümkün; o da kur-

ban n bereketi… Nerede kurban 

kesmi  isek birkaç y l sonra o top-

raklarda o kadar güzel hikmetlere 

ahit oluyoruz ki… Her ey Allah 

r zas  için ba lanan bir kurban 

ile ba l yor… Ve bir müddet sonra 

kurban n yerinde bilgi ve hikmetin 

ye ermesine tan kl k ediyoruz. 

1992 y l nda sadece kurban eti da-

tmak için ç kt m z yolculuk so-

nucunda bugün vard m z yerde 

çok ükür emeklerimizin ve ema-

netlerimizin ne kadar kutlu ve güç-

lü bir hikmet p nar na dönü tü ünü 

görüyoruz… Kurbanla tan t k… Ve 

kurbanla büyüdük ve büyümeye, 

uyanmaya, uyand rmaya devam 

ediyoruz… Afrika’dan Asya’ya, 

Ortado u’dan Balkanlara ve Latin 

Amerika’ya kadar kurban n bere-

ketine ahit oluyoruz… Kurban bizi 

büyütüyor… Her kurban bir okula, 

camiye, su kuyusuna, yetimhane-

ye, hastaneye dönü üyor… Allah 

kurbanlar m z  kabul etsin…
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Kurban arac l yla 
karde lerimizle 
dertle tik. slam 

co rafyas  olarak 
sorunlar m z  

payla t k. 
Her Kurban 
Bayram ’nda 

insanlar yolumuzu 
gözlemeye ba lad .
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Kurban ve 
kurbana dair 
hükümler*

Kurban ve 
kurbana dair 
hükümler*
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1) Kurban kavram  

Kurban kelimesinin sözlük anlam  

“yakla mak”t r. F k h dilinde, bu söz-

lük manas na uygun olarak “Allah’a 

yakla mak için kesilen hayvan” an-

lam nda kullan l r. Kur’an-  Kerim’de 

“mensek”, “nüsük” ve “zibh” keli-

meleri de bazen kurban manas na 

gelmektedir. Kurban kelimesi, geni  

anlamda bütün kurban çe itlerini, 

dar anlamda ise sadece udhiye 

(bayram) kurban n  içine al r. 

2) Bayram kurban n n 
hükmü ve delili

Kurban kesmek; zekât, bayram 

namazlar  ve  treyle birlikte hicretin 

ikinci y l nda me ru k l nm t r.

nsanl k tarihinde dini ya ant da 

önemli bir yeri olan kurban olgusuna 

tepki gösterenler de bulunmaktad r. 

Bu anlay takilere göre kurban, in-

sanl n geçmi  oldu u ilk ça larda 

bize miras b rakt  eski, en a r, 

tela  si en zor hatad r. Ancak yap lan 

ara t rmalara göre, kurban kesme-

yen milletlerin spor ve e lenceleri 

hemen bütünüyle kanl d r. 

Eyyam-  Nahir’de (Kurban Bayram  

günlerinde) Allah’a yakla mak için, 

ibadet niyetiyle kesilen özel hayvan-

lara “udhiye” denir. Kurban deyin-

ce, dilimizde, di er türleri bir yana 

b rak larak, sadece udhiye kurban  

anla l r.

3) Kurban n amaçlar  ve 
i levleri

Udhiye kurban ; hayat nimetine 

ükür, Allah’ n bu günlerde o luna 

bedel olarak koç kesme emrini ye-

rine getiren brahim Peygamber’in 

miras n  diriltmek, s rata binit haz r-

lamak, günahlar n aff , hatalar n yok 

edilmesi için kesilir.

Hac suresi 34. ayette, her ümmete 

kurban kesmenin me ru k l nd , 

bunun sebebinin de Allah ad n n 

an lmas  oldu u belirtilir. Bu da gös-

termektedir ki kurban, Allah’ n ha-

t rlanmas  ve O’nun r zas n n kaza-

n lmas  için emrolunmu tur. Say s z 

nimetlere bir ükür vesilesi ve Allah 

r zas n n kazan lmas  için kurban bir 

f rsatt r. Nitekim, Kevser suresinin 

1-2. ayetlerinde, Kevser nimetine 

bir ükran olarak kurban kesilmesi 

istenmektedir.

Hakikatte, kesilen kurban n ne eti 

ne de kan  Allah’a gereklidir. Allah 

bu vesileyle sadece mü’minlerin, 

takvalar na ve takarrub (yak nla -

ma) hislerine bakmaktad r. Nitekim 

bir ayette de “Kurbanlar n ne etleri 

ne de kanlar  Allah’a ula acakt r. 

Allah’a, ancak sizin takvan z ula r. 

Size olan hidayetine kar , Allah’  

büyük tan man z içindir ki, O, bunlar  

böylece sizin emrinize vermi tir. yi-

lik yapanlar  müjdele.” (Hac, 22/37) 

buyurularak bütün aç kl yla ifade 

edilmi tir.

Saffat suresi 102-109. ayetlerinde 

de kurban kesmek, s rf Allah r zas  

için emredilmi tir. Bu emre itaatin 

ödüllendirilece i de vaat edilmi tir. 

Ayr ca, smail (a.s.)’ n hat ras  bizlere 

ibret olarak b rak lm  ve böylelik-

le babas  Hz. brahim ve o lu Hz. 

smail’in iyi bir namla an lmas  sa -

lanm t r.

Her y l Müslümanlar taraf ndan 

binlerce kurban kesilmektedir. Bu 

bir Müslüman’ n Allah’a ibadet ve 

O’nun emrine sar lmak için her eyi 

feda edebilece inin sembolüdür.

 slam’ n koydu u bu hüküm, bir 

vah et de il, tersine bir hikmettir. 

Bir y l boyunca pek çok s k nt lar 

çekmi , belki de a z na bir lok-

ma et koymam  bir fakir, böylece 

Allah için kesilen kurban etinden 

faydalan yor, seviniyor. Kendi keyif 

ve zevkleri için binlerce cana k yan 

kimselerin, Allah’a ibadet maksad y-

la kesilen kurbanlar için bir vah ettir 

eklindeki nitelendirmeleri, kendi-

lerini unutup kusuru ba kalar nda 

aramalar d r.

4) Kurban n temeli 

Kurban n vacip olmas n n sebebi 

vakittir. Vakit tekrar ettikçe, yani 

bir Müslüman artlar n  ta d  

hâlde, ömrü boyunca Kurban 

Bayram ’na ula t kça, kendisine 

kurban kesmenin vacip olmas  da 

tekrar eder.
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Hayvan  kesip kan n  ak tma, 

kurban n rüknüdür. Bu sebeple, 

kesilen kurban n sahih olabilmesi 

ve etinin yenebilmesi için, kan 

ak tma olmadan herhangi bir e-

kilde öldürülmemesi gerekir. Kan 

ak tmak, illeti ak lla anla lmaz 

oldu undan, bunun yerine ba -

kas , mesela ayn n  ve de erini 

tasadduk, kurban yerine geçmez. 

Gerekli artlar  ta yanlara kurban 

kesmek vaciptir. Bu, sünnet-i 

ayn-  müekkede olarak ifade edilir.

Hz. Peygamber’in bizzat kurban 

kesti i nakledilir. Hatta bir hadis-

te, “Hali vakti müsait olup da kur-

ban kesmeyen mescidimize yak-

la mas n.” (Ahmed bin Hanbel, 

Müsned, 2/321) eklinde kurban 

kesmeyenlere kar  sert ifadeler 

kullanmaktad r. Hicretin ikinci 

y l ndan bugüne kadar bütün 

Müslümanlar n kurban kesmeleri, 

bir icma-  ümmet meydana getir-

mi tir.

5) Kurban n kesimi

Etinin yenmesi ve kesilen her hayva-

n n helal olmas  için, dinî kesim ek-

linin uygulanmas  artt r. Bu usule, 

“tezkiye” ad  verilir.

Hayvan n ac  çekmeden ölmesini 

sa lamak için tezkiyede baz  artlar 

aran r:

a) Keskin alet kullanmak:

Kesim aletleri, kesici ve parçalay c  

olmak üzere ikiye ayr l r:

Kesici aletler: Kesim, kan  ak tacak 

ve kesilmesi gereken yerleri kesecek 

ekilde keskin bir aletle yap l r. 

Parçalay c  aletler: Parçalay c  

aletlerle yap lan kesimde, bo ma 

ve parçalama bulundu u için, ke-

simin onlarla yap lmas  haramd r; 

bu ekilde kesilen hayvan n eti 

yenmez.

b) Allah ad n  anmak: 

Kesim s ras nda Allah’tan ba kas n n 

ad n  anmamak ve O’ndan ba kas  

ad na kurban kesmemek artt r. Kur-

ban veya eti yenecek hayvan  ke-

serken Allah ad n  anmaya tesmiye 

(besmele çekmek) ad  verilir. Bes-

melenin kas tl  terki hâlinde kurban 

sahih olmaz ve eti yenmez. Tesmi-

yenin farz oldu unun delili “Allah ad  

an lmadan kesilen hayvanlar  yeme-

yin.” (En’am, 6/118, 121) ayetleridir.

Tesmiyenin rüknü, Allah (c.c.)’ n 

isimlerinden biriyle yap lmas d r. 

Bu sebeple tesmiye, sadece Allah, 

Allahu Ekber, Allahu A’zam, Allahu 

Ecel, Allahu’r-Rahman vb. Cenab-  

Hakk n isimlerinden biriyle yap l r. 

Allahume  rli, Subhanellah gibi, dua 

anlatan cümlelerle yap lamaz. Müs-

tehap olan, Bismillahi Allahu Ekber 

demektir. Tesmiye ba ka dillerde de 

yap labilir.

Tesmiye; hayvan  keserken, kesen 

ki i taraf ndan yap l r. Tesmiyeyle 

hayvan  kesme niyeti ta mak artt r. 

Bu niyetle olmayan, mesela bir i e 

ba lamak için yap lan tesmiyeyle 

kesilen hayvan n eti helal de ildir.

Tesmiyenin, bakana uzun gelmeye-

cek bir zaman içinde kesimle birlikte 

yap lmas  gerekir. 

c) Kesme ehliyetinin bulunmas :

Müslüman, ak ll  ve bali  olmak art-

lar n  ta yanlar n tezkiyesi caizdir. 

Putperest ve mü riklerin tezkiyesi 

ise caiz de ildir. 



Kurbanl k veya eti yenecek hay-

vanlar n yenebilmesi için, kesenin 

Müslüman veya kitabi (ehl-i kitap 

mensubu) olmas  artt r. Böyle 

bir art n aranmas ndan maksat, 

Allah ad n n  an lmas d r. Kitabi ol-

mayanlar, hayvan  keserken Allah 

ad n  anmayacaklar  için, bunlar n 

kestikleri, mesela putperestler ve 

di er dinlere mensup kimselerle 

dinsizlerin kesti i hayvanlar n eti 

yenmez, haramd r.

d) Canl l k eserinin bulunmas :

Kesim an nda, kesilecek hayvanda 

canl l k eseri bulunmas  artt r. Yu-

varlanma, süsme, bo ma ve y rt c  

hayvanlar n sald r s  gibi öldürücü 

sebepler ve fakat öldürücü bir 

maddenin vurmamas ndan dolay  

ya ad  tahmin edilen hayvanlara 

tezkiye uygulan r. Öldürücü bir se-

bepten dolay  ya ama ümidi olma-

yan hayvanlara da tezkiye uygu-

lanabilir. Ölmek üzere bulunan bir 

hayvanda, kesim an nda belli bir 

canl l k eserinin bulunmas  gerekir.

6) Kurban n eti, derisi ve 
di er k s mlar

Mükelle  n ve aile halk n n kurban 

etinden yemesi müstehapt r.

Efdal olan, kesilen kurban n üçte 

birini kendi evinde yemektir, üçte 

birini akraba ve dostlara da tmak, 

kalan üçte birini de fakir fukaraya 

da tmak menduptur.

Kurban etinin bütünüyle tasadduku 

caiz oldu u gibi, tamam n n ev halk  

için saklanmas  da caizdir, ancak 

efdal olan yedirme ve tasadduktur. 

Bununla birlikte, kendi aile üyeleri 

kalabal k ve orta halli olanlar n, 

kurbanl  tamamen kendilerine 

saklamalar  menduptur. Kasap ve 

kesene, kurban n etini ücret ola-

rak vermek helal de ildir. Kurban  

kesen fakir olursa da ayn  hüküm 

uygulan r.

Kurban etlerinin sat lmas  caiz de-

ildir. Sahibi kurban derisini evde 

kullanabilir. Deri vb. bölümleri kala-

bilecek ekilde kendisinden faydala-

n lan, yani tüketim mal  olmayan k -

s mlar  sat  suretiyle de i tirilebilir, 

ancak kendisinden faydalan lama-

yan n para vb. kar l nda sat lmas  

helal de ildir. Buna ra men sat  

yap ld ysa, bu sat  geçerlidir.

Kurban derisi ve di er k s mlar  da t -

laca  zaman ilkin bunlar fakirlere veri-

lir. Yarar  daha çok olursa din ve millet 

yarar na çal an güvenilir kurumlara 

da verilebilir. Kurban etleri Müslüman 

olmayanlara da tasadduk edilebilir.

* Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ

Marmara Üni. lahiyat Fakültesi
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RamazanFAAL YETLER18

Ramazan’da 
devr-i alem
Yurt içi ve yurt d ndaki Ramazan çal malar m zda, 

hepimize emanet olan yetimlerimiz her zaman oldu u gibi 

yine öncelikliydi; iftar sofralar m z n ba  kö esinde, kap s n  

çald m z evlerde öncelikle onlar vard .
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 1 milyon ki iye iyilik götür-

dük. HH nsani Yard m 

Vakf , “ yilik her kap y  

açar!” slogan yla, geçti imiz Ra-

mazan ay nda dünyada 54 ülke 

ile Türkiye’de 54 ehirde çal -

malarda bulundu. Karde lik ve 

dayan ma ruhunu mazlum ve 

ma dur co rafyalara ta yan HH, 

Ramazan ay  süresince hay rsever 

Türkiye halk n n zekât, sadaka ve 

ba lar n  yakla k 1 milyon ihti-

yaç sahibine ula t rd . Asya’dan 

Uzakdo u’ya, Afrika’dan Latin 

Amerika ülkelerine, Balkanlar-

dan Kafkaslara ve Ortado u’ya 

kadar çal malarda bulunan HH 

ekipleri, gerçekle tirilen kumanya 

da t mlar , iftar organizasyonlar , 

k rtasiye malzemesi da t mlar  

ve yetimlere bayraml k giysi yar-

d mlar yla, Ramazan’ n rahmet ve 

bereketini payla t . 

Yetimler Ramazan’da 
da ba  tac m zd

Yurt içi ve yurt d ndaki Ramazan 

çal malar m zda, hepimize ema-

net olan yetimlerimiz her zaman 

oldu u gibi yine öncelikliydi; iftar 

sofralar m z n ba  kö esinde, ka-

p s n  çald m z evlerde öncelikle 

onlar vard . Türkiye’de ve dünya-

n n dört bir yan nda g da yard m-

lar , iftar yemekleri, e itim yard m-

lar , nakdi yard mlar ve bayraml k 

giysilerle, ilk önce yetimlere ve 

ailelerine destek olundu. 

Yetimhanelere maddi destek 

sa land , 7.511 yetime bayraml k 

elbise hediye edildi. 

HH’dan dünya 
çocuklar na e itim 
yard m

HH, okullar n aç lmas na yak n 

bir tarihe denk gelen Ramazan 

ay nda g da yard mlar n n yan  
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s ra e itim yard mlar nda da 

bulundu. Yetimler ba ta olmak 

üzere on binlerce ihtiyaç sahibi 

ö renciye çanta, defter, kalem, 

silgi, cetvel ve boya tak m ndan 

olu an k rtasiye malzemesi da-

t ld . 

Ramazan bir vesile…

Sava , i gal ve çat malar n de-

vam etti i Filistin, Irak, Afganis-

tan, Pakistan ve Lübnan’daki 

çal malara Ramazan’da a rl k 

verildi. Suriye, Irak, Azer-

baycan, Lübnan, Ürdün ve 

Sudan’daki mülteci kamplar na 

gidilerek mültecilerle birlikte 

iftar edildi, mültecilerin g da 

ihtiyaçlar  kar land . Ramazan 

haritas nda Müslümanlar n 

az nl kta oldu u ülkeleri de 

unutmayan HH, Küba, Haiti, 

Sri Lanka, Madagaskar, Ekva-

dor, Filipinler-Moro, Moritanya, 

Vietnam ve Zimbabve gibi ül-

kelerde Müslüman karde lerle 

birlikte geçirdi Ramazan’ .

