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ED İTÖRDEN

Ebedi hayırlar için

Değerli İHH dostu, İHH İnsani Yardım Vakfı hayrın izinde bir üç ayı daha 
geride bıraktı. Türkiye’de, Moğolistan’da, Filistin’de, Makedonya’da, 
dünyanın dört bir yanında hayrı ve güzelliği yaymak adına yol aldı.

Dünyanın 25 ülkesinde 15.300 yetimin bakımını üstlenen İHH İnsani Yar-
dım Vakfı, ekim ayında 10 ülkeden farklı kültür, renk ve dilden yetimleri 
İstanbul’da buluşturdu. İstanbul’da Haliç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
7000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen 4. Uluslararası Yetim Buluş-
ması, dünya yetimlerinin karşı karşıya bulunduğu sorunların anlaşılması 
ve yetimlerin geniş bir kitle tarafından sahiplenilmesi için önemli bir adım 
oldu. İstanbul programının akabinde, yetimler Anadolu’da da yüzlerce 
hayırseverle kucaklaştı.

Yetim Buluşması’nı takiben kurbanla yakın oldu uzaklar. İHH İnsani Yar-
dım Vakfı, bu yıl kurban organizasyonuyla toplam 35.639 hisse kurban 
kesti ve 1 milyon 250 bin kişiye ulaştı. Kurban yine, ziyaret edilen ülke 
halkları ile yakınlaşmaya, bölgede hayata geçirilen projelerin yerinde göz-
lemlenmesine ve bölgelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesine vesile oldu.

İsrail’in Gazze bombardımanının üzerinden bir yıl geçmişken Türkiye or-
ganizasyonunu İHH’nın üstlendiği Viva Palestina konvoyu, Gazze ambar-
gosunu delmek üzere yola çıktı. Konvoy İngiltere, Almanya, Avusturya, 
İtalya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Mısır üzerinden Gazze’ye 
ulaşacak. Türkiye’de ve diğer güzergâhlarda düzenlenen program ve ba-
sın açıklamaları ile İsrail işgaline karşı ciddi bir kamuoyu oluşturan kon-
voy, hayırseverlerin bağışladığı araçları ve yardım malzemelerini Gazze’ye 
ulaştıracak. Gazzeli kardeşlerimiz, kıtalar aşan konvoyun varışıyla moral 
depolayacak, mücadelelerine destek bulacak. 

Bu uluslararası organizasyonlarla eş zamanlı olarak su kuyularının açıl-
ması, hastaların tedavi edilmesi, eğitim programlarının uygulanması gibi 
çalışmalarına da devam eden İHH, son üç aylık dönemdeki çalışmalarını 
elinizdeki bültenle sizinle paylaşıyor.

Ebedi hayırlı yaşam için, hayırla yâd edilecek çalışmalarda 
buluşmak dileğiyle…
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 Âdeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’de yaşanan 
insanlık dramına dikkat çekmek ve bölge halkına yardım 
götürmek için oluşturulan Filistin’e Özgürlük Konvoyu (Viva 
Palestina) uzun bir yolculuğun ardından Gazze’ye ulaşacak.
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İsrail’in bir yıl önce -27 Aralık 
2008’de- Gazze’ye havadan ve 
karadan bulunduğu saldırılarda 

500’ü çocuk 1500 Filistinli katledil-
miş, yaklaşık bir ay boyunca devam 
eden saldırılarda Gazze tam bir 
harabeye dönmüştü. Bölgede 2006 
yılından bu yana devam eden ve 
Gazze’yi bir açık hava hapishanesine 
dönüştüren İsrail ambargosu ise hâlâ 
devam ediyor. Ambargo nedeniyle 
Gazze’ye tıbbi malzeme, gıda, yakıt 
vb. hayati önem taşıyan maddelerin 
girişi sağlanamıyor. 