HH Gazze’de 
iftar çad r  açt

HH’n n Gazze’de kurdu u iftar 

çad r  Ramazan boyunca her 

gün 500 ki iye s cak yemek 

da tt . Vakf n Gazze’deki ir-

tibat bürosu önünde kurulan 

çad rda pi irilen yemeklerden 

ehit aileleri ve ihtiyaç sahipleri 

faydaland . Ayr ca 5 bin 250 

aileye, içerisinde temel g da 

malzemelerinin bulundu u g da 

kumanyalar  da t ld .
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Türkiye’de yard m seferberli i

Gezici A evi’yle yurdun 
dört bir yannda a mz payla tk 

HH yurt d n n yan  s ra yurt içinde de Ramazan se-

ferberli ini sürdürdü. Ramazan boyunca Anadolu’yu 

kar  kar  gezen HH Gezici A evi, Türkiye’nin dört bir 

yan nda halka iftar yeme i verdi. Ayr ca çe itli illerde 12 

bin 960 adet kumanya paketi da t ld . 3.900 yetime ise 

bayraml k elbise al nd . 

“A m z  Payla maya Gidiyoruz” slogan yla yola 

ç kan Gezici A evimiz, Ramazan’ n ilk günün-

den itibaren 16 ilde yakla k 24 bin ki iye iftar 

yeme i da tt . lk etapta ihtiyaç sahiplerinin, 

yetimlerin ve yolda kalm lar n istifadesine su-

nulan Gezici A evi, insanlar n bir araya gelerek 

Ramazan’ n karde lik atmosferini solumas na da 

imkân sa lad .



Cami ve Mescit Aç l lar22

Afrika’ya 3 yeni cami, 
binlerce umut
Misyonerlerin yo un olarak propaganda çal malar  yapt  Afrika 

ülkelerinden Sudan ve Ruanda’da HH 3 caminin aç l n  gerçekle tirdi.

Kültürel Yard mlarFAAL YETLER

 HH, Afrika’da cami projelerini 

hayata geçirmeye devam ediyor. 

Afrika’da camiler ibadethane ol-

man n ötesinde Müslümanlar için 

birle tirici bir vazife görüyor ve kabi-

lecili in yayg n oldu u Afrika ülkele-

rinde yard mla ma ve dayan man n 

yay lmas na vesile oluyor. Ayr ca, 

Müslümanlara hizmet veren e itim 

kurumlar n n yetersiz kald  yerlerde 

okuma yazma gibi temel e itim ile 

dinî e itimin verildi i birer okul göre-

vini de üstleniyor. Misyonerlerin yo-

un olarak propaganda çal malar  

yapt  Afrika ülkelerinden Sudan ve 

Ruanda’da HH son olarak 3 cami-

nin aç l n  gerçekle tirdi. 
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Hac  Abdulgani 
Aksüs Camii
Sudan’da Güney Darfur’un en çok nüfus alan Nyala ehrinde hiz-

mete aç lan Hac  Abdulgani Aksüsü Camii, ayn  anda 600 ki iye 

hizmet veriyor. 950 m² alana sahip olan cami, 2 milyon nüfuslu 

ehrin en büyük ikinci camisi konumunda. Cami kompleksi içeri-

sinde medrese ve sosyal merkezlerin de in a edilmesi hede  eni-

yor. Aksüs Camii, sürekli artan nüfusu nedeniyle mevcut ibadet-

hanelerin ve sosyal merkezlerin yetersiz kald  Nyala’da önemli 

bir bo lu u dolduruyor. 

zmit Gönüllüleri Camii
Sudan, Nyala’da aç l  gerçekle tirilen bir di er cami ise zmitli hay rseverlerin katk lar  ile in a edilen “ zmit 

Gönüllüleri Camii”. Nyala’n n Metar bölgesinde aç lan camide kad n ve çocuklar Kur’an ve slami ilimler e iti-
mi alabilecek. Cami bünyesinde han mlar için mescit aç lmas  da planlan yor.

HH taraf ndan Ruanda’da 2008 y l nda yap m na ba lanan 
Malatya Karde ler Camii 2009 Ramazan ay nda hizmete 
aç ld . Ba kent Kigali’ye 120 km mesafede bulunan, nüfu-
sun %15’inin Müslüman oldu u Nyegatere’de in a edilen 
cami Malatyal  bir hay rseverin ba lar yla sat n al nan 
6000 m² alan üzerinde in a edildi. 

Malatya Karde ler Camii 



Katarakt24 Sa l k Yard mFAAL YETLER

Katarakt ameliyatlar  
devam ediyor...
Afrika’da projenin hayata geçirilmesinden bu yana, 

2009 Eylül ay  itibar yla 124 bin 937 ki i HH sa l k 

ekipleri taraf ndan göz taramas ndan geçirilirken 

28 bin 910 ki i de ameliyatla 

a kavu turuldu. 
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 HH nsani Yard m Vakf ’n n 

2007 y l nda “Siz görürseniz 

onlar da görecek!” slogan yla 

hayata geçirdi i katarakt kam-

panyas  çerçevesinde gerçekle -

tirilen katarakt ameliyatlar  Soma-

li, Etiyopya ve Sudan’da sabit ve 

mobil hastanelerde sürdürülüyor. 

Proje ile Afrika ülkelerinde maddi 

ve teknik imkânlar n yetersizli i 

nedeniyle tedavi olamayan kata-

rakt hastalar na ula larak göz-

lerinin aç lmas  sa lan yor. S cak 

hava, sa l ks z ortam ve iklim 

ko ullar  gibi nedenlerle Afrika’da 

her y l en az 600 bin ki i genç 

ya ta görme yetisini yitiriyor. Göz 

doktorlar n n azl , sa l k altyap -

s n n ve tedavi imkânlar n n yeter-

sizli i sebebiyle de özellikle k rsal 

kesimlerde birçok hasta, tedavi 

olamadan karanl a mahkûm ya-

yor. 

Afrika’da projenin hayata geçi-

rilmesinden bu yana, 2009 Eylül 

ay  itibar yla 124 bin 937 ki i 

HH sa l k ekipleri taraf ndan 

göz taramas ndan geçirilirken 28 

bin 910 ki i de ameliyatla a 

kavu turuldu. 2009 y l  sonuna 

kadar bu say n n 40 bine ula -

mas  hede  eniyor. Afrika’daki 

katarakt ameliyatlar  Türkiyeli 

hay rseverlerin 100 TL’lik ba -

lar yla yap l yor. Siz de 100 TL’lik 

bir ba la hayat n  karanl klar 

içerisinde geçirmi  ve görmeyi 

bekleyen bir katarakt hastas na 

umut olabilirsiniz. 

Filistinli 
yaral lara 
sa l k 
yard m
2008 y l nda 55 Filistinli yaral y  te-

davileri için 45 refakatçi ile birlikte 

Türkiye’ye getiren HH, 2009 y l n n 

Ocak ay ndaki sald r larda yaralanan 

31 Filistinlinin de tedavilerini üst-

lenmi ti. Yaral lar Katar K z lay  ile 

HH’n n ortak projesi çerçevesinde 

M s r’da çe itli hastanelerde tedavi 

edildi ve psikolojik destek ald . 



23 ülkede yetimlere 
k yafet yard m ... 
HH, Ramazan ay nda Türkiye’de ve dünyada 7.511 yetim çocu a k yafet 

yard m nda bulundu. Ö renim ça ndaki yetimlere k rtasiye malzemeleri hediye 

edilirken, yetim ailelerine kumanya yard m  da yap ld .

Yetim26 Sosyal Yard mlarFAAL YETLER



 HH dünyada sava , afet ve iç kar kl klar n oldu u 

bölgelerde misyoner örgütlerin, insan kaçakç lar n n, 

organ mafyalar n n hede  nde bulunan yetim çocuk-

lara yönelik çal malar na devam ediyor. HH, Ramazan 

ay nda Türkiye’de ve dünyada 7.511 yetim çocu a k -

yafet yard m nda bulundu. Ö renim ça ndaki yetimlere 

k rtasiye malzemeleri de hediye edilirken, yetim ailele-

rine de kumanya yard m  yap ld . Arakan, Banglade , 

Filipinler-Moro, Afganistan, Pakistan, Sudan-Darfur, 

Somali, Sierra Leone, Makedonya, Etiyopya, Burkina 

Faso, Filistin, Lübnan, Irak, Suriye, Tacikistan, K rg -

zistan, Mo olistan, Kazakistan, Tataristan, Gürcistan, 

Azerbaycan ve Sri Lanka olmak üzere 23 ülkede toplam 

3.611 yetim giydirildi. 

Bir çocuk da sen giydir! 

HH gönüllüleri “Bir çocuk da sen giydir!” yard m faa-

liyetleri çerçevesinde Adana, Batman, Çorum, Kahra-

manmara , Mu , stanbul, Siirt, rnak, Mersin, Sivas, 

Hakkari, anl urfa, Bingöl, Bitlis, Diyarbak r, Bursa-

negöl, Ad yaman, A r , Elaz , Konya, Osmaniye, 

Hatay, Kayseri, Afyon, Sakarya, Ankara ve Mardin’de 

olmak toplam 3.900 yetime k yafet hediye edildi.  
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 HH, Türkiyeli hay rseverlerin ba-

lar yla yeni su kuyusu projeleri-

ni hayata geçiriyor. Co ra   artlar, 

kurakl k ve altyap  sorunlar  nedeniy-

le temiz içme suyuna eri im s k nt s  

ya anan bölgelerde aç lan su kuyu-

lar , insanlar  kilometrelerce ötedeki 

su kaynaklar na muhtaç olmaktan 

kurtar yor; salg n hastal klar n yay l-

mas n  engelliyor. Eylül 2009’a kadar 

hay rseverlerin ba lar yla Afrika’da 

toplam 461 su kuyusu aç ld . Faali-

yet gösterdi imiz co rafyalarda aç-

t m z su kuyusu say s  ise 1.170’e 

ula t .  

Çad
Çad’da Ambatna II, Boutalbagara 

II, Boutalbagara III, Ambata ve 

Andjare köylerinde aç lan 12 

yeni su kuyusuyla  yakla k 18 

bin insan n temiz içme suyu 

ihtiyac  kar lanacak. Aç lan 

yeni su kuyular na ba  yapan 

hay rseverlerin isimleri verildi: “Eyüp 

Yavuz Su Kuyusu”, “Dostluk Grubu 

Su Kuyusu”, “ eref Dan man Su 

Kuyusu”, “Hac  Mahmut Arslan Su 

Kuyusu”, “Burhanettin Öztop Su 

Kuyusu”, “ ems Su Kuyusu”, “ HH 

nsani Yard m Vakf  Su Kuyusu”, 

“Ahmet Ertürk Su Kuyusu”, 

“Gaziantep Su Kuyusu”, “Kadriye 

Afrika’da su kuyular yla 
bereket yay l yor
Co ra   artlar, kurakl k ve altyap  sorunlar  nedeniyle temiz içme 

suyuna eri im s k nt s  ya anan bölgelerde aç lan su kuyular , insanlar  

kilometrelerce ötedeki su kaynaklar na muhtaç olmaktan kurtar yor; 

salg n hastal klar n yay lmas n  engelliyor. 
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Y ld z Su Kuyusu”, “Mehmet Bulut 

Su Kuyusu” ve “Mustafa Abdulhal k 

Gökler Su Kuyusu”

Gine 
Gine’de 3 yeni su kuyusu faaliyete 

geçti. Conakry bölgesinde aç lan 

“Mehmet Nuriye Su Kuyusu”ndan 

2 bin insan faydalanacak. Gine’nin 

Squire bölgesinde aç lan “ efkateli 

Su Kuyusu”ndan da yakla k 1.800 

ki i su ihtiyac n  kar layabilecek. 

Yine ba kent Conakry’nin Simbaya 

bölgesinde aç lan “Gönüllü 

Ö retmenler Su Kuyusu” da temiz 

su ihtiyac n  ehrin d ndaki su 

kaynaklar ndan kar lamak zorunda 

kalan 1800 ki iye hizmet verecek.

Burkina Faso
Burkina Faso’nun ba kenti 

Ouagadougou’ya 65 km mesafedeki 

Rana köyünde aç lan “Serpil Ya ar 

Bali Su Kuyusu”  bölgede 600 

insana hizmet verecek. Sa l ks z 

su kaynaklar  sebebiyle zaman 

zaman salg n hastal klar n ya and  

Rana köyünde aç lan temiz içme 

suyu kuyusundan çevre köyler de 

faydalanabilecek.   

Somali
Günlük su tüketiminin içme ve 

kullanma suyu olarak ki i ba na 

sadece 5-10 litre oldu u Somali’de 

son üç ay içerisinde 14 yeni su 

kuyusu aç ld . Somali’de aç lan yeni 

su kuyular  ve aç ld klar  bölgeler 

unlar:

Banadir, Hira, A a  Shabelle ve 

Orta Shabelle bölgelerinde yakla-

k 45 bin ki inin istifade edece i 

Yusuf Su Kuyusu, Hasan Korucu 

Su Kuyusu, Abdullah Yaz c  Su 

Kuyusu, Fadime-Ayten- smail 

Diker Su Kuyusu, Fat matu’z-

Zehra-Gülistan Su Kuyusu, Re  k 

Bürüngüz Su Kuyusu, Bursa HH 

Gönüllüleri Su Kuyusu, HH nsa-

ni Yard m Vakf  Su Kuyusu, Özün 

Ailesi Su Kuyusu, Kemal Kadriye 

Su Kuyusu, Hamdune Bürüngüz 

Su Kuyusu, Mahbub & Dervi  

Yavuz Su Kuyusu, Mustafa-Ay e 

E meci Hayrat  ve  El-Aziz Rume 

Su Kuyusu.  
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Suriye’de 500 Filistinli 
mülteci çift evlendi

Sosyal Yard mlarFAAL YETLER

 Suriye’de mülteci kampla-

r nda ya ayan 500 Filistinli 

çift, temmuz ay nda Yermük 

kamp nda düzenlenen toplu dü ün 

töreniyle evlendi. HH Genel Ba kan  

Bülent Y ld r m’ n da kat ld  dü ü-

ne stanbul, Konya, Kayseri, Adana, 

Zonguldak ve Diyarbak r’dan da 

100 HH gönüllüsü kat ld . HH, ev-

lenen çiftlere üç t rl k çeyiz malze-

mesi hediye etti ve toplam 150 bin 

dolarl k nakdi yard mda bulundu. 

Ayr ca Türkiyeli gönüllüler de top-

lam 50 bin dolarl k katk da buluna-

rak çiftleri sevindirdi. HH, temmuz 

ay nda Suriye’de Tenf, Hol, Yer-

mük, Handenun, Halep, H n s gibi 

mülteci kamplar nda kalan mülte-

cilere de hay rsever i  adamlar n n 

ba lad  15 t rl k temel ihtiyaç 

maddeleri da tt .
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Irak’ta ve Makedonya’da 
sünnet organizasyonlar

 HH, faaliyet gösterdi i bölgelerde 

yetim ve yoksul çocuklara yönelik 

düzenledi i sünnet organizasyon-

lar na devam ediyor. Irak’ n Telafer 

ve Kerkük bölgelerinde, aralar nda 

yetimlerin de bulundu u 100 çocuk 

sünnet ettirildi. Sünnet organizasyo-

nu s ras nda çocuklara giysi, oyun-

cak ve çe itli hediyeler de verildi. 

Makedonya’da da Manast r, Pir-

lepe, Çerneli te, Ç rnik, Viniça, 

Koçani, Pehçevo, Berovo, Del-

çovoya ve Malina ehir ve kasa-

balar nda Türkiye’den giden yedi 

ki ilik bir sa l k ekibi taraf ndan 

gerçekle tirilen sünnet organi-

zasyonuyla 251 çocuk sünnet 

ettirildi. 

Gazze’de ambargoya ra men kesintisiz yard m

 HH nsani Yard m Vakf  Gazze’de her gün 1000 aileye 

ücretsiz ekmek da t yor. Gazze’de ambargo sebe-

biyle in as  güç artlarda tamamlanan hay r f r n  faa-

liyete geçti. Yetimler ve yoksullar yarar na i letilen f r n, 

özellikle hastalar ve yoksul aileler için önemli bir ihtiyac  

kar l yor. 



 HH nsani Yard m Vakf , Ramazan 

ay nda Türkiye içerisinde ve faali-

yet gösterdi imiz di er ülkelerde 

ba ta yetimler olmak üzere toplam 

4986 çocu a k rtasiye malzemesi 

yard m  yapt .

Türkiye’de de e itim ihtiyaçlar n  

kar lamakta zorlanan ö renim 

ça ndaki çocuklara e itim yard -

m nda bulundu. Adana, Diyarbak r, 

Kahramanmara , Ad yaman, Elaz , 

Hatay, Mersin, Ankara, Gaziantep, 

Malatya ve stanbul gibi illerde 

da t lmak üzere k rtasiye malze-

melerinden olu an 1.125 e itim seti 

haz rlanarak bölgelere gönderildi. 

HH, Filistin ve Lübnan’da çe it-

li bölgelerde çocuklara yönelik 

düzenlenen yaz e itim kurslar na 

destek verdi. HH, Irak’ n Diyala 

bölgesinde de 300 yetim ve mülteci 

çocu a bir e itim dönemi boyunca 

yetecek k rtasiye malzemesi yard -

m  yapt . 

Sudan’da 
Kur’an-  Kerim da t m

Misyoner kurulu lar n propaganda 

faaliyetlerinin yo un olarak sürdü-

ü Afrika ülkelerinden  Sudan’da 

ise HH, 2500 adet Kur’an-  

Kerim’i ücretsiz olarak da tt . 

Özellikle Afrika ülkelerinde Müslü-

man topluluklar misyonerlikle mü-

cadele edebilmek için temel dinî 

ve ahlaki yaz l  yay nlara ihtiyaç 

duyuyorlar. 

E itim yard mlar m z 
Ramazan’da da devam etti

32 E itimFAAL YETLER



 HH’n n e itim alan nda uzun vadeli projeleri 

hayata geçmeye devam ediyor. Gine’nin 

300 bin nüfuslu N’zerekore ehri HH’n n 

deste i ile yepyeni bir okula kavu tu. Tür-

kiyeli hay rseverlerin katk s  ile geçti imiz 

y l n haziran ay nda in as na ba lanan Halil 

brahim lkokulu faaliyete ba lad . Toplam 4 

derslikten olu an okulda 160 ö renci ö re-

nim görecek.  Halil brahim lkokulu Gine Millî 

E itim Bakanl  taraf ndan resmen tan n yor. 

Gine’ye dört dörtlük 
bir okul yap ld ...

33E itim FAAL YETLER
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5 Temmuz’da patlak veren ve 

Do u Türkistan’da yüzlerce 

Uygur Türkünün hayat n  kay-

betti i olaylar n ard ndan HH nsani 

Yard m Vakf , Do u Türkistan’da ya-

anan insan haklar  ihlallerini gözler 

önüne seren raporunu kamuoyuna 

sundu. Do u Türkistan’da ya anan 

zulmün sona ermesi yönünde ya-

p lan tüm etkinliklere destek veren 

ve ulusal ve uluslararas  kurum ve 

kurulu lara ça r da bulunan HH, 

22 Temmuz’da Do u Türkistanl  

sivil toplum kurulu lar  ile bir bas n 

toplant s  düzenledi. HH genel 

merkezinde düzenlenen bas n top-

lant s na HH Genel Ba kan  Bü-

lent Y ld r m, Do u Türkistan Maa-

rif ve Dayan ma Derne i Ba kan  

Hidayet O uzhan, Do u Türkistan 

Vakf  Genel Sekreteri Hamit Gök-

türk ve güvenlik nedeniyle kimli i 

aç klanmayan Do u Türkistanl  bir 

görgü tan  kat ld . Toplant da, s-

lam Konferans  Örgütü, Arap Birli i 

ve Birle mi  Milletler’e Çin hükü-

metinin Do u Türkistan’da uygu-

lad  soyk r m politikalar na kar  

harekete geçmeleri ça r s nda 

bulunuldu. Uygur Müslümanlar na 

yönelik insan haklar  ihlallerini ve 

son olaylar ile ilgili geli meleri, HH 

ve di er sivil toplum kurulu lar n n 

katk lar yla haz rlanan http://dogu-

turkistanplatformu.org sitesinden 

takip edebilirsiniz. 

 Mescid-i Aksa’n n yak lma-

s n n 40. y ldönümünde 

(21 A ustos 1969) HH 

genel merkezinde düzenlenen 

bas n toplant s na,  stanbul Ba-

r  Platformu’nun davetlisi olarak 

Türkiye’ye gelen Filistin direni inin 

ünlü isimlerinden Fevziye Cabir de 

kat ld . Evi key   olarak srail askerleri 

taraf ndan y k lan, evinin yan na kur-

du u çad r  defalarca sökülen Cabir, 

ya ad klar n  bas n toplant s nda an-

latt . “Kudüs’ü asla terk etmeyece-

im!” diyen Cabir, Mescid-i Aksa’n n 

alt nda yürütülen kaz  çal malar na 

dikkat çekti. 

Do u Türkistanl lar n yanndayz

Kudüs’ün muhaf z  
Fevziye Cabir’i a rladk 
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 HH nsani Yard m Vakf  Tekirda ’ n 

Çorlu ilçesinde Türkgücü köyü yolu 

üzerinde acil müdahale ve yard m 

faaliyetlerinde kullan lmak üzere bir 

lojistik merkez açt . 14.000 m² arazi 

üzerinde 8.000 m² kapal  alan  olan 

merkez, ola anüstü afet durumlar nda 

acil müdahale olana  sa layacak. 

Merkezin içerisinde afet bölgelerinde 

kullan lmak üzere kuruluma haz r pre-

fabrik yap lar, acil yard m malzemeleri, 

temizlik malzemeleri ve g da, tekstil 

ürünleri ve ev e yalar  gibi ayni yard m 

kalemleri bulunuyor. Merkez, Çorlu 

Havaalan  ve Tekirda  Liman ’na yak n 

bir bölgede bulundu undan Türkiye 

içerisine ve di er ülkelere hava ve de-

niz yoluyla acil ula ma imkân sunuyor.

 Bosna Sava ’n n 30 gazisi, 

Srebrenitsa katliam n n 14. 

y l nda HH nsani Yard m 

Vakf ’n n davetlisi olarak stanbul’a 

geldi. 7. Müslüman Tugay ’n n ko-

mutan  Albay erif Patkoviç’in de 

aralar nda oldu u 30 gazi, HH’y  zi-

yaretlerinde 1992 ile 1995 y llar  ara-

s nda süren sava  boyunca Türkiye 

halk n n büyük deste ini gördüklerini 

belirtti. 

HH Lojistik Merkezi 
Çorlu’da yeni yerinde...

Bosna Sava ’n n gazileri ile bulu tuk
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 Ceçenistan’daki Rus zulmün-

den kaçan ve Türkiye’ye 

s nan Çeçen mülteci aile-

lere yönelik yard mlar devam ediyor. 

HH, a ustos ay  sonunda Beykoz, 

Ümraniye ve Fenerbahçe mülte-

ci kamplar nda kalan 108 Çeçen 

mülteci aile ile stanbul’un çe itli 

ilçelerinde ve Yalova’da ikamet eden 

230 Çeçen aileye, Ramazan ay  

süresince ihtiyaçlar n  büyük ölçü-

de kar layacak g da yard m  yapt . 

HH nsani Yard m Vakf ’n n Türkiye 

içerisinde destek oldu u mülteciler 

aras nda Çeçen mülteciler ço unlu-

u olu turuyor. Kamplarda ya ayan 

ailelere düzenli aral klarla g da ve et 

da t m  yap l yor. Mültecilerin sa l k 

problemleri, anla mal  sa l k kuru-

lu lar nda takip ediliyor ve ilaç ihti-

yaçlar  kar lan yor. Ö renim ça n-

daki çocuk ve gençlere yönelik yaz 

e itim kurslar  düzenleniyor. Geçim 

kayna  olmayan dul han mlara ve 

engelli ailelerine kira yard m  yap -

l yor, ülkesine geri dönmek isteyen 

mülteci ailelere de maddi destek 

sa lan yor. 

stanbul ve Yalova’da 
Çeçen mültecilere yard m 

6 ilde 1500 ihtiyaç sahibine et yardm
Diyarbak r, Ad yaman, Kahramanmara , Gazian-

tep, Batman ve Adana illerinde hay rseverlerin 

ba lad  adak kurbanlar  kesilerek 1500 ihti-

yaç sahibi aileye da t ld .  
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Selin vurdu u 
bölgelere acil yardm
 HH nsan Yard m Vakf , eylül 

ay nda Tekirda  ve stanbul’da 

a r  ya lar n neden oldu u sel 

sonras nda afet bölgelerine acil 

yard m ula t rd . Selden en çok et-

kilenen bölgelerden olan Tekirda , 

Bahçeköy’de evleri y k lan ailelere 

200 battaniye, temel g da maddele-

rinden olu an 100 kumanya paketi, 

giyecek ve içme suyu da t ld . 50 

selzedeye bayram öncesi giysi yar-

d m  yap ld . stanbul’da da HH acil 

yard m ekibi, Halkal ’da evlerini su 

basan ailelerin yard m na ko tu. HH 

gönüllülerinden olu an ekip, selin 

vurdu u 25 binan n zemin kat nda 

bulunan dairelerin tekrar kullan labi-

lir hâle gelmesi için su tahliye çal -

malar  yapt . 



 Tüm Türkiye genelinde gönül-

lülerimizin fedakârca çal ma-

lar , ihtiyaç sahipleriyle ba-

ç lar m z n bulu mas nda büyük 

rol oynuyor. yilik, HH gönüllülerinin 

samimi çabalar yla yay lmaya devam 

ediyor. Geçti imiz üç ay içerisinde 

gönüllülerimizin öncülük etmesiyle 

gerçekle tirilen toplant lar ve organi-

zasyonlarla Afrika’da kurakl k ve su 

kuyusu çal malar , yetim faaliyetleri, 

mültecilere ayni yard mlar, çocuk-

lar ve yard mla ma gibi konular 

Türkiye’nin dört bir yan nda günde-

me getirildi. 

38 Gönüllü FaaliyetleriFAAL YETLER

Gönüllü seferberli i 
devam ediyor!

HH gönüllüleri Ramazan ay  boyunca ev ve salon toplant lar , iftar 

programlar , seminerler, foto raf sergileri, kermesler gibi pek çok 

organizasyon gerçekle tirerek HH’n n Ramazan ve 

yetim çal malar n  hay rseverlerimize aktard . 



HH gönüllüleri Ramazan ay  bo-

yunca ev ve salon toplant lar , iftar 

programlar , seminerler, foto raf 

sergileri, kermesler gibi pek çok or-

ganizasyon gerçekle tirerek HH’n n 

Ramazan ve yetim çal malar n  

hay rseverlerimize aktard . Ramazan 

ay  boyunca stanbul, Ad yaman, 

Bursa, Alanya, Düzce, Konya, 

Çank r , Sivas, Malatya, Adana, 

Tekirda , Bolu, Elaz , Kayseri ve 

Erzurum’da yap lan faaliyetler neti-

cesinde Türkiye’de 28 ehirde, dün-

yada 23 ülkede yetimler giydirildi. 

Yetim çal malar n  önceleyen 

HH’n n faaliyetlerini çocuk gönül-

lülerimiz de yak ndan takip ediyor. 

HH’n n “Okumak, özgür bir dü tür.” 

çal mas na yo un ilgi gösteren 

çocuklar m z stanbul Büyük ehir 

Belediyesi Körler Kütüphanesi’nde 

sesli kitap okuyarak ve kabartma 

kitap yazarak okumaktan zevk al-

d klar  kitaplar  âmâ karde leriyle 

payla yor. 

stanbul Florya’daki gönüllülerimiz 

haziran ay nda düzenledikleri foto -

raf sergisi, kermes ve yemekli orga-

nizasyonlarla HH’n n çal malar n  

ba ç lar m za anlatt . Etkinlikler-

den elde edilen gelirler, yetimlere 

yönelik yard mlarda kullan lmak 

üzere HH’ya teslim edildi. 

Sar yer, Ferahevler, Fatih, Ka tha-

ne, Beykoz ve Pendik’ten HH’y  

ziyarete gelen çocuk gruplar  ve 

Elma ekeri Anaokulu ile Katre 

Anaokulu ö rencileri HH çal malar  

ve özellikle yetim çocuklara yönelik 

faaliyetler hakk nda bilgilendirildi. 

stanbul’da Hilal Grubu, haziran 

ay nda düzenledi i 950 ki ilik yat 

gezisiyle Afrika’da mescit, medrese 

ve su kuyusu in as  projelerine des-

tek oldu. 

Sultanbeyli gönüllülerimiz taraf ndan 

düzenlenen yat gezisinden elde 

edilen gelir,  Filistin’de meslek edin-

dirme projesine destek amaçl  kulla-

n lmak üzere HH’ya ba land .

Temmuz ay  sonunda Suriye’de ev-

lendirilen 500 Filistinli çiftin dü ün 

organizasyonu için HH gönüllüleri 

seferber oldu. Ümraniye/Alemda  

ve Kartal’daki gönüllülerimiz, evle-

nen çiftlere destek olmak amac yla 

bir araya gelerek yard m toplad . 

Dü üne stanbul, Konya, Kayseri, 

Adana, Zonguldak ve Diyarbak r’dan 

HH gönüllüleri de kat ld . 

Erzurum HH gönüllüleri, düzenle-

dikleri organizasyonlarla Suriye’deki 

Filistin mülteci kamplar nda meslek 

edindirme kurslar  projesine fon 

sa lad lar. 

A ustos ay nda stanbul Kartal’daki 

gönüllülerimiz semt pazar nda su 

kuyusu tan t m stand  kurdular. Ker-

mes ve foto raf sergisinin de yer 

ald  stantta gönüllülerimiz bir hafta 

süreyle su satarak elde ettikleri geliri 

HH’n n su kuyusu kampanyalar nda 

kullan lmak üzere ba lad lar.    

Ümraniye Bulgurlu’da faaliyet gös-

teren Gönüllü Eller g da, tekstil, 

mefru at vb. üreterek, yetim ve yok-

sullar yarar na çal malar yaparak 

gelirini HH’ya ula t r yor.

39Gönüllü Faaliyetleri FAAL YETLER



HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER40

 Sudan’ n Darfur bölgesinde 

nüfus yo unlu u ve yoksul-

luk sebebiyle mevcut e itim 

kurumlar  ve mescitler halk n ihti-

yac n  kar layamamakta. Bölge-

nin en büyük ehri olan Nyala’da 

gerçekle tirilmesi planlanan e itim 

kompleksi projesi ile HH bölgede 

e itim altyap s na destek vermeyi 

ve karde lik ve sosyal dayan -

man n yayg nla mas na katk da 

bulunmay  hede  emekte.  950 m2 

alan üzerine kurulacak olan komp-

leks içindeki 120 m2lik bölümde 

yer alan iki katl  mescit tamamlan-

m  durumda. Projenin ikinci aya  

olarak ise iki katl  bir medrese, 

tuvaletler ve abdesthane in a edi-

lecek. Sekiz ayda tamamlanmas  

öngörülen projenin toplam maliyeti 

130.000 dolar.

Darfur Nyala E itim 
Kompleksi Projesi
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Vietnam’da 100 bin civar n-

daki nüfuslar yla ülkenin en 

küçük az nl k grubunu ve 

ayn  zamanda en yoksul kesimini 

olu turan Müslümanlar, çocuklar  

için din e itiminin verildi i okul-

lara ihtiyaç duymaktad r. Proje 

ile ülkenin en büyük ehri Ho Chi 

Minh City’de Müslümanlar  temsil 

eden slam Toplumu kurumuna ait 

olan ve hâlihaz rda medrese ve 

o  s olarak kullan lan ancak e itim 

için elveri li olmayan bina yeniden 

in a edilerek büyük ve modern bir 

e itim tesisine dönü türülecek ve 

o  s de yenilenecektir. Medrese, 

228 m2 zemin üzerine bir yar m 

bodrum, tam kat ve bir yar m 

çat  kat  olarak in a edilecektir. 

Projenin toplam maliyeti 132.000 

dolard r. 