Hedef Gazze

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 
organize ettiği Filistin’e Özgürlük Kon-
voyu, İsrail ambargosunu delmek ve 

dünyanın dikkatini Gazze’de yaşanan 
insanlık dramına çekmek için 6 Aralık 
2009’da Londra’dan yola çıktı. Kon-
voyda ambulanstan çöp arabasına, 
binek araçlardan tırlara kadar pek çok 
araç yer alıyor. Üç seneyi aşkın bir 
süredir devam eden ablukayı delerek 

Gazze’ye girmeyi ve yardımları Gazze 
halkına ulaştırmayı amaçlayan konvoy, 
farklı din ve milletlere mensup insanla-
rı bir araya getirdi. 
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Türkiye’den Gazze’ye 80 araç

Londra’dan yola çıkan konvoy Fran-
sa, İtalya ve Yunanistan üzerinden 
Türkiye’ye giriş yaptı. Coşkulu bir 
şekilde karşılanan konvoyun Türkiye 
ayağını organize eden İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’na, Gazze’ye ulaştırılmak 
üzere 80 araç bağışlandı. Güzergâh 
üzerindeki her durakta Türkiye hal-
kının büyük ilgi gösterdiği konvoy; 

Ankara, Konya, Adana ve Gaziantep 
üzerinden Suriye’ye ulaştı. 

Konvoy dualarla 
Gazze’ye uğurlandı

Konvoyun uğradığı illerde çeşitli et-
kinlikler düzenlenirken, konvoyun 
organizatörleri ve İHH İnsani Yardım 
Vakfı yetkililerinden oluşan bir heyet 
de diplomatik ziyaretlerde bulundu. 
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 
Murat Mercan, TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ve Fi-

listin Büyükelçisi Nebil Maruf’u ziyaret 
eden heyet, çeşitli parti başkanları ve 
milletvekilleri ile de görüşerek konvo-
yun amacı hakkında bilgi verdi. 

Türkiye halkı bağışladığı 
80 araçla konvoya 
destek oldu. Toplamda 
200 aracın bulunduğu 
konvoydaki araçlar 
ambulans, okul servisi 
vb. şekilde kullanılarak 
Gazze halkına hizmet 
verecek.
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Filistin’e Özgürlük Konvoyu’nun orga-
nizatörlerinden İngiliz eski parlamen-
ter ve Londra Eski Belediye Başkanı 
George Galloway, Gazze’de yaşanan 
insanlık dramına dikkat çekerken 
gösterilen ilgiden ötürü Türk halkına 
ve İHH’ya teşekkür etti. İHH İnsani 
Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım 
ise farklı inançlardan insanları buluş-
turan konvoyun tüm dünyanın Gazze 
halkının yanında olduğunu göstermeyi 
amaçladığını ifade etti. 

Barış dostları 
ambargoyu delecek

Türkiye’den ayrıldıktan sonra giriş 
yaptıkları Suriye ve Ürdün’de de 
büyük sevinçle karşılanan konvoy, 
Ürdün’ün Akabe Limanı’nda beş gece 
konakladı. Konvoy’un Akabe Limanı 
üzerinden Mısır’a geçişine izin veril-
meyince, konvoy tekrar Suriye’ye dö-
nerek Lazkiye Limanı’na ulaştı. Gazze 

saldırılarının birinci yıldönümü olan 27 
Aralık’ta bölgeye ulaşmayı hedefl eyen 
konvoyun, ocak ayının ilk haftasında 
Gazze’ye ulaşması bekleniyor. Mısır’a 
geçecek olan konvoy, burada dün-
yanın dört bir yanından gelen barış 
yanlısı Filistin dostlarıyla buluşacak ve 
ardından Gazze’ye girecek. Filistin’e 
Özgürlük Konvoyu’na katılan tüm 
araçlar ve yardım malzemeleri Gazze 
halkına ulaştırılacak. 
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İslam medeniyetinin 
temel saiklerinden 
olan ve sosyal ada-

letin tesisine katkıda 
bulunan vakıf müessesesi, 

ebedi hayırlı yaşamın kapı-
larını aralamaktadır. 

Allah’ın rızasına uygun vakfedilen mülkler, 
sadaka-i cariye olarak görülmekte; vakıf sa-
hibinin hayırları kişi öldükten sonra da açık 
kalan amel defterine yazılmakta ve vakıf 
ayakta kaldığı müddetçe devam etmektedir.