Vietnam Ho Chi Minh City 
Medrese Projesi

 1975-79 y llar  aras nda Khmer 

Rouge rejimi alt nda tüm toplu-

mu etkileyen büyük bir trajedi-

nin ya and  Kamboçya’da ülkedeki 

Müslüman az nl n da çok önemli 

kay plar  olmu tur. Ço unlu unu 

imam, ö retmen ve din adamlar n n 

olu turdu u e itimli ve nitelikli bin-

lerce Müslüman bu dönemde kat-

ledilmi tir. Bu büyük travman n ya-

and  ülkede bugün Müslümanlar 

aralar nda dayan may  artt rmak ve 

toplumsal bir bilinç olu turmak için 

çe itli çal malar yürütmektedir. Bu 

ba lamda ülkede az nl k durumunda 

olan Müslümanlar n kendi gündemle-

rini belirleyebilece i, e itim ve sosyal 

hayatta daha etkin olmalar na imkân 

sa layacak radyo yay nlar na destek 

projesi haz rlanm t r. Müslümanlar n 

kendilerini ya ad klar  toplumda daha 

iyi biçimde ifade etmelerine katk da 

bulunacak bu proje kapsam nda 

devlet taraf ndan belirlenen üç radyo 

kanal nda her gün 17.00-18.00 sa-

atleri aras nda, ülke Müslümanlar , 

kendi ihtiyaçlar  do rultusunda Çam 

ve Khmer dillerinde radyo program-

lar  haz rlay p sunacaklard r. Projenin 

bir y ll k maliyeti 16.000 dolard r.    

Kamboçya’da Radyo 
Yay n na Destek Projesi
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 Sava n yerle bir etti i Irak’ta 

ailelerini geçindirmek zorun-

da kalan yüz binlerce kad n 

için çal ma sahalar  olu turmay  

amaçlayan HH, Ba dat’ta bir a evi 

kurarak yoksul han mlara i  imkân  

sa lamay  planlamaktad r. Proje 

kapsam nda civardaki ticarethane-

lere, yemekli dü ün ve toplant lara 

hizmet verecek olan bir mutfak ve 

a evi kurularak 30 han m istihdam 

edilecektir. Ayr ca buradan her gün 

200 yoksul ve yetim ailesine de üc-

retsiz yemek verilecektir. Projenin bir 

y ll k maliyeti 18.000 dolard r.

Irak’ta a evi kurulmas  ve yoksul 
hanmlarn istihdam edilmesi projesi

 Ekonomik, kültürel ve dinî 

alanlarda Budist Tayland 

yönetiminin ayr l kç  po-

litikalar na maruz kalan Patanili 

Müslümanlar, kendi e itim ku-

rumlar n  ve ibadethanelerini 

in a etme konusunda maddi ve 

manevi olarak büyük zorluklar 

ya amaktad r. HH’n n bölgede 

ya ayan Müslümanlara destek 

olmak için gerçekle tirmeyi plan-

lad  proje ile Tangyongdala böl-

gesinde 520 m2 geni li inde iki 

katl  olarak in a edilecek camide 

2000 ki i ayn  anda ibadet ede-

bilecektir. Cami ayr ca dinî e i-

timin, halka aç k toplant lar n ve 

di er toplumsal, kültürel aktivite-

lerin ve ibadetlerin yap labilece i 

bir merkez i levi de görecektir. 

Projenin toplam maliyeti 310.000 

dolard r. 

Tayland-Patani Cami Projesi
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Banglade  Arakan Mülteci 
Kamplar  Yetimhane Projesi

 Burma’daki cunta yönetiminin 

etnik az nl klara yönelik uy-

gulad  zulümden kaçarak 

Banglade ’e s nan on binlerce 

Arakanl  Müslüman, mülteci kampla-

r nda insanl k d  ko ullarda ya am 

mücadelesi veriyor. Batakl klar n 

ortas na kurulmu  gayriresmî kamp-

larda kalan mülteciler çal ma izni 

alam yor; okul, yetimhane, hastane 

vb. hiçbir kamu hizmetinden yararla-

nam yor. Mülteci kamplar nda yo un 

olarak faaliyet gösteren HH’n n bu 

projesi ile kamplarda ya ayan yetim 

çocuklar için 350 m2lik alan üzerinde 

dört adet yatakhane, bir personel 

odas , depo, banyo ve tuvaletler-

den olu an bir yetimhane binas  ile 

yemekhane ve mutfak bölümünden 

olu acak bir yetim kompleksi in a 

edilmesi planlanmaktad r. Kamp 

artlar nda tamamlanmas n n 10-12 

ay sürece i tahmin edilen projenin 

toplam maliyeti 80.000 dolard r. 

Batakl klar n ortas na kurulmu  gayriresmî kamplarda kalan mülteciler çal ma izni 

alam yor; okul, yetimhane, hastane vb. hiçbir kamu hizmetinden yararlanam yor.
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 Emrin Çebi

 S nabilece imiz en zarars z, 

en mutluluk verici, en ra-

hatlat c , en huzur dolu, en 

emin mekân; sevginin tüketilmedi-

i, onu ilk hâliyle taptaze saklayan, 

her u rad m zda bizi asl m za 

ta yan belde: Bir yetimin insana 

sükûnet ve mutmainlik veren kal-

bi… Bir yetimin kalbine dokundu-

umuzda kendi varl m zla tan r, 

kendimizi hissederiz… Bir yetimin 

ba na dokunarak cennete ta -

n r z bir kez daha; asl olana… Bu 

yüzden bir yetimin ba ; merhamet 

iksirinin çana , Rahman ve Rahim 

isimlerinin tecellisidir. Bir yetimin 

ba nda insanl m z ku at r bizi. 

Bir yetimin kalbine dokunarak 

hayat m z n a rl klar n  bir kenara 

b rak p huzura yol al r z. 

Yetim… Bir yan  eksik… O bir ya-

n n  Rahman ku atm ; bu yüzden 

birçok insandan çok daha tamam. 

Bu yüzden yetimin vücudiyeti, ba  

kutsald r. Yetimin ba  sakl  bir cen-

nettir, bize yabanc  bu dünyada. 

Dünyan n en hassas ve ayn  za-

manda en güçlü kalplerinin sahibi 

bu çocuklar, modern ça la birlikte 

henüz küçücük ya lar na ra men 

gelece e ümitle bakabilme yetileri-

ni de kaybediyorlar. Bir yanlar  ek-

sik, evet. Di er yanlar na ise dün-

yan n yükünü yüklüyor insano lu; 

bir zamanlar kendisinin de çocuk 

oldu unu unutarak… 

Dünyadaki 200 ülkeden yakla k 

90’ nda çocuklar sava la iç içe 

ya yor. Milyonlarca çocuk ebe-

veynini kaybetmi  durumda ya da 

evinden uzaklarda ya yor. Böyle 

bir ortamda bu masum kitle, organ 

mafyalar ndan insan tacirlerine, 

misyonerlerden çocuk ordular  ge-

nerallerine kadar birçok tehlikenin 

potansiyel hede   hâline getirilmi  

durumda.

HH ve yetim 
çal malar ... 
Bizler için masumiyetin, sa  n, ya am sevincinin 

timsali olan çocuklar m z n önündeki tehlikelere 

dur diyebilmek için ç kt m z yolda rastlad m z 

küçük kalpler hem korkular m za hem de 

ümitlerimize; yetim çal malar m za ilham oldu.



Bizler için masumiyetin, sa  n, ya-

am sevincinin timsali olan çocuk-

lar m z n önündeki bunca tehlikeye 

dur diyebilmek için ç kt m z yolda 

rastlad m z küçük kalpler ise hem 

korkular m za hem de ümitlerimize; 

yetim çal malar m za ilham oldu. 

Korkumuz; zulümlerin, felaketlerin 

kol gezdi i, her gün on binlerce ço-

cu un yetim, öksüz ya da kimsesiz 

kald  dünyam zda bu zulümlerin 

bize de u rama ihtimaliydi. Ümi-

dimiz ise onca felaketlere, sava -

lara ve korkulara ra men y k nt lar 

aras nda gördü ümüz gelecekler; 

direnen çocuklard . Ümitlerimizi kü-

çük bedenlerine teslim etti imiz tek 

varl kt  onlar…

Kurulu  misyonu, mazlum in-

sanlara, yard ma muhtaçlara 

ula mak üzerine bina edilen HH, 

bölgelerde en mazlum kitleleri 

olu turan sahipsiz, kimsesiz ço-

cuklar  faaliyetlerinde her zaman 

için öncelemektedir. HH nsani 

Yard m Vakf , son y llarda slam 

dünyas n  kas p kavuran sava lar, 

i galler, çat malar ve felaketler 

sonucunda say lar  h zla artan ye-

timlerin daha fazlas na ula abil-

mek için yetim çal malar n  daha 

kapsaml  hâle getirmeyi hedef-

lemekte; bu do rultuda yetimli i 

ve slam dünyas n n yetimlerini 

halk m z n gündemine ta may  

amaçlamaktad r. 

Bu misyonla ba lad m z yetim 

çal malar m z, Türkiye dâhil ol-

mak üzere Ortado u, Orta Asya, 

Uzakdo u, Güney Asya, Afrika, 

Balkanlar ve Kafkaslardaki 23 ülke 

ve bölgede yetimlerimize sa l k, 

e itim ve bar nma alan ndaki des-

teklerimizle devam etmektedir. 

Sponsor aile sistemi ile dünyada 

23 ülkede, Türkiye’de 15 ehirde 

Ekim 2009 itibar yla 15.000 yetime 

düzenli nakdi yard m ula t r lmakta-

d r. Yine 2009 y l  itibar yla dünyada 

65 ülkede ve Türkiye’de 62 ehirde 

yetimlere yönelik dönemsel çal ma-

lar gerçekle tirilmektedir.  Yetimlere 

yönelik çal malar m z sava  bölge-

leri ve mülteci kamplar , do al afet 
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bölgeleri, kronik açl k ve yoksulluk 

bölgeleri olmak üzere üç alanda 

yürütülmektedir.

HH’n n, dünyan n farkl  co rafya-

lar nda yürüttü ü yetim çal malar  

u an itibar yla Irak, Filistin, Ürdün, 

Lübnan, Pakistan, Açe, Makedonya, 

Kosova, Azerbaycan (Çeçen mül-

teciler), Gürcistan, Sudan, Somali, 

Burkina Faso, Çad, Gana, Etiyopya, 

Sierra Leone, Arakan, Banglade , 

Ekvador, Yemen, Moro ve Türkiye’yi 

kapsamaktad r. 

Yetim çal malar m z, sayd m z 

bu bölgelerdeki çal malar d nda 

periyodik olarak süregelen Ramazan 

ve kurban dönemlerinde de gerçek-

le mektedir. Bu do rultuda geçti i-

miz kurban döneminde Afrika’dan 

Uzakdo u’ya, Ortado u’dan Bal-

kanlara kadar dünyan n dört bir ya-

n nda yetimlere yönelik çal malarda 

bulunulmu ; yetimler e itim, sa l k, 

bar nma ve giysi ihtiyaçlar  konusun-

da desteklenmi tir.

Dünyan n farkl  co rafyalar nda 

gerçekle tirdi imiz yetim çal ma-

lar n  simgele tirmek ve yetimlik 

olgusunu Türkiye halk n n gündemi-

ne ta mak için HH nsani Yard m 

Vakf  olarak gerçekle tirdi imiz 

çocuk bulu malar , çal malar m z n 

Türkiye’deki yans mas  olmu tur. 

Bu bulu malarla amac m z; ümme-

tin yetimlerini bir araya getirerek ve 

Türkiye’de misa  r ederek Türkiye 

halk na dinî vecibemizi ve tarihi-

mizden gelen sorumlulu umuzu 

hat rlatmakt r. Büyük kat l m n ve 

co kunun e lik etti i bu bulu ma-

larda farkl  renk ve rklara mensup, 

birbirinden güzel çocuklarla bir ara-

ya gelmenin tarifsiz hazz , gelecek 

çal malar m zda bizlere büyük bir 

ilham kayna  olmu tur. Türkiye’de 

misa  r etti imiz yetimlerimizin 

hissettikleri mutluluk, özellikle on-

lardan birinin, “Türkiye’yi annem 

gibi hissettim.” yorumu, yap lan 

çal malar n ve siz gönüllülerimizin 

deste inin en çocuksu ve en saf 

ifadelerle tari  dir.  

GÜNDEM
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Yetim ve Sosyal 
Sorumluluk 

 Dr. Kemal Ayd n

Dünyada ki 200 ülkenin yakla k 90’ nda çocuklar sava , afet ve yoksullukla 

iç içe ya yor. Böyle bir ortamda bu masum kitle, organ mafyalar ndan 

insan tacirlerine, misyonerlerden çocuk ordular  generallerine kadar birçok 

tehlikenin potansiyel hede   hâline getirilmi  durumda.
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 Ergenlik ça na gelmeden 

evvel babas n  kaybeden er-

kek ya da k z, zengin ya da 

fakir çocuklara “yetim” denir. Bir 

ailesi oldu u hâlde, çe itli neden-

lerle soka a terk edilen çocuklar  

da yetim kavram  içinde de erlen-

dirmek gerekir. Yetimler topluma 

Allah’ n emanetleridir. Bu nedenle 

onlar  korumaya alarak e itip ye-

ti tirmek, Müslümanlar n ahlaki ve 

hukuki bir görevidir. Bülu  ça na 

ula t ktan sonra yetimlik kalkar. 

Yetimlik durumlar n  u ekilde s -

ralayabiliriz: 1) Annesiz veya baba-

s z çocuklar, 2) Hem annesiz hem 

babas z çocuklar, 3) Annesi veya 

babas  veya her ikisi de belli olma-

yan çocuklar, 4) Anne veya babas  

veya her ikisi taraf ndan terk edilen 

çocuklar.

Ölüm, gayrime ru ili kiler, geçim 

s k nt s , do al afetler, toplumsal 

karga alar gibi sebeplerle, tarih 

boyunca yetimlik hep olagelmi tir.

Yetim Hakk

Sosyal hayat n huzur ortam  içe-

risinde sürdürülebilmesi için, adil 

devlet anlay n n bir gere i olarak, 

toplumun bütün kesimlerine sos-

yal ve ekonomik bir güvence sa -

lanm  olmal d r. Toplumun yak n 

ilgisine ve bu sosyal güvenceye en 

çok muhtaç olanlar hiç üphesiz 

ki yetimlerdir. S cak bir aile yuva-

s ndan mahrum olan bu yavrular 

Allah’ n topluma emaneti olduklar  

için toplum, yetimler aç s ndan 

baban n ve ailenin rolünü üstlen-

mekle yükümlüdür. 

Yetimin hem kendisi hem de mal  

mülkü velayet/koruma alt na al n r. 

Yetimlerin ki isel veya mallar yla 

ilgili i lerini veli/vasi yürütür. Kur’an-  

Kerim’de yirmiden fazla yerde ye-

timlere özel ilgi ve koruma gösteril-

mesi istenmi , haklar n n korunmas  

için ayr nt l  hükümler belirlenmi tir. 

Bu ayetlerden birinde öyle buy-

rulmaktad r: “Gerçekte, yetimlerin 

mallar n  haks z (ve haram) olarak 

yiyenler, kar nlar na ancak bir ate  

t k nm  olurlar. Onlar ç lg n bir ate e 

gireceklerdir.” (Nisâ, 4/10). 

Bir ba ka ayette de öyle buyru-

lur: “Yetimin mal na, rü d ya na 

ula ncaya kadar, en güzel olan n 

d nda yakla may n.” (En’âm, 

6/152). En güzel yakla ma, veli 

olarak bu mallar  iyi bir ekilde 

yönetmek, kârl  bir ekilde i let-

mek; yetime ait mal  satarken veya 

kiraya verirken rayiç bedellere uy-

makt r. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisin-

de, yetim mal  yemeyi insan  helak 

eden yedi büyük günah aras nda 

saym t r (Buharî, Vesâya, 23).

“O, seni yetim bulup 
bar nd rmad  m ?

Bir imtihand r yetimlik. Yetimin dul 

annesine, dedesine, amcas na, ba-

bas n n din karde lerine, insanl a 

imtihand r. Yetim kazan rken her-

kesin kazand , o kaybederken ise 

ondan önce di erlerinin kaybetti i 

bir imtihan… Bu imtihan vesilesiyle 

mala esaretimizin olup olmad yla; 

“bizden do masa bile bize ait” olan, 

ba r m za basaca m z çocuklar m -

z n olup olmad yla s nan r z.

Yetimleri himaye edip yeti tirmek 

ve topluma yararl  insanlar olmala-

r na çal mak, tüm Müslümanlar n 

görevidir. 
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Yetim ne zaman yetimlikten 
ç kar ve mal  kendisine ne 
zaman teslim edilir?

Allah Teala öyle buyurur: “Yetimleri 

evlenme ça na gelinceye kadar 

deneyin. E er onlarda olgunluk 

görürseniz, mallar n  kendilerine 

verin. Ancak büyüyecekler de mal-

lar na sahip olacaklar diye, onlar  

israf ederek tez elden yemeyin! Kim 

zengin ise, iffetli davrans n; kim de 

yoksul ise, örfe uygun olarak yesin! 

Onlara mallar n  teslim edece iniz 

zaman, onlar ad na tan k bulundu-

run! Hesap sorucu olarak Allah ye-

terlidir.” (Nisâ, 4/6). 

Bu ayete göre, yetim ergenlik ça -

na gelince durumuna bak l r; mal n  

yönetebilecek olgunlukta de ilse 

rü de/ak l olgunlu una ula mas  ve 

böylece mal n  saç p savurmayacak 

ve kâr n , zarar n  ay rt edecek hâle 

gelmesi beklenir. Ço unlu un görü-

üne göre ki i, ya  ne olursa olsun 

re it oluncaya kadar mal  kendisine 

verilmez. Ebû Hanîfe’ye göre ise, 

ak ll  ve ergin kimse en geç 25 ya -

na ula nca art k mal  kendisine tes-

lim edilir. Osmanl ’n n son dönemin-

de rü d ya  20, günümüz Türkiye 

uygulamas nda ise 18 olarak kabul 

edilmi tir. Yetim bu ya a gelinceye 

kadar veli veya vasi onun mal n  en 

uygun biçimde i letmek zorundad r. 

slam’da Sosyal Dayan ma

Dayan ma; toplumdaki fertlerin, 

ki ilerin ortak ç karlar n n sa lan-

mas  ve bütünlü ün korunmas  

için kar l kl  olarak birbirlerine 

ba l l k göstermeleri, birbirlerine 

dayan p çe itli alanlarda yard mla-

arak birbirlerini tamamlamalar d r. 

Sosyal dayan ma; çal mak için 

güç ve kudreti olmayan ya da 

çal makla ihtiyaçlar n  tamamen 

kar layamayan yoksul ve yetimle-

rin, muhtaç ve dü künlerin temel 

ihtiyaçlar n n toplum taraf ndan 

kar lanmas d r. Her bireyin, için-

de ya ad  topluma kar  yerine 

getirmesi gereken birtak m görev 

ve sorumluluklar  bulunmaktad r. 

Bu konudaki ihmal ve kusurlar, 

cemiyet binas n n çökmesiyle neti-

celenir ve bu da o toplumun bütün 

fertlerine zarar verir. 

Birçok ayet ve hadiste de i aret 

edildi i gibi namaz, oruç, zekât, 
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sadaka (f tr sadakas ,  dye ve ke-

faretler), hac, kurban vb. ibadetler, 

sosyal yard mla ma ve dayan -

may  sa layan en güzel unsurlard r. 

Ayr ca Hz. Peygamber’in hayat nda 

da Müslümanlar n kesintisiz ha-

y r i leme bilincini ve dayan ma 

anlay n  geli tiren çok say da 

örneklik mevcuttur. Vak f müesse-

sesi de bunun bir sonucu olarak 

ortaya ç km t r. Hz. Peygamber 

Medine’deki yedi parça mülkünü 

bizzat vakfetmi , sahabe-i kira-

m n ileri gelenleri de birçok vak f 

b rakm lard r. Nitekim slam’daki 

bu anlay , Müslümanlar aras nda 

“ nsanlar n en hay rl s , insanlara 

faydal  olan; mal n en hay rl s , Allah 

yolunda harcanan; Allah yolunda 

harcanan n en hay rl s  da insanla-

r n en çok ihtiyaç duyduklar  eyleri 

kar layand r.” eklinde ilkenin yer-

le mesini sa lam t r.

Yetimlerle lgili Sorunlar

Dünyada ve ülkemizde yetimlerle 

ilgili sorunlar ve bunlar n çözümü 

için politikalar geli tirecek bir “Ye-

tim Konseyi” bulunmamaktad r.

lçe, il, bölge ve ülke düzeyinde ve 

uluslararas  platformda politikalar 

geli tirmek üzere toplant lar yapa-

cak bir “Yetim uras ” olu turul-

mam t r.

Yetimlerle ilgili kurumlar n yetim 

stratejileri ve eylem planlar  bu-

lunmamaktad r. Bir Yetim Konseyi 

olmad  için bu konudaki “en iyi 

uygulamalar”dan da haberdar olu-

namamaktad r.

Yetimler için il, bölge ve ülke düze-

yinde ve uluslararas  planda etkili bir 

“Yetim Platformu” kurulmam t r.

Günümüzde yetimler için yerinde, 

bölgeye ve kültüre göre farkl  hizmet 

ve bak m modelleri yeterince geli ti-

rilmemi tir.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum 

kurulu lar  aras nda i  birli i yok 

denecek kadar azd r.

Devletler yetime bakmay  tek ba na 

üstlenmektedirler.

Yetimler hakk ndaki yönetmelikler, 

standartlar; kalite, denetim ve serti-

 kasyon sistemleri çok eksiktir.

21. Yüzy lda Yetimler çin 
Çözüm Önerileri: Hizmet 
Sektörü ve stihdam

Günümüzde hizmet sektörünün 

sa l k, sosyal hizmetler, konaklama, 

beslenme ve di er alanlar nda yüz 

binlerce yeti mi  kali  ye elemana 

ihtiyaç duyulmaktad r. Yetimlerin bu 

alanlarda istihdam edilmeleri, iyi bir 

çözüm olarak görünmektedir. 
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Yetimlerin bu alanlarda yeti ti-

rilmesiyle, kendilerine hem i  

imkân  sa lanacak hem de sev-

gi, merhamet ve efkat gerekti-

ren hizmet sektörü, merhamet 

duygular n  güçlendirecektir.

Yetimlerin sosyal hizmetler 

alan nda istihdam na örnek 

olarak; kurulacak çe itli sosyal 

hizmetler vak  ar  arac l yla 

“Huzurkentler Projesi” hayata 

geçirilebilir; buralarda ya l , en-

gelli ve hastalar için sa l k ve 

bak m kampüsleri olu turularak 

“Nesiller Aras  Bak m Modeli” 

uygulanabilir. Böylece hem kül-

tür aktar m  gerçekle tirilecek 

hem torun sevgisine hasret ki i-

lerin bu ihtiyaçlar n  kar lamalar  

sa lanacak hem de yetimlere 

bar nma, e itim ve i  imkân  

sa lanacakt r.

Günümüzde yetimlerle ilgili kar-

la lan sorunlara yönelik olarak 

u çözüm önerileri getirilebilir:  

Yetim Konseyi, Yetim Platformu 

ve Yetim uras  ivedilikle her 

ilçe, il ve bölgede uluslararas  öl-

çekli olarak hayata geçirilmelidir.

Yeni iyile tirmeler yap larak ka-

nunlarla yönetmelikler, standart-

lar, kalite serti  kasyonlar  ve de-

netim sistemleri geli tirilmelidir.

Yetimler, bulunduklar  çevreden 

uzakla t r lmadan ya ad klar  

topluma faydal  bireyler olarak 

yeti tirilmelidir. E itim, bar nma 

ve sa l n yan  s ra dinî ve kültü-

rel ihtiyaçlar  ile sosyal hizmetler 

alan ndaki her türlü ihtiyaçlar ; 

kamu, özel sektör ve sivil top-

lum i  birli i içerisinde kar lan-

mal d r.

Yetimler, manevi de erlere sayg l  

vak  ar arac l yla akrabalar n n 

ve bulunduklar  toplumun ileri ge-

lenlerinin gözetim ve denetiminde 

“Toplum Temelli Bak m Modeli” 

ile yeti tirilmelidir. 

Yetim52

Dr. Kemal Ayd n kimdir?

1969 Kastamonu do umlu, bir 

ya nda babas z kalan ve devlet 

kurumlar nda büyüyen Geron-

tolog Dr. Kemal Ayd n, Kas-

tamonu mam Hatip Lisesi’ni 

derece ile bitirdikten sonra t p 

e itimini Pakistan’da Pencap 

Üniversitesi’nde tamamlad . 

Hollanda’da Erasmus Üniver-

sitesi, Utrecht Üniversitesi ve 

Vrij Üniversitesi’nde be  y l 

boyunca geriatri ve gerontoloji 

alan nda çal malar yapt . 2000 

y l nda Malta Üniversitesi’nde 

Birle mi  Milletler Uluslararas  

Ya lanma Enstitüsü i birli i ile 

yürütülen Gerontoloji ve Geriatri 

Program ’nda yüksek lisans n  

tamamlad . Hâlen Birle mi  

Milletler bünyesinde ya lanma 

programlar n n uygulanmas  

için kurulan Dünya Ya lanma 

Konseyi’nin yönetim kurulu ba -

kan d r.
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4. ULUSLARARASI 

YETiM 
BULU MASI

4. ULUSLARARASI 

YETiM 
BULU MASI

 Ay e Olgun
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 HH nsani Yard m 

Vakf  yetimlerle 

yetimlere destek 

olan sponsor ailelerin kucakla a-

ca  büyük bir çocuk bulu mas na 

haz rlan yor. Çocuk Bulu mas , 

temelde yetimlik olgusunu ve yetim 

olarak ya aman n yol açt  duygu-

lar  Türkiye kamuoyuna aktararak 

toplumumuzu yetim konusunda 

bilinçlendirme ve daha duyarl  hâle 

getirme hede  ni güdüyor. Her ye-

tim, korunup kollanmas  ve hayata 

kazand r lmas  gereken de erli bir 

emanettir, düsturuyla hareket eden 

HH, bu bulu ma ile ayn  zamanda 

yetimleri kendileriyle benzer tecrü-

be ve duygular içerisinde bulunan 

ümmetin di er yetimleriyle bulu -

turarak onlar aras ndaki karde lik 

duygular n  güçlendirmeyi ve kül-

türel kayna ma zemini olu turmay  

hede  iyor. 

4. Uluslararas  Çocuk Bulu mas ’na 

HH’n n sponsorluk çal mas  yapt  

12 farkl  co rafyadan -Filistin, Irak, 

Lübnan, Etiyopya, Sudan, Pakistan, 

Makedonya, Çeçenistan, Azerbay-

can, K rg zistan, Do u Türkistan ve 

Türkiye- 40 yetim kat l yor. Yetim-

lerimiz stanbul, Kayseri, Konya ve 

Diyarbak r’da düzenlenecek yetim 

programlar na da kat larak gelenek-

sel sunumlar  ile bizleri ya ad klar  

co rafyalara götürecek ve bizlere 

kendi kültürlerinden örnekler su-

nacaklar. Programda Amerika’dan 

Tyson Amir, Baraka Blue ve Anas 

Canon, Almanya’dan Ammar 144, 

Serkan ve Fouad, Lübnan’dan F r-

kat el-Emjad ve ülkemizden Ömer 

Karao lu yetimlere ve kat l mc lara 

en güzel ark lar yla e lik edecekler.  

Program n en büyük 

bölümünü olu turan 

stanbul’daki yetim 

konseri 17 Ekim tarihinde Sütlüce 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde dü-

zenlenirken 20 Ekim’de Kayseri, 

22 Ekim’de Konya ve 23 Ekim’de 

Diyarbak r’da programlar yap lacak. 

Ülkemizde bulunduklar  süre içe-

risinde stanbul’da ve di er illerde 

tarihî ve kültürel mekânlar  ziyaret 

edecek olan yetimlerimizle oyun 

ve e lence alanlar na da gidilecek. 

Onlar n bu mutlu anlar na tan kl k 

etmek ve varl n zla onlar  sevindi-

rip vaktinizi onlarla bereketlendir-

mek üzere stanbul ve Anadolu’daki 

programlar m za sizleri de bekliyo-

ruz. Ümmetin yetimleriyle görü -

mek ve onlar n ba lar n  ok amak 

isterseniz onlar burada, ülkemizde 

olacaklar. 
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Deniz / Kosova / 2006

Babas n  kaybetti inde henüz 

dört ya ndaym  Deniz. imdi 

Prizren’de annesi ve erkek karde i 

ile birlikte ya yor. 2006 y l nda dü-

zenlenen II. Çocuk Bulu mas ’na 

kat ld nda 13 ya nda alt nc  s -

n f ö rencisiydi. Kat ld  bir radyo 

program nda, “Bir çocuk olarak ha-

yat nda en çok ne olsun istersin?” 

sorusuna, hasretini duydu u bir 

oyunca a ula ma ya da gelece e 

dair ki isel bir plan  gerçekle tir-

me iste iyle cevap vermek yerine; 

“Kosova ba ms z olsun; bayra-

m z, dilimiz olsun. Müslümanlar 

rahata kavu sun.” demi ti Deniz. 

Bunlar  söyledi inde 13 ya nday-

d . imdi ise 16 ya nda ve lise bir 

ö rencisi. Üç y l önceki duas  ka-

bul oldu. Ülkesi ba ms zl na ka-

vu tu. Ona u anda hayat nda en 

fazla olmas n  temenni etti i eyi 

sordu umuzda ise: “Zaman  üç y l 

geri alarak 2006 y l na dönmek ve 

çocuk bulu mas n  ba tan sona 

tekrar ya amak isterdim.” cevab n  

al yoruz.

Yusnidar / Açe / 2006

Babas n  10 ya nda yitiren ve 

HH’n n Açe’deki Yetimhanesi’nde 

kalan Yusnidar, II. Çocuk 

Bulu mas ’na kat ld nda 15 ya-

ndayd . u anda üniversiteye 

gidiyor. Bulu maya kat lmak için 

ülkemize geldi inde duygular n  

öyle dile getirmi ti Yusnidar: “Kü-

çükken bir rüya görmü tüm. Ne-

resi oldu unu tam kestiremedi im 

bir kasabaya ya da ba ka bir yere 

gidiyordum. Çok mutlu oldu um 

bir yolculuktu bu. te o gün gel-

di ve rüyam gerçekle ti. stanbul’a 

gitme ans  verdi Allah bana. Bunu 

dü ündükçe kalbim heyecanla 

doluyor. stanbul’a gelmek benim 

için ancak bir hayal olabilirdi ve bu 

hayal gerçekle ti. Allah’a ükür-

ler olsun, imdi HH’n n davetiyle 

Türkiye’deyim. Di er ülkelerden 

gelen yetimlerle bulu ma f rsat  

buldum.” 

Zekeriya Ahmet Ferhati 
Filistin / 2006

Babas , amcas  ve amcas n n o -

lunu bir srail füze sald r s  sonucu 

yitiren Zekeriya ise Gazze’de Ce-

belya kamp nda 10 karde i ve an-

nesiyle birlikte ya yor. Çocuk bu-

lu mas n  kendisiyle ayn  duygu ve 

hisleri payla an slam dünyas ndan 

karde leriyle tan ma f rsat  olarak 

de erlendiren Zekeriya duygula-

r n  u kelimelerle dile getiriyor: 

“ HH’ya çok te ekkür ederim; bize 

yard m etti i ve çocuklar  bir ara-

ya getirdi i için. Türk halk na son-

suz sayg  duyuyoruz; çünkü onlar 

yetimlere ve muhtaçlara yard m 

ediyor; onlara çocuklar  ve karde -

leri gibi davran yor. E er ümmetin 

içinde iyi bir yerde olmak istiyor-

san z böyle devam edin. Yetimleri 

sahiplenin.”  

GÜNDEM



GÖZLEM56

slam idaresinden 
sömürge dönemine

Ço unlu un Müslüman ya da Bu-

dist oldu u Uzak Asya ülkeleri ara-

s nda, nüfusunun büyük bir k sm  

Hristiyan olan tek ülke Filipinler. Ül-

kede Müslümanlara Moros deniyor. 