İnsan yeryüzüne Allah tarafından halife 
kılınmış ve bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirebilmesi için de geniş imkânlarla dona-
tılmıştır. İnsanın kendisine verilen bu görevi 
başarıyla tamamlayabilmesinin en önemli 
şartlarından biri ise yardımlaşmadır. Allah 
kendisine iman edenler arasında verdiği 
rızıktan yardımlaşma talep eder ve iman 
edenlerin birbirine sevgi ve kardeşlik bağı 
ile yaklaşmasını ister. Herkesin gücü ve 
yeteneğine göre çalışmasını zorunlu kılar. 
İslam; bütün hükümleri, kuralları ile hiçbir 
ayrıntının gözden kaçırılmadığı mükemmel 
bir düzendir ve bütün kurum ve kurallarının 
işletilmesiyle insana insanca yaşayabileceği 
bir düzen sunar.

Bugün insanların kitle imha silahları ile öldü-
rüldüğü, katliamların ekranlardan canlı ya-
yınla izlendiği, ülkelerin işgal edilerek insan 
onurunun çiğnendiği, ahlaksızlığın felaketler 
doğuran bir hastalık hâline geldiği ve yaygın-
laştığı, fakir ile zengin arasındaki uçurumun 
genişlediği, emeğin sömürüldüğü bir dünya 
ile karşı karşıyayız. Bunca kötülük ve zulüm 
karşısında, yeryüzünde sevgi ve muhabbet 
ile iyiliğin ve adaletin yerleşmesini isteyen 
inananlara büyük görevler düşmektedir. Biz-
ler Müslümanlar olarak bunu tesis etmek ve 
sürdürülebilir kılmak zorundayız. Zira yeryü-
zünde insana bahşedilen her türlü donanımı 
ve imkânı şeytanın eliyle kullananlar; yani 
kötülük/zulüm yapanlar, bireyden topluma, 
toplumdan tüm dünyaya yönelik uzun so-
luklu ve sürekli çalışmaktadır. Tüm bunlara 
karşın sürdürülebilir, hayırlı ve uzun soluklu 
dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli 
aracı ise VAKFETMEKtir.

Lügat manasıyla vakıf; “Bir kimsenin belirli 
şartlarla, resmî bir senet veya vasiyet yoluy-
la, mülk veya parasını bir amme hizmetinin 
sürdürülmesi için tüzel kişiliğe sahip bir ku-
ruluş hâline getirmesi” demektir. 

İslamiyet’te vakıf kurmak demek, kişinin 
kendi para ve malından cemiyet adına ve 

Av. Gülden Sönmez

İHH, hayırsever insanların vakfettikleri ile 
kimi zaman okul, cami, su kuyusu, hastane, 

aşevi, yetimhane vb. kurumlar açarak 
kimi zaman bizzat mağdurların ihtiyaçlarını 

karşılayarak sadaka-i cariyelere aracı 
olmaktadır.  
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en önemlisi Allah rızası için feragat 
etmesi, kendi para ve malını bu yolda 
bağışlaması demektir: 

 “Mallarını gece-gündüz, gizli-
açık Allah yolunda harcayanların 
mükâfatı Allah katında verilecektir. 
Onlar için bir korku söz konusu 
değildir ve onlar üzülmezler de.” 
(Bakara, 2/274) 

Ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in, 
“İnsan öldüğü zaman amel defteri 
kapanır. Şu üç şeyi işleyenler hariç; 
sadaka-i cariye verenler, kendisin-
den faydalanılacak ilim bırakanlar, 
ana babasına hayır duada bulunan 
salih evlatlar yetiştirenler.” hadisi 
şerifi nden de anlaşıldığı üzere; insan-
lar ölünce amelleri nihayet bulur, amel 
defterleri kapanır, ancak bu üç istisna 
durumda amel defteri kapanmaz. 
Bunlardan birine nail olan bir mümi-
nin amel defteri kapanmayacaktır. 
Sadaka-i cariye ise vakıf demektir ki 
onun menfaati yeryüzünde devam 
eder gider.

İHH İnsani Yardım Vakfı 
çalışmaları

İHH, yeryüzünde adaletin hâkim ol-
ması, iyiliğin her yere yayılması ve 
kötülüğün önlenmesi için kardeşlik 
bilinciyle nerede olursa olsun muh-
taç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç 
duydukları insani yardımı ulaştırarak 
onurlu bir yaşam sunmak, insanı yar-
dıma muhtaç hâle getiren ve mazlum 
eden her türlü politika ve faaliyetleri 
önlemek üzere inanan insanlar tara-
fından kurulmuş ve Allah’ın rızasına 
ermek üzere sizlerin desteğiyle çalış-
malarını genişletmiştir.