Müslümanlar da kendilerine “Moro 

halk ” anlam na gelen Bangsamoro 

diyorlar. 10. yüzy lda Arap tüccar-

lar n bölgeye gelmesinin ard ndan 

slamla an Moro halk , yerle ik 

Müslüman halklardan dünyan n en 

do usunda olan d r. 

90 milyona yak n nüfusunun 

yakla k %10’u Müslüman olan 

Filipinler’in Hristiyanla t r lmas , 

Avrupa sömürgecili inin bildik tak-

tiklerinin spanyollarca burada da 

uygulanmas ndan ba ka bir ey de-

ildi. spanya Kral  ad na denize aç -

lan Portekizli Ferdinand Magellan ve 

beraberindeki 150 lejyoner, 1521’de 

tak madalara gelen ilk Avrupal lard . 

Adalar n ve talihsiz halk n n kaderi, 

gelen bu davetsiz misa  rlerle hayal 

bile edemeyecekleri kadar de i-

ecekti. Gelenler bir taraftan halk  

Hristiyanla t r rken di er taraftan 

da tak madalar n zenginliklerini 

seyahatlerini  nanse eden span-

ya Kral ’na nas l ba layacaklar -

n n hesab n  yap yorlard . Mactan 

Philip’in mi ülkesi, 
Süleyman’ n m ?

FLPNLER:

 Ahmet Faruk Ünsal



Adas ’nda Lapu Lapu önderli indeki 

Müslümanlar n, aralar nda yerlilerin 

de bulundu u bir kuvvetle Magellan 

ve arkada lar n  cezaland rd klar n-

da bu bitmeyen sömürü ihtiras n  

tan mad klar n  anlamalar  için 44 

sene geçmesi gerekiyordu. span-

ya Kral  II. Philip i gal emri verince 

Meksika’dan yola ç kan spanyol 

denizciler, 1565’te tekrar ve bu kez 

yüzy llarca gitmemek üzere adaya 

geldiler. spanyollar, i gal ettikleri 

ülkenin ad n  da önce Yeni spanya; 

daha sonra da spanyol Kral ’na 

ithafen, Philip’in ülkesi anlam nda, 

Filipinler koydular. 

Morolu Müslümanlar

1571’de, i galci Miguel Lopez or-

dular na kar  cihat ilan eden ama 

sava  kaybeden Raja Sülayman’ n 

yönetimindeki ehir Manila, Yeni 

spanya’n n ba kenti ilan edildi. s-

panyol kolonile tirmesinin resmen 

ba lad  bu tarihten sonra Philip’in 

ülkesi, Müslümanlar ve pagan yerel 

halk ile i galciler aras nda bitmeyen 

bir politik, askerî ve dinî mücadeleye 

sahne oldu. spanyol i galciler, yerli 

halk  Müslümanlar ve paganlar n 

olu turdu u tak madada Müslü-

manlar  öldürmek ve paganlar  Hris-

tiyanla t rmak eklinde bir strateji 

benimsediler. O tarihe kadar halk n n 

slam idaresi alt nda ve bar  içinde 

bir arada ya ad , sadece r zaya 

dayal  din de i tirmelerin söz konu-

su oldu u tak madalarda paganlar 

ve bir k s m Müslüman halk zorla ve 

desiselerle Hristiyanla t r ld . Müslü-

manlar n ço u ise dinlerini terk et-

meyerek çarp a çarp a tak mada-

lar n güneybat s na do ru çekildiler 

ve Moro bölgesi denilen Mindanao 

Adas  ile bat s ndaki adac klara yer-

le tiler. Ve yeryüzünün en uzun sü-

ren cihad  böylece ba lam  oldu. 

Bugün Moro halk , ihtida ederek 

slam’  kabul eden Filipinli Hristi-

yanlara, tarihî haf za ve hat ran n bir 

gere i olarak “ slam’  yeniden kabul 

eden” anlam nda, Balikislam diyor. 

Ba kentte sinema sanatç lar ndan 

boksörlere -ki boks Filipinler’in en 

popüler sporudur- kadar, elit bir Ba-

likislam cemaati mevcut.      

1821’e gelindi inde ngilizler ba -

kenti spanyollardan al rlar; fakat 

bütün adalar n tamamen spanyol 

hâkimiyetinden ç kmas  1898’de 

gerçekle ir. Bu tarihten sonra 

1946’ya kadar ülke Amerikal lar n 

kontrolünde kal r. II. Dünya Sava  

sonras nda Amerika ülkeden çeki-

lirken, kendi idarelerine ba l  özerk 

bölge niteli ine dokunmad klar  

Moro bölgesini Hristiyan Filipinliler’e 

ba lar. Tarihlerinde ilk defa Hristiyan 

Filipinliler’in yönetimi alt na giren 

Moro halk  için bu yeni dönem, daha 

önceki dönemlerle k yaslanamaya-

cak kadar ac  olacakt r. Yabanc  i -

galciye kar  mücadelede dü man n 

üstün teknolojisi kar s nda yenilgiye 

u ramalar  belki anla labilir bir 

eydir ama i galcinin dinine girerek 

onunla i  birli i yapanlar n yönetimi 

alt na girmek kabul edilmesi çok zor 

bir durumdur. Moro halk , t pk  Filis-

tin ve Do u Türkistan halklar  gibi, 

II. Dünya Sava  sonras nda tüm 

dünyan n tepkisizli i ya da etkisiz 

tepkileri nezaretinde büyük bir imti-

handan geçmeye ba lad . 1946’dan 

itibaren Müslüman bölgelerine 

Hristiyan yerle imcilerin getirtilmesi, 
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kasti olarak ekonomik geri b rak l-

m l k, Hristiyanlar için özel te vik ve 

imtiyazlar, süresiz s k yönetimlerde 

bitmeyen i kence ve bask lar, iç 

göçe maruz b rak larak yerlerinden 

yurtlar ndan edilmi  ve kamplarda 

ya amak zorunda b rak lm  binlerce 

ailenin durumu, Moro’da son çareye 

ba vurmay  kaç n lmaz hâle getirdi: 

silahl  direni . 

HH ile Moro’day z

2009 Ramazan organizasyonu se-

bebiyle HH ekibiyle birlikte Moro’ya 

gidiyoruz. HH’ n Cotabato ehrinde 

yap m  devam eden yetimhane in a-

at n  geziyoruz. Yetimhane faaliyete 

geçti inde burada 40-50 yetim 

çocuk bar nacak. n aat n bulun-

du u büyükçe arsa üzerinde, e er 

destekçi bulunabilirse daha sonra 

bir okul ve bir de toplant  salonu 

yap lmas  dü ünülüyor. Burada ayr -

ca iyi bir üniversiteye de ihtiyaç var. 

HH ekibi, burada yetimleri destek-

leme projesi kapsam nda 50 yetime 

bayraml k ve k rtasiye yard m  da 

yap yor ve bir y ll k ihtiyaçlar n  nakdi 

olarak yetkililere teslim ediyor. 

Moro’da Bangsamoro Çal malar  

Enstitüsü’nü de ziyaret ediyoruz. 

Burada Prof. Dr. Abu Syed Lingga 

bizlere ülkedeki politikalar ve insan 

haklar  uygulamalar  hakk nda bil-

giler veriyor. Bizler de mücadelenin 

uluslararas  alana ta nmas n n öne-

minden bahsediyor; hem BM hem 

de KÖ zeminlerinin harekete geçiril-

mesi gere ini vurguluyoruz. 

Moro temaslar m z s ras nda bizleri 

en fazla etkileyen ey, kar la t m z 

bütün Müslümanlar n son derece diri 

ve uyan k olmalar  oluyor. Gitti imiz 

bütün köylerde istisnas z köy ileri 

gelenleri ile MILF yetkilileri, halka 

konu ma yapabilmemiz için toplan-

t lar düzenliyorlar. Ülkede hâlihaz rda 

resmî bir ate kes olmakla beraber  ilî 

durum her an de i ebilece i için her-

kes teyakkuzda. Biz de kendilerine 

yaln z olmad klar n  ifade ediyor, kar-

de li in gere ini yapman n bir lütuf 

de il zorunluluk oldu unu söylüyoruz 

ve tek millet olman n hukukunu in a 

etmeye çal yoruz.

Morolu karde lerimizin 
ya ad klar ndan bir kesit

Ziyaretlerimiz s ras nda Moro slami 

mücadelesi hakk nda birçok detaya 

vâk f oluyor, ibret verici birçok olay  

ilk a zdan ö renme f rsat  buluyo-

ruz. Bunlardan bizi en çok etkileyen, 

duydu umuzda tüylerimizi diken 

diken eden olay ise, 1974 y l n n 24 

Eylül’ünde gerçekle mi . Diktatör 

Ferdinand Marcos’un askerleri, Sul-

tan Kudarat Eyaleti’ne ba l  Palim-

bang Belediyesi Malisbong köyün-

deki Hac  Hamza Tekbil Camisi’nde 

toplad klar  1000 Müslüman’  katlet-

mi ler. Genç kad nlar  ise ba kent 

Manila’ya götürmü ler. Bu cami 

hâlen y k k durumda; Müslümanlar 

camiyi o günden bu yana tamir ettir-

memi ler; tehlikenin büyüklü ünü ve 

ac mas zl n  hat rdan uzak tutma-

mak için…   
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 HH, her Ramazan ve kurban dö-

neminde Balkanlarda varl klar n  

sürdürmeye çal an Müslüman-

larla el ele vererek bölgede faaliyet 

gösteriyor. Bu y l Makedonya Müs-

lümanlar  (Arnavut, Türk, Bo nak 

vb.) ile birlikte gerçekle tirilecek 

Ramazan program na yedi ki ilik bir 

ekiple gidiyoruz. Birbirini çok az ta-

n yan dördü HH gönüllüsü, ikisi HH 

görevlisi, biri gazeteci yedi kad n. 

Herkesin içi k p r k p r; bir yard m 

vakf n n görevlileri olarak ç kt klar  

yoldan muvaffak bir ekilde dönmek 

istiyorlar.

1990’lar n ba nda Yugoslavya’n n 

da lmas ndan sonra Balkanlarda 

varl k gösteren topluluklar kendi 

kimlikleri ve özgürlükleri için mü-

cadeleye giri tiler. Güçlünün zay f  

ezmesi ve kendinden olmayan  

ötekile tirmesi sonucu bölgede 

ya ayan Müslümanlar zulüm, bask  

ve eziyetlerle ülkelerinden ç kar ld , 

kalanlar ise kendilerine gösterilen 

küçük toprak parçalar nda hayata 

Ve yüzümü 
Balkanlara döndüm

 Zeliha Sa lam

Bizler fark nday z ve fark ndal m z n getirdi i sorumlulukla oraday z. Birlikteli imiz, 

veren el ile alan elin birle mesi karde li i do uracak… nan yoruz... 
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tutunmaya çal t . Sahip olduklar  

mal ve mülkleri ellerinden al nd . 

Makedonya da Bo nak ve Kosoval  

Arnavutlara nazaran daha ha  f at-

latsa da sava m so uk yüzünü his-

seden ülkelerden biri. Ülke; Türkiye, 

Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna-

Hersek’ten sonra Avrupa’daki en 

büyük Müslüman nüfusa sahip. 

Nüfusun yar s n  Hristiyanlar, di er 

yar s n  da Müslümanlar olu turuyor; 

ancak Müslümanlar ülke yönetimin-

de etkin de iller.

Makedonya’da ilk gün

Üsküp’teyiz. Buradaki partner 

kurulu umuzdan arkada larla bir 

araya gelerek önce Üsküp’ün Eski 

Çar ’s n  dola yoruz. a r yorum, 

“Osmanl !” diyorum gayriihtiyari. 

Osmanl  mimarisi; hamamlar, cami-

ler, çe meler, dükkânlar, hediyelik 

sat lan çar k modelleri... Bekledi i-

min üzerinde tarih kokuyor buras , 

bana yak n bir tarih; a ina oldu um, 

gözümün al k n oldu u bir tarih. 

Ara sokaklar birbirini takip eden 

beyaz binalardan olu uyor; binala-

r n duvarlar ndan çiçekler sark yor. 

Dükkânlar n önünden geçerken ku-

laklar mda Balkan türküleri, burnum-

da ise börekçilerden yay lan mis gibi 

Arnavut böre i kokular ... 

Önce Üsküp’te ya ayan Müslü-

manlar n kurdu u STK’lar  ziyaret 

ediyoruz, ard ndan da Kumanova’da 

“Sponsor Aile Sistemi” ile destek-

ledi imiz yetimlerimize bayraml k 

elbiseler da tmak ve ailelerine ku-

manya paketi yard m nda bulunmak 

üzere yola ç k yoruz. Program n 

yap laca  mekânda çocuklar ve 

aileleri bizleri bekliyor. Tarifsiz bir 

heyecanla içeriye giriyoruz. HH Gö-

nüllü Birimi Ba kan  Demet Han m 

orada bulunu  nedenimizi anlat yor 

içtenlikle. Yetimlerimizi yaln z b -

rakmayaca m zdan, yetim bir pey-

gamberin ümmeti oldu umuzdan 

ve umutsuzlu a kap lmadan, umutla 

hayata ba lanmam z gerekti inden 

bahsediyor... Tüm söylenenler Ar-

navutçaya tercüme ediliyor bir bir, 

yetimler ve aileleri için. Biz onlar 

için oraday z, fark ettirmek istiyoruz. 

Bizler fark nday z ve fark ndal m -

z n getirdi i sorumlulukla oraday z. 

Birlikteli imiz, veren el ile alan elin 

birle mesi karde li i do uracak... 

nan yoruz... 

Tahta parmakl klar

Araçlara binerek yola ç k yoruz tek-

rar. Köylerin aras ndan geçiyoruz. 

Yol boyunca dizilen evlerin bahçe 

kap lar  üzerindeki tahtalar n bir 

k sm n n sökülmü  oldu unu gö-

rüyoruz; tahta parmakl klar gibiler. 

Hemen her evin bahçe kap s ndan 

içerisi görülüyor. Kap lar n bask nlar 

s ras nda bu hâle getirildi ini, tah-

talar n aral kl  olarak özellikle sökül-

dü ünü anlat yor mihmandarlar m z. 

Askerlerin evlerin içini istedikleri gibi 

görebilmeleri ve halk n maneviyat -

n n sars lmas  için bu hâle getirilmi  

kap lar. Tüm bunlar çok eski tarihler-

de gerçekle memi , tan klar u an 

yan m zda...

Makedonya’daki STK’lar

Makedonya’da bulunan Türklerin 

kurdu u STK’lar MATÜS TEB (Ma-

kedonya Türk Sivil Toplum Kurulu -

lar  Birli i) adl  emsiye bir kurulu un 

alt nda toplanm . Birisi gençlerin 

e itim ö retim ve geli imleriyle 

ilgilenirken bir di eri toplumsal kim-

lik yap lanmas na hizmet verecek 

faaliyetler yürütüyor. Ülkede bu-



lundu umuz süre boyunca toplam 

19 dernek ve vak f ziyaret ediyoruz. 

Makedonya’n n gelece inden emin ve 

umutlu bir duygu sar yor içimizi. 

Gökyüzüne yaz  yazan eller

Gostivar’a do ru yola ç k yoruz. 

Ye ile doymuyor gözlerimiz, tekrar 

tekrar görmek istiyoruz her tonu. 

Da lar n aras ndan küçük köyler 

ili iyor gözümüze; irin köyler, mina-

reler... Gö e do ru uzanan ince uzun 

minareler. Ve Vrapgishte köyüne va-

r yoruz. Eski Cami adl  camiye giri-

yoruz usulca, kad nlar camide halka 

halka oturmu  mukabele okuyor. 

Sanki bütün köy kad nlar  tan d k. 

Her birini bir yak n ma, kom ular m -

za benzetiyorum. Bize bakm yorlar 

bile. Ellerinde, kurtulu lar na ça r  

mektuplar  varm ças na s k  s k ya 

tuttuklar  Kur’anlar n  okuyorlar. Her 

biri bir kalenin muhaf z  gibi… 

Ve hoca han m okumas n  bitiriyor. 

Sonra aya a kalk p bizi mihrab n önü-

ne davet ediyor. Bizler de önce ortak 

dilimiz olan Kur’an-  Kerim’den ayet-

ler okuyarak selaml yoruz onlar . Son-

ra ilahimizle duygular m z  birle tiriyo-

ruz ve ard ndan orada olma amac m -

z  aç kl yoruz. Bir cami dolusu kad nla 

kucakla yoruz… Ramazan’ n ilk günü 

ama biz bayram  ya yoruz. Bizleri 

evlerine davet ediyorlar. Bir nine sar -

l yor ve kula ma “Hakk n z  helal edin 

yavrum.” diyor. Hak m , biz mi? Hangi 

hakk  kime helal edece iz... B rakmak 

istemiyorum teyzeyi, ondan hak alana 

kadar tutmak istiyorum. Onun helalli-

ine ihtiyac  olan bizleriz. Sözü bana 

a r geliyor teyzenin, ondan sonra 

konu an her nine, teyze, abla fark nda 

olmaya çal an bizlere gönderme ya-

p yor sanki. Fark ndas n z o hâlde ne 

bekliyorsunuz? Fark ndal k mesuliyet 

getiriyor, eziliyoruz. 

Ard ndan dört mukabele program n  

daha ziyaret ediyoruz. Buradakiler 

Makedon Türkçesi konu uyor, a ina 

oldu um Karadeniz ivesi gibi bu. 

Zorlanm yorum konu urken, hatta 

ho uma gidiyor. Yüzlerce ki iyle 

görü üyoruz burada, inan lmaz bir 

co ku, samimiyet ve heyecan var 

Gostivar’da. Benim ö renmem gere-

ken eyler vard  diyorum, tazelenme-

miz için buraya gelmemiz gerekiyor-

du. Yard m  kimin verip kimin ald , 

iç huzuruna kimin muhtaç oldu u 

belli de il...

Görevimizi tamamlad k

HH olarak Makedonya’da “Spon-

sor Aile Sistemi” ile üç y ld r düzenli 

olarak bak m n  üstlendi imiz 80 ye-

timin 40’  Üsküp’te ya yor. Partner 

kurulu umuz yilik Ba a  Derne i 

ile buradaki 40 yetimimiz için bay-

raml k k yafet da t yor, ailelerine 

Ramazan kumanya paketlerini ve-

riyoruz. HH’n n kurdu u bu sistem 

ile dünyan n 23 ülkesindeki yetimler 

gelecekten umutlu; çünkü kendi 

ayaklar  üzerinde duracaklar  zamana 

kadar HH onlar n elini b rakmayacak. 

Makedonya’n n iki bölgesinde de 

yetimlerin durumlar n  yerinde göz-

lemleyerek önümüzdeki dönemlerde 

uygulanabilecek projelerle ilgili gö-

rü meler yap yoruz. Makedonya’dan 

heybemize biriktirdiklerimizle dönü-

yoruz Türkiye’ye.   
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Buyurun 
Kazakistan seferine

 Murat Y lmaz

 Ko turup duran minik çocuklar, hediyelerden çok, stanbul’dan gelen 

misa  rlerine ev sahipli i yap yor olduklar na seviniyorlar. Bunu orada 

bulundu umuz her saniye hissedebiliyoruz.



63GÖZLEM

 Orta Asya ilginç olmal , diye 

dü ünüyorum. Uzun uza-

d ya tüm ülkeyi kapsayan 

bir program olmayacak belki ama 

Kazakistan’ n en mümbit toprakla-

r nda dola aca z. Yolumuz aç k, 

hava da güzel. Daha ne isteyebiliriz 

ki Allah’tan? Sadece “Bismillah” 

deyip yola revan olmak kal yor. 

Kazakistan’ n 2,7 milyon km2yi a an 

geni  topraklar , sizi bazen geni çe 

bir çölün ortas na, bazen bir s rada  

kitlesinin aras na, bazen de uçsuz 

bucaks z sapsar  bir bozk r n orta 

yerine b rak yor. 

Eski SSCB ülkesi Kazakistan, ba-

ms zl n  1991 y l nda ilan etmi . 

Geçen 18 y lda Orta Asya cumhu-

riyetlerinin en istikrarl  ve en özgür 

ülkesi hâline gelmi . Bunda ülkenin 

sahip oldu u zenginliklerin hat r  sa-

y l r bir etkisi var elbet. Gerçi dünya, 

zengin ülkelerin mutsuz çocuklar n n 

dramatik öyküleriyle dolu. Irak, Nijer, 

Burkina Faso, Sierra Leone ve daha 

niceleri buna örnek. Fakat Kazakis-

tan bir ekilde bu karanl ktan kendi-

ni korumay  ba arm . Bunda ülke-

nin uluslararas  siyasetteki stratejik 

konumunun ve Kazakistan’ n bir 

denge co rafyas  olmas n n katk s  

da büyük. 

Dua… Her yerde dua…

Yolumuz uzun, i lerimiz çok. lk 

hede  miz Almat ’daki karde le-

rimizle bulu mak ve kendilerine 

Türkiye’deki hay rsever karde lerinin 

Ramazan hediyelerini, selam ve du-

alar n  iletmek. Bunun için ilk olarak 

Tavgül Camisi’ne gidiyoruz. Bizleri 

bekleyen büyüklerimizin ellerinden, 

küçüklerimizin yanaklar ndan öpü-

yor ve dualar e li inde paketlerimizi 

da t yoruz. Dua demi ken, burada 

çok güzel bir âdet var. öyle ki, bir 

yere geldi inizde, oradan ayr ld -

n zda veya özellikle misa  rseniz 

size dua ettiriyorlar. Yüre inizden ne 

geçiyorsa onu Rabbinizden istiyor-

sunuz. Orada bulunan topluluk da 

hep birlikte “Âmin!” diyor. Bu âdet, 

namaz akabinde de tekrarlan yor. 

Duay  yayg nla t rmak için Kazaklar 

hiçbir f rsat  kaç rm yor. 

Gülen bir çocuk…

Sonraki dura m z, yetim çocuk-

lar m z n güzel imkânlar içerisinde 

ya ama f rsat  bulduklar  Perzent 

Yetimhanesi oluyor. Buras , içlerinde 

Uygur, Kazak, Özbek ve hatta Rus 

çocuklar n da bulundu u özel bir 

yetimhane. Kazakistan’da böyle özel 

bir yetimhane açabilmek kolay de il. 

Fakat Allah, 60’l  ya lar ndaki Amine 

teyzeye böyle bir imkân nasip et-

mi . O da Rabbine ükredip hemen 

i e koyuluvermi . Yetimhanenin 

bulundu u yap , eskiden bir tavuk 

çiftli iymi . Çiftli in sahibi, yöne-

tim binas n  restore ettirerek Amine 

Han m’a teslim etmi . Yetimhaneye 

kumanya paketleri ve hediyelerle, 

elimiz kolumuz dolu bir ekilde 

gidiyoruz. Ancak ko turup duran 

minik çocuklar, hediyelerden çok, 

stanbul’dan gelen misa  rlerine ev 

sahipli i yap yor olduklar na sevi-

niyorlar. Bunu orada bulundu u-

muz her saniye hissedebiliyoruz. 

Uzun süreli olamasa da kendile-

riyle sohbet ediyor, birlikte gülüp 

e leniyoruz. Binlerce kilometre 

yol kat ettik ama mutluyuz; çünkü 

gülen bir çocuk, dünyan n en gü-

zel eyi…
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Kazakistan’ n güzel 
çocuklar

Ve Kargal  kasabas nday z. Karde  

kurulu umuz Kul Hoca Ahmet Yese-

vi lim ve rfan Vakf ’n n uhdesinde 

bulunan ve bir k sm  yetim olan 

130 ö rencinin e itim gördü ü ya-

t l  medrese, Kargal ’da bulunuyor. 

1999 y l nda kurulan, 8 ve 11. s n f 

çocuklar n n e itim gördü ü med-

resede temel slami dersler veriliyor. 

Ö leye kadar devlet okullar nda 

e itim gören bu güzel çocuklar, 

ö leden sonra medrese derslerine 

devam ediyorlar ve inan lmaz ba a-

r l lar. 

500 bin Kazak, 
misyonerlerin kurban

Kazakistan verilerine göre, ba m-

s zl n ilan ndan bugüne kadar yak-

la k 500 bin Kazak dinini de i tire-

rek Hristiyanla t r lm  durumda. Bu, 

ülkedeki Kazaklar n %5’ine tekabül 

ediyor. Kazakistan’a en çok ra bet 

eden misyoner kurumlar ise oldukça 

tan d k. Zira ülkemizde ve hemen 

hemen tüm dünyada faaliyet göste-

ren bu kurumlar n ba nda Yehova 

ahitleri ve Evanjelistler gelmekte. 

Yehova ahitleri ülkede 13.500’ün 

üzerinde çal ana sahip. Evanjelist-

lerin ise 2002 y l nda 120 olan kilise 

say lar  imdilerde 250’yi geçmi  

durumda. 

Misyonerler, ateizm burgac nda kay-

bolmu  ya da laikle mi  Ruslardan 

çok, Müslüman Kazak toplumundan 

daha kolay netice al nd n  dü ü-

nüyor. Bat  ülkelerinde insanlar ak n 

ak n ateizmin ve sapk n inançlar n 

kuca na do ru ko arken bu mis-

yoner kurumlar n kendi ülkelerinde 

neden çal mad klar  da ayr  bir me-

rak konusu. Belki de art k oralarda 

m zrak çuvala s m yor. Kendi evle-

rinden âdeta kovulan bu misyoner 

sürüleri h nçlar n  dünyan n fakir ve 

cahillerinden al yor belki de…

“Hristiyanl k mesaj n n 
ula mad  Orta Asyal lar” 
için ki i ba  dört dolar!

Kültürel emperyalizmin en bariz ekli 

ve  ili i galin de en etkin metotlar n-

dan biri olarak, milyar dolarl k kilise 

fonlar yla ve bizzat devlet te vikle-

riyle dünyan n her yerinde sürdürül-

mekte olan misyonerlik çal malar , 

tüm dünyan n ba n  a r tmaya 

devam ediyor. ABD’de ya ayan bir 

ki inin “Hristiyanl k mesaj n n ula -

mad  Orta Asyal lar” için dört dolar 



65GÖZLEM

ödeyerek ve üstelik bu paray  ver-

giden dü erek Kazakistan’da yeni 

Hristiyanla m  ya da “Hristiyan-

la may  bekleyen” bir Kazak’a ncil 

ba lamas  mümkün! 

Ah skal lar Türkiye’nin 
deste ini bekliyor!

Kazakistan’daki program m z çer-

çevesinde Ah skal  karde lerimize 

yapm  oldu umuz ziyaretimiz 

bizler için çok önemli. lk olarak 

II. Dünya Sava  s ras nda, 1944 

y l nda Stalin taraf ndan sürülen 

Ah skal lar, Orta Asya’n n içlerine 

gönderilmi . Birkaç saat içerisinde 

vagonlara doldurulan ve aile fert-

leri gözetilmeksizin birbirlerinden 

kopar larak yüzlerce farkl  noktaya 

ac mas zca “at lan” bu insanlardan 

yakla k 200 bini Kazakistan’a yer-

le mi . kinci dalga Ah ska göçü ise, 

1989 y l nda Özbekistan’ n Fergana 

Vadisi’nde meydana gelen olaylar 

sonucunda gerçekle mi .

Almat ’daki merkezlerinde görü tü-

ümüz Dünya Ah ska Türkleri Birli i 

Kazakistan Koordinatörü Roza Os-

manova, Kazak halk n n Ah skal lara 

unutulmayacak bir misa  rperverlik 

gösterdi ini belirtiyor. HH Kazakis-

tan Ramazan ekibi olarak Taraz’a 

ba l  Burul kasabas nda Ramazan 

hediyeleriyle ziyaret etti imiz Ah s-

kal  karde lerimiz ve dedelerimiz 

de ya ad klar  mekânlarda s k nt  

çekmediklerini, fakat gönüllerindeki 

vatan hasretinin sürekli s cakl -

n  korudu unu ifade ediyorlar. 

Gürcistan’ n, yak n bir zamanda 

ald  bir kararla, Ah skal lara yurtla-

r na dönme imkân  sa lamas n  ise 

tepki ile kar l yorlar. “Vatan m za 

gidersek sadece Türk ve Ah skal  

olarak gideriz. Bizi Gürcü olarak 

kaydetmek istiyorlar.” diyerek bu 

tekli   reddediyorlar. Baz lar  ise 

geçti imiz dönemlerde f rsat bulup 

memleketlerini ziyaret etmi ler; has-

retlerini, vuslat ate lerini harlayarak 

geri dönmü ler. 60 y l önceki tarla-

lar n , evlerini gören ve gözya lar na 

bo ulan bu insanlar, Türkiye’nin de 

dönü le ilgili çok özel yard m ve 

desteklerini talep etmekteler. Son 

sözü ise Davut Aga Mescidi’ndeki 

Osman amca söylüyor: “Bana yurt 

laz m, vatan laz m. Ben ne yapay m 

ba ka eyi!” 

K sac k Kazakistan program m z  bu 

ekilde tamamlarken burada üstün 

gayretlerle, büyük fedakârl klarla 

faaliyetlerini yürütmekte olan tüm 

karde lerime bir kez daha selam ve 

sevgilerimi gönderiyorum. 
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 “Nihayet her ikisi de (Allah’ n 

emrine) boyun e ip bra-

him de onu bo azlamak 

için yüz üstü yere yat r nca ona öy-

le seslendik: Ey brahim! Gördü ün 

rüyan n hükmünü yerine getirdin. 

üphesiz biz iyilik yapanlar  böyle 

mükâfatland r r z.” (Saffat; 103-105) 

Ard ndan Allah-u Teala              

kendisine sonsuz teslimiyet gösteren 

Hz. brahim’e Cebrail (a.s.) vas tas yla 

bir koç gönderir ve o lu smail’in ye-

rine bu koçu kurban etmesini söyler. 

Binlerce y ld r tüm müminler Kurban 

Bayram ’nda Hz. brahim’in bu kurban 

sünnetini yerine getirir. Kurban bayram-

lar  dünyan n her yerinde özünde ayn  

ekilde kutlan r. Ancak farkl  kültürle-

rin kendilerine has kokular  bayram n 

e siz dokusuna öyle güzel sinmi tir 

ki, anlat ld nda tahayyülü zor, ho  

bir tat b rak r gönüllerde. slam co -

rafyas n n her yerinde kutsal günlere 

ve misa  rlere verilen öneme binaen 

bayram öncesi evler en güzel havas na 

bürünür. Ev halk na, özellikle çocuklara 

yeni k yafetler al n r. Hane erkekleri en 

iyi kurbanl  almak için günler önce-

sinden giderler hayvan pazarlar na. 

Bayram günü, Allah r zas  ad na yap lan 

akraba ziyaretleri için tatl lar pi irilir; 

öyle ki o günlerde daha bir tat kazan r 

sohbetler.  Arife günü Kenya’da, t pk  

Pakistan’daki gibi, han mlar n elleri 

k nalarla süslenir. Bayram sabah  siyah 

k yafetleriyle kad nlar, beyaz k yafet-

leriyle erkekler tekbir sesleri e li inde 

ehrin en büyük stadyumuna do ru 

yollara dü erler. Bayram namaz  çoluk 

çocuk tüm aile efrad yla, akrabalarla, 

e le dostla k l n r. Pakistan’da ise bay-

ram namaz na giden erkekler mutlaka 

alvar kamis giyinir. Büyük küçük, 

mescitleri dolduran herkes, Rabbin 

huzurunda saf tutar ve zengin fakir 

ayr m  yap lmaz; zengin fakiri, fakir 

zengini kucaklar namaz ertesi. Aka-

binde bir bayram sofras  kurulur Do u 

Türkistan’da; sofran n tam ortas nda 

bayrama özel sangza tatl s . Dört gün 

dört gece yerden kalkmayan bayram 

sofras , ilk önce hane halk n n, ard n-

dan gelen misa  rlerin karn n  doyurur. 

Evin han mlar  bayram n ilk günü d ar  

Dünya’da Kurban: 
Bir Kültürler Mozai i

Mervenur Lüleci
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pek ç kmadan, evde misa  r bekler. 

Gelen misa  rler bizdeki gibi “çaya” 

de il de “ayrana” gelirler. Her nerede 

olursa olsun çocuklar, bayram n ilk 

harçl klar n  her daim babadan al rlar. 

S rayla öpülen eller asla bo  çevirmez 

kutlayan n . 

Ürdün’de evin erkek çocuklar , ister 

kendinden ya ça büyük olsun isterse 

evli her halükârda k z karde lerine 

hediyeler vererek kutlarlar bayram . 