İHH, yukarıda izah edilen anlayışla 
kurulmuş -Allah’ın izniyle- ve yaygın 
bir hizmet ağı ile tüm dünyadaki muh-
taçlara ve mazlumlara ulaşmayı hedef 

almıştır. Zira çalışmalarına vakıfl arın 
en faziletlisi, en devamlısı, en faydalısı 
olma ve en ihtiyaç duyulan anlarda 
mağdurun yanında yer alma gayreti ile 
devam etmektedir. İHH:

En devamlı olmayı; bütün inanan in-
sanların sahip olduğu bir kurum olarak 
kendisiyle aynı misyonu benimseyen 
kurumları güçlendirip yaygınlaştıra-
rak sağlamaya çalışmaktadır. 

En faydalı olmayı; insanı yar-
dıma muhtaç hâle getiren 
sebepleri ortadan kaldı-
rarak sağlamaya çalış-
maktadır. 

En ihtiyaç duyulan 
anlarda mağdurun 
yanında olmayı; sı-
cak savaşın ve her 
türlü zulmün orta-
sında olana bütün 
risklerine rağmen 
ulaşarak sağlama-
ya çalışmaktadır. 

Dünyanın dört bir 
yanında zulmeden 
ve bu zulmü seyre-
den zalimlerin karşı-
sına “İYİLİK-ADALET-
KARDEŞLİK” adına 
çıkabilmek, kendimizin 
ve insanlığın kurtuluşunu 
sağlayacaktır. Bunun için 
de hayırseverler bu umut ve 
yaşama sevincini çok daha 
uzun soluklu kılmak adına tica-
rethanesini, evini, tarlasını, otelini, 
dükkânını, arabasını, kamyonunu vak-
fetmektedir. 143 milyon yetimin yaşa-
dığı dünyamızda, Batı Afrika’da ya-
şayan her dört çocuktan biri 5 yaşına 
gelmeden açlıktan, hastalıktan hayatı-
nı kaybetmektedir. Böyle bir dünyada, 
gelir getiren bir mülkünü yetimhane 
inşası veya işletmesi için vakfeden 

kişinin insanlığa hizmeti ve Allah katında-
ki mükâfatı tahayyül edilebilir mi? Hayatı-
mızı idame ettirecek miktardaki 
malımızın ötesindeki 
malların bize 

ahirette 
nasıl bir mut-
luluk sağlayacağı 
ayetlerde çok açık bir şekil-
de ifade edilmektedir.
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İHH, hayırsever insanların vakfettikleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek-
te, insanların İslam’la şerefl enmesine vesile olmakta, kimi zaman da hayırsever-

lerin desteğiyle yetimleri sahiplenerek toplumların geleceği için, kurtulu-
şu için çalışmaktadır.  

İHH, bu ve benzeri birçok çalışmayı hayata geçiren 
hayırsever insanların güzel amellerinin buluş-

tuğu bir çatıdır. Bu iyiliklerin ve hayırların 
serüveni tüm dünyada yankısını bul-

maktadır. İHH bağışçıları yeryüzünün 
dört bir yanında milyonlarca insan 

tarafından sürekli dua ve hayırla 
anılmaktadır. Bir yetimin du-

asına nail olmak ne büyük 
mutluluktur! Rabbimiz 

sürdürülebilir hayırlı 
yaşamın anahtarı ile 
açılan her kapıya; yani 
Allah yolunda, O’nun 
rızasına uygun vak-
fedilen mallarımız 
sebebiyle bizlere 
“ebedi saadet” 
sunmaktadır. Erişe-
bilmek ümidiyle…

İHH vasıtasıyla 
sürdürülebilir 
hayırlara 
nasıl vesile 
olabilirsiniz? 

• Her türlü menkul 
ve gayrimenkulünüzü 

kalıcı projelerimizden 
herhangi birini hayata 

geçirmek amaçlı vakfede-
bilirsiniz. 

• Mallarınızı yaşarken vakfedebi-
leceğiniz gibi, ölüme bağlı tasarruf 

veya miras sözleşmesi ile vefatınızdan 
sonra değerlendirilmek üzere vakfedip 

taahhütte bulunabilirsiniz. 

• Gelir getiren menkul, gayrimenkul veya ticaretha-
nelerinizin gelirini daimi olarak vakfetmeniz de mümkündür. 

Örneğin işletmelerinizden birinin idame masrafl arı dışında kalan 
kârını bir hizmet için tahsis edebilirsiniz. 

Aşağıdaki kalıcı çalışmalardan her-
hangi biri veya birkaçı için menkul/ 
gayrimenkullerinizi vakfedebilirsiniz: 

Hastane ve poliklinikler inşa edebi-
lirsiniz. 

Çeşme ve su kuyuları açabilirsiniz.

Yetimhane inşa edebilir veya işlet-
me masrafl arını karşılayabilirsiniz.

İmkânınıza göre dilediğiniz sayıda 
yetimin bakım masrafl arını karşıla-
yabilirsiniz.

Katarakt olan hastaların gözlerinin 
açılması için fon sağlayabilir veya 
bu ameliyatların yapılacağı bir has-
tane kurabilirsiniz.

Gezici veya kalıcı aşevleri kurabi-
lirsiniz.

Yetim annelerini destekleyecek bir 
projeyi hayata geçirebilirsiniz.

İhtiyaç olan ülkelerden birinde Kur’an 
öğrenimini destekleyebilirsiniz.

Azınlık olarak yaşayan Müslüman-
ların bulunduğu herhangi bir ülkede 
çalışma yaptırabilirsiniz.

Cami, mescit ve medreseler kura-
bilirsiniz.

Evsizlere ev yaptırabilirsiniz.
Muhtaç gençleri evlendirebilirsiniz.

Ya da tüm bu çalışmalar hayat 
bulsun ve yürüsün diye, devamlılık 
amacıyla menkul/gayrimenkulleri-
nizi İHH’nın serbest bağış fonuna 
vakfedebilirsiniz. 

Hangi hayırlara 
vesile olabilirsiniz?



Toplumsal hayatta sayısız işlevler 
gören vakıf kurumu, Müslüman-
ların hukuk dünyasına önemli 

katkılarından biridir. Vakıf hukuku, İslam 
tarihinin daha ilk döneminde kurulan va-
kıfl arın örnek durumu göz önünde tutu-

larak İslam hukukçularının takdire değer 
çabaları sonucunda işlenip geliştirilmiş-
tir. Vakıf hukukunun temel dayanakları, 
Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed 
(s.a.)’in ilk vakıf uygulamasıyla ilgili 
açıklamalarında ve bizzat uygulamala-

rında ve kılavuzluğunda yer alır.  Aslında 
Kur’an-ı Kerim’de vakıfl a doğrudan ilgili 
ayetler yoktur. Bu hususta, dolaylı bir 
çıkarımla, amel-i salih (iyi iş) ve infak 
(Allah uğrunda harcama) ayetleri, vakıfl a 
ilişkili olarak görülmektedir.

Vakıf bağışları ve 
sadaka-i cariye 
Vakıfl ara yapılan bağışlar, özellikle menkul veya gayrimenkul bağışları, 
kalıcı iyiliklerin ve sürekli sadakanın sadaka-i cariye olarak kabul 
edilebilecek en güzel örneklerindendir.

Prof. Dr. Vecdi Akyüz
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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a) Amel-i salih

Birleşik bir kelime olarak kullanılan 
amel-i salih, kelime anlamıyla “iyi iş, 
yararlı, güzel, değerli, verimli, sevap 
kazandırıcı iş, iyi ve güzel davranış” 
demektir. Dinî bir terim olarak ise, 
Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle 
ilahî bir emri yerine getirmek; kişinin 
kendisi, ailesi ve diğer insanların ya-
rarına yaptığı her türlü iyi iş anlamın-
dadır. Bu tanıma göre, salih amellerin 
sayısı bütün ilahî emirler sayısıncadır. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de bu emirlerin 
hemen tamamı, salih amelin ele alındı-
ğı ayetlerin kendisinde, hatta öncesin-
de ya da sonrasında yer almaktadır. 
Bu geniş kapsamı içinde amel-i salih; 
kişiye, zamana ve yere göre değişiklik 
gösterir. Bu konudaki en önemli ölçü; 
yapılan işin, kişinin kendisine veya 
başkasına bir yararının dokunmasıdır; 
yani amel-i salih, hem bireysel hem de 
toplumsal boyutludur.

Amel-i salihin başlıca örnekleri şu 
ayetlerde topluca yer alır: “İman edip 
salih ameller işleyenler ise cennetlik-
lerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 
Hani biz, İsrailoğulları’ndan ‘Allah’tan 
başkasına kulluk etmeyeceksiniz; 

ana-babaya, yakınlara, yetimlere ve 
yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese 
güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı 
kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz’ diye 
söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, 
yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.” 
(Bakara, 2/82-6)

Dünya hayatı geçicidir, mal ve evlatlar 
da geçicidir; kalıcı olan, kişinin hem 
adını yaşatacak hem de sevabını sür-
dürecek olan şeyler, iyi davranışlardır: 
Mallar ve evlatlar, dünya hayatının 
süsüdür. Baki kalacak salih ameller 
ise, Rabbinin katında sevap olarak da 
ümit olarak da daha hayırlıdır.” (Kehf, 
18/46) “Kalıcı iyilikler” ise, vakıf dâhil 
amel-i salih olarak yapılan bütün güzel 
işler olacaktır. Kalıcı iyiliklerin sevabı 
ve sonucu, geçici şeylerden daha 
hayırlı bir sonuçtur: “Allah, doğruya 
erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı salih 
ameller Rabbinin katında sevap olarak 
da sonuç olarak da daha hayırlıdır.” 
(Meryem, 19/76) 
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Amel-i salih; kulluk bilincinin derin 
yansıma bulduğu, kalıcı güzel davra-
nışlardan ibarettir.

“İnsanın ardından kalanlar” hadisi, 
kalıcı iyilikleri daha somut bir şekilde 
örneklendirerek şöyle açıklamaktadır: 
“Âdemoğlu öldüğünde şu üçü dışın-
da amel defteri kapanır: 1) Devam 
eden sadaka (sadaka-i cariye) mey-
dana getirenler, 2) Yararlanılan bilgi, 
3) Kendisine dua eden hayırlı evlat.” 
(Müslim, Vasıyyet, 14, No. 1631; Ebu 
Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 
36) Bu hadiste geçen ve kalıcı iyi-
liklere örnek olan sadaka-i cariye 
(sadakât-i mevkûfe-i cariye/sadaka-i 
müebbede), diğer hayır kurumları gibi, 
vakıf kurumunu da kapsamına alacak 
biçimde genişçe değerlendirilir. 

b) İnfak 

Vakıfl a ilgisi kurulan ayetlerden bir bö-
lümü, infak (Allah yolunda harcama) 
ayetleridir. İnfak ayetlerinin sayısı yüz 
civarındadır. Bu ayetler, Allah yolundaki 
harcamaların türlerini, infakın inanç 
boyutunu, infakın amacını, yerini ve 
zamanını, infak yapma ölçütlerini ve 
infakın sonucunu ve ödülünü açıkla-
maktadırlar. Aslında infak ayetleri, farz 
olan infak ve zekâtı kapsadığı gibi, farz 
olmayan yardımları, sadakaları ve hayra 
süreklilik kazandıran vakıfl arı da kapsar. 
Vakıf; teberru ve sadaka muameleleri 
arasında görüldüğünden, söz konusu 
ayetler vakfı da içermiş görülmektedir. 

İnfak ayetleri içinde vakıfl a en başta 
ilişkisi kurulan ayet, özellikle en hoşa 

giden şeylerden Allah yolunda harca-
mayı teşvik eden şu ayettir: “Sevdiğiniz 
şeylerden sarf etmedikçe, iyiliğe (birr) 
erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz 
şüphesiz Allah onu bilir.” (Âl-i İmran, 
3/92) Allah’a iman, müminleri kardeş-
lerinin maddi ihtiyaçlarına karşı duyarlı 
kılmalıdır. Buradaki sevilen şeyler; ön-
celikle mal ve servet olabileceği gibi, 
bilgi, makam, nüfuz ve beden gücü gibi 
maddi ve manevi imkânlar da olabilir. 
Tefsir bilginlerinden birçoğu, bu ayeti 
vakıfl a açıklamışlardır. (Kurtubî, el-Câmi 
li-Ahkâmi’l-Kur’an, Beyrut 1988, 4/85-
86; Cessâs, Ebubekir Ahmed er-Râzî, 
Ahkâmu’l-Kur’an, 2/18) Sahabeden 
Ebu Talha, bu ayet inince, Beyruhâ 
Hurmalığı Aile Vakfı adıyla vakıf uygula-
masını, bizzat Hz. Muhammed (s.a.)’in 
tavsiyesi doğrultusunda yapmıştır.
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İnfak yapılacak yerleri açıklayan ayetler, yardım 
yapılacak ihtiyaç sahiplerine dikkat çekmek 
suretiyle vakıf kuruluşu için rehberlik yapmıştır: 
“Yüzlerinizi doğudan yana ve batıdan yana 
çevirmeniz, iyi (birr) olmak demek değildir. 
Lakin iyi olanlar; Allah’a, ahiret gününe, me-
leklere, Kitap’a, peygamberlere inanan, O’nun 
sevgisiyle yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, 
yolculara, yoksullara ve (özgürlükleri için) kö-
lelere mal veren, namaz kılan, zekât veren ve 
ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler; 
zorda, darda ve savaş alanında sabredenlerdir. 
İşte onlar doğru olanlardır ve sakınanlar ancak 
onlardır.” (Bakara, 2/177); “Sana, ne sarf ede-
ceklerini sorarlar, de ki: Sarf ede-
ceğiniz mal; ana baba, ya-
kınlar, yetimler, düşkün-
ler, yolcular içindir. 
Yaptığınız her iyiliği, 
Allah şüphesiz 
bilir.” (Bakara, 
2/215) Sahabe-
nin yaptıkları 
vakıfl ar için 
düzenledikleri 
vakfi yelerde, 
bu ayetlerde 
geçen ihtiyaç 
sahipleri ne-
redeyse aynen 
tekrarlanarak yer 
almıştır. Bu durum da, 
bu ayetlerin vakıf kurumu 
için yol gösterici olduğunu 
ortaya koyar.

Vakıfl arın yönetimi, emanet bilinciyle yapıldığı 
için, emanetlerin ehline verilmesini emreden 
ayet, vakıf mütevellileri için daima rehber ol-
muştur: “Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri 
ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüp-
hesiz Allah işitir ve görür.” (Nisa, 4/58)

Vakıfl ara yapılan bağışlar, özellikle menkul veya 
gayrimenkul bağışları, sadaka-i cariye olarak 
kabul edilebilecek kalıcı iyiliklerin ve sürekli 
sadakanın en güzel örneklerindendir.

Bu soruyu İHH’ya yapılan yardımlar sadaka veya sadaka-i 
cariye sayılır mı, şeklinde sormak daha uygun olur.  Çünkü 
ikisi arasında belli bir oranda fark vardır. İHH ve benze-
ri hayır kurumlarına verilenler sadaka sayılırlar ve veren 
insanlar ecir alır. İHH da hayra vesile olmanın ecrini alır. 
Ancak sadaka-i cariye, adından da anlaşılacağı üzere bir 
ırmağın akışı gibi akışı devam eden sadakalar için kullanılır. 
Vakıf kurma, cami, sebil, çeşme, köprü, medrese yaptırma 
vb., istifade ettikçe hayrı akmaya devam eden tasadduklar 
bu kabildendir. 

Nitekim İHH’nın açtırdığı kuyular, yaptırdığı müessese-
ler, hayırları ulaştırmak için aldığı araçlar, insanları 

tedavi için kurduğu müesseseler sadaka-i cariye 
çerçevesi içindedir. Diğer gıda, giyecek, ilaç 

yardımı gibi hayırlar ise sadakadır. Bazen 
yerli yerinde yapılmış bir sadakadan da 
insanlar sadaka-i cariyeye denk büyük 
ecir alırlar. Çünkü herkesin devamlılığı 
olan sadakaya yönelmesi acil ihtiyaçların 
önünü kesebilir. 

Nitekim zekât verilecek yerlerin Kur’an-ı 
Kerim’de açıklanmasında ve verilecek 

zekâtların verilen şahısların mülkiyetlerine 
girme şartının olmasında da bu hikmet yatar. 

Zekâtın şahıslara verilme şartı olmasa, onunla