Çocuklar kendilerine verilen harç-

l klarla mahalle bakkal n n yoluna 

dü er. O gün sadece bayrama özel 

oyuncaklar doldurur bakkallar ; çata-

patlar, maytaplar… Bir de büyüklerin 

Hac’dan getirdikleri resimli oyuncak 

dürbünler… Ülkenin baz  bölgelerinde 

kurbanl k develer Hz. smail’in Rabbin 

ziyaretine haz rland  gibi haz rlan r; 

uzun bir yolculu a ç kacakm  gibi 

süslenir, ku at l r ve tekbirlerle Allah 

için kurban edilir. Bizdeki uygulaman n 

aksine, kesilen kurban n etini yemez 

hane sahibi; hepsi da t l r ihtiyaç sa-

hiplerine. Sadece bir gün bayram tatili 

yapan Kazakistan’da bir duman tüter, 

etler pi irilir ve yedide biri da t lan 

kurban n kalan  da sofralarda ikram 

edilir. Tüm bayram boyunca t pk  Do u 

Türkistan’daki gibi kurulu kal r sofralar. 

Ancak tek bir farkla; gün bitimi top-

lan p ertesi gün yeniden kurulur. Her 

evde, ziyarete gelen misa  re Kur’an 

okunur, ecdad n ruhuna ba lan r; 

sonra gelen di er ziyaretçi için yeni-

den ve yeniden…

Kenya’da kesilen kurban n yan nda 

bayram sofras n  zenginle tirmek 

için bir de tavuk kesilir. Tavuk etin-

den yap lan yemekler sadece bay-

ram günleri süsler sofralar . K rm z  

etin ucuz, beyaz etin pahal  oldu u 

Kenya’da kurbanl k et kadar, fakirin 

evine girmeyen bayram tavu undan 

vermek de payla man n ölçüsü-

dür. Bir güne s k t r lan bayramda 

sokaklar megafonlardan yükselen 

tekbir sesleriyle, tüm akrabalar n bir 

araya topland  evler ise çocuklar n 

söyledi i ilahilerle enlenir. Sonra-

s nda büyük küçük herkes devletin 

bayrama özel kurdu u panay r yer-

lerinde ne elenir. 

Bosna camilerinden ise bir ses yükselir; 

kad n erkek bir arada söylenen ilahiler 

bayram içindir. Getirilen salavat-  erif-

ler, indirilen hatm-i erif dualar  iç içe 

halka olu turarak oturmu  müminlerin 

gönüllerinden kopup a zlar na inci 

misali dü er, toplar melekleri. Bosna’da 

Kurban Bayram , zamanla herkes için 

bir payla ma günü hâline gelmi tir.

Kap  kap  bayram kutlay p eker top-

layan Müslüman dünyan n çocuklar  

Avrupa’dan ba lar, Afrika’ya kadar 

gezerler tüm evleri. Asl nda kap s n  

çald klar  evlerin bereketidir onlar.

slam’ n kucaklad  her ülkede, mezar-

l klar ecdada duyulan sayg yla ziyaret 

edilir; bir Yasin okunur ruhlar na, ard n-

dan bir Fatiha ile kutlan r bayramlar . 

Dünyan n her yerinde, ne kadar uzakta 

olunursa olunsun, e i dostu birbirine 

kavu turan Kurban Bayram ; bir, evine 

y lda bir kez et girenlerin bir de payla -

man n mutlulu unu kucaklar na doldu-

ranlar n bayram d r.
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 Kudüs’te 1952 y l nda, 

Mescid-i Aksa’n n kap s n n 

biti i indeki bir evde hayata 

gözlerini açar Fevziye Cabir. Aile-

si, i galci srail’in kurulu unu ilan 

etmesi ve Filistin topraklar n n ya-

r s ndan ço unu gasp etmesi so-

nucu 960 bin Filistinli Müslüman’ n 

evsiz kalarak mülteci konumuna 

dü tü ü 1948 y l nda Taberiye 

bölgesinden sürülerek Kudüs’e 

yerle mi tir. Kudüs o y llarda evleri 

ellerinden al nan nice Filistinlinin 

göç etti i, Müslümanlar n huzur 

içerisinde ya ad  bir yerdir. Ancak 

Siyonistler bu huzuru bozmakta 

gecikmeyecektir. Nitekim 1967 y -

l nda, Fevziye Han m 15 ya nday-

ken, Kudüs srail taraf ndan i gal 

edilir. 

Fevziye Cabir, 1970 y l nda evlene-

rek Mescid-i Aksa’ya çok yak n bir 

eve gelin gider ve el-Kurd soyad n  

al r. Bu ev, 1948 y l nda evlerinden 

edilerek Do u Kudüs’e yerle en 

el-Kurd ailesine Birle mi  Milletler 

taraf ndan kaybettikleri evin yerine 

verilmi tir. Bahçe içindeki ev, Fevzi-

ye Han m’ n çocuklarla geni leyen 

ailesine yetmez olunca ayn  bahçe 

içerisinde birkaç odal , tu ladan bir 

ev daha yaparlar. 1999 y l nda, bu 

bölümü betonarmeye çevirmek üze-

re Kudüs Belediyesi’ne müracaat 

eden el-Kurd ailesi belediyeden ta-

dilat izni alamaz; üstelik kendilerine, 

evlerinin ruhsats z oldu u söylenir. 

Bunun üzerine aile yasal yollara 

ba vurur; fakat tüm planlar, onlar n 

ve di er tüm Filistinlilerin mahalle-

den gitmesi üzerine kurulmu tur.

O y l Ramazan Bayram ’nda sabah 

erken saatlerde belediyeden geldi i-

Mescid-i Aksa’nn 
kadn muhafz : 
Fevziye Cabir 

F. Zehra Bayrak

Fevziye Cabir, evinin kar s nda bir Filistinliye ait olan arazide kurdu u 
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ni söyleyen bir adam Fevziye Han m 

ve ailesinin tek tek kimlik tespitini 

yaparak ayn  gün nöbetçi mahke-

meye müracaat edip evin kendisine 

ait oldu unu iddia eder. O gün ö le 

saatlerinde evlerine gelen tebligat-

la Fevziye Han m’ n e i apar topar 

mahkemeye ça r l r. Fakat bayram 

günü oldu u için avukat bulamaz. 

Mahkeme sonucunda hâkim, dü-

zenlenmi  sahte belgelere dayana-

rak evin bu Yahudi yerle imciye ait 

oldu una hükmeder. Ve evleri mü-

hürlenir…  Üstelik 50 bin dolar da 

para cezas na çarpt r l rlar. 

Kendi evlerini i gal etmi  duruma 

dü en aile, ayn  bahçe içerisindeki 

evin di er bölümünde ya amaya 

ba lar. Fakat bundan böyle hiç-

bir ey eskisi gibi olmayacakt r… 

Fevziye Han m’ n e i bu olaydan 

sonra eker hastal na yakalan r ve 

hastal  her geçen gün ilerler. Çok 

geçmeden de tekerlekli sandalyeye 

mahkûm olur.

Kudüs’te Filistinliler, resmî ve 

gayriresmî yöntemlerle y ld r lmaya 

çal lmaktad r. El-Kurd ailesinin 

mühürlü olan evleri iki y l süresince 

kapal  kald ktan sonra, 2001 y l nda 

bir gün, askerlerin nezaretindeki 

yerle imciler taraf ndan gasp edilir. 

Bu askerlerden biri, “Teyzeci im, bu 

adamlar senin evini sahte mühürlü 

evraklarla gasp ediyorlar.” diyerek 

uyar da bulunur. Bunun üzerine avu-

kat  ile irtibata geçen Fevziye Ha-

n m, hemen dava açmak ister ama 

i gal devletinin kanunlar na göre bir 

Yahudi’ye dava aç labilmesi için o 

ki inin ikametgâh adresinde en az 

bir y l süreyle oturmas  gerekmekte-

dir. Evlerini gasp eden aile de bir y l  

doldurmadan evden ayr l r ve yerine 

yeni bir aile gelir. Bu durum böylece 

devam eder. Fevziye Han m ve ailesi 

bir türlü dava açamaz ve sekiz y l 

boyunca yerle imcilerle ayn  bahçe 

içerisinde ya ayarak onlar n psiko-

lojik ve  zikî sald r lar na tahammül 

etmek zorunda kal rlar. 

Gasp edilen evlerinde ya ayan yer-

le imcilerden ilki, Yemenli bir Yahudi 

ailedir. Bir ara evlerinin kap s n  aç k 

b rak p üç gün boyunca ortalarda 

görünmeyen aile, evden bir eyler 

çal nmas na ve bunu da el-Kurd 

ailesinin üstüne atmaya u ra r. An-

cak Fevziye Han m evin güvenli ini 
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sa layarak onlar n planlar n  bo a 

ç kar r. Ba ka bir gün yerle imciler, 

el-Kurd ailesinin bulundu u evin 

penceresinden içeri gizlice silah 

sokarlar. Fevziye Han m ve e i, par-

mak izleri ç kmas n diye silahlara el 

sürmezler. Ertesi gün birileri silah  

gizlice al p gider. Bir ba ka gün 

Fevziye Han m evinde güpegündüz 

silahl  alt  yerle imciyi namlular -

n  kendisine do rultmu  ekilde 

kar s nda bulur. O gün girdi i ok 

sebebiyle psikolojik travma geçiren 

Fevziye Han m art k geceleri rahat 

uyuyamaz; kendi evinde kendisinin 

ve ailesinin güvenli inden emin de-

ildir çünkü… 

Gasp edilen evde kalan yerle im-

ciler, planl  bir ekilde el-Kurd ai-

lesini evlerinden ç karabilmek için 

u ra maya devam ederler. Fevziye 

Han m ve e i tüm bunlara ra men, 

zorla ç kar lana dek evlerini Yahu-

dilere b rakmamaya; ölünceye dek 

Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e sa-

hip ç kmaya yeminlidir. 2008 y l na 

gelindi inde, o güne kadar devam 

eden tüm bask lar sonuçsuz kal n-

ca, evlerine bir avukat gelerek 10 

milyon dolar kar l nda evi sat n 

almak istedi ini söyler. Fevziye 

Han m onu evden kovar. Ard ndan 

Turizm eski Bakan  Beni Alon ko-

rumalar  ile birlikte bizzat gelir ve 

15 milyon dolarl k bir çek yazarak 

kendisine uzat r. O ise çeki al p 

y rtar. Çeki neden kabul etmedi ini 

soran kom ular na ise “Rabbimi-

zin ‘çevresini bereketli k ld m’ 

dedi i topraklar  ben nas l yerle-

imcilere sat p giderim? Ben ya l  

bir kad n m. Ölünce yan mda para 

götüremem. Rabbim, ‘Sen Kudüs 

topra n , Mescid-i Aksa topra -

n  para kar l  Siyonistlere nas l 

satars n?’ derse O’na ne cevap 

veririm?” der.

9 Kas m 2008 tarihi ise, Fevziye 

Han m’ n hayat ndan çok ey gö-

türecek, ama onu s radan bir insan 

olmaktan öncü bir ahsiyet olma-

ya ta yacak olay n tarihidir. Gece 

03.30’da evlerinin kap s  çal n r. 

Bölgeyi saran yüzlerce ki ilik i gal 

gücünden 50 kadar asker bir anda 

eve girerek el-Kurd ailesini d ar  

ç kar r. Bu esnada Fevziye Han m’ n 

tekerlekli sandalyedeki e i, askerle-

rin kendisini kollar ndan tutup yere 

atmas  sonucu kalp krizi geçirir. 

Ailenin evine el koyan askerler, tüm 

e yalar  bir araca yükleyip götürür-

ler; gitmeden evvel küçük bir kutla-

ma yapmay  da ihmal etmezler. 

Askerler gittikten sonra Fevziye 

Han m’ n e i hastaneye kald r l r 

ancak onun yorgun kalbi, 56 y l n  

geçirdi i evinin ve sahip oldu u her 

eyin elinden al nmas na daha fazla 

dayanmaz… Fevziye Han m art k 

hem evsiz hem de yapayaln zd r… 

En büyük dayana , can yolda , 

38 y l n  payla t  dert orta  art k 

yoktur… 
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O, hem evinin dire i e ini hem de 

evini bark n ; k sacas  her eyini 

yitirmi  ya l  bir kad n olarak bir 

kö eye çekilmeyi ve bundan böyle 

hiçbir eye kar mamay  tercih et-

mez. Bilakis, tüm sahip olduklar n  

kaybetmesi, onu daha da kamç lar 

ve korkusuzla t r r. Filistin’in kad n 

kahraman , bu yi it han mefendi, 

tek ba na da kalsa, çad rda da 

olsa Siyonizme kar  mücadelesini 

sürdürmekten asla vazgeçmeyecek 

kadar onurludur. gal devleti ise, 

evini ve e yalar n  gasp etti i, ko-

cas n n ölümüne sebep oldu u bu 

ya l  kad ndan e yalar n n kald r ld  

deponun kira bedeli olan 1000 dola-

r  talep etmektedir.

Fevziye Cabir, evinin kar s nda bir 

Filistinliye ait olan arazide kurdu u 

çad rda ya amaya ba lar. Kay-

bedece i hiçbir eyi kalmayan ve 

Rabbine ölünceye kadar Kudüs’ü 

terk etmeyece ine dair yemin 

eden bu ya l  kad n, küçücük ça-

d r nda tek ba na verdi i direni i 

sürdürdükçe Siyonistler de onunla 

u ra maya devam ederler. Çad r -

n n bulundu u arsan n Arap sahibi, 

arsay  Fevziye Cabir’e kulland rd  

için yüklü miktarlarda para cezalar  

ödemek zorunda b rak l r. srail 

askerleri taraf ndan çad r  tam yedi 

kez sökülür. Ve o her defas nda 

kendisine yeni bir çad r kurar. Onu 

da bulamazsa eline emsiyesini 

al r, bir sandalyenin üzerinde oturur 

ve kald r m n üzerinde bu ekilde 

bekler Kudüs’ü… O giderse Kudüs 

sahipsiz kalacakt r çünkü… kal rsa 

umut da kalacakt r… 

Fevziye Cabir’in ailesi Kudüs’te 

srail askerleri taraf ndan evi y k lan 

8 bin Filistinli aileden yaln zca biri. 

Kendisinden sonra evleri tek tek 

ellerinden al nan kom ular ndan bir 

k sm  da onunla birlikte kald r m-

daki bu dev direni i omuzluyorlar. 

Fevziye Han m, dünyan n çe itli 

yerlerinden gelen farkl  dinlere men-

sup bar  temsilcilerini s k s k çad -

r nda misa  r ediyor ve ya ad klar n  

anlatmak ve direni  ruhuyla genç 

nesillere örnek olmak üzere dün-

yan n çe itli ülkelerine davet edili-

yor. Cabir, tüm dünyaya, Mescid-i 

Aksa’y  çevreleyen be  Müslüman 

mahallesindeki evlerin sahte hukuki 

belgelerle ve çevre düzenlemesi gibi 

çe itli bahanelerle tek tek y k lmaya 

çal ld n , bu y k mlar engellen-

mezse Siyonistlerin Mescid-i Aksa 

etraf ndaki Müslüman halk  uzak-

la t r p bölgeyi Yahudi mahallele-

riyle ku ataca n  ve böylece tecrit 

edilen Mescid-i Aksa’y  kolayl kla 

y kmay  planlad klar n  anlat yor. 

Fevziye Cabir, son olarak geçti i-

miz a ustos ay nda, 21 A ustos 

1969’da gerçekle en Mescid-i 

Aksa’y  yakma giri iminin 40. 

y ldönümünde stanbul Bar  

Platformu’nun davetlisi olarak 

Türkiye’ye geldi. Osmanl  kay tlar n-

da yer alan bir arazi olan mahalle-

sinin tapusu için Osmanl  ar ivlerini 

tarayan ve bu sayede uluslararas  

hukukta hak sahibi olmay  uman 

Fevziye Han m, tapuya ula amasa 

da evine yeniden kavu aca na dair 

umudunun hâlen devam etti ini 

söylüyor. Yerin, gö ün ve bu ikisi 

aras ndakilerin o büyük azmine 

ahit oldu u bu nur yüzlü kad n, 

onca bask  ve zulme ra men terk 

etmedi i Mescid-i Aksa topra nda 

gömülmeyi vasiyet ediyor. Mezar 

ta nda “Mescid-i Aksa’n n kad n 

muhaf z ” yazs n istiyor bir de…
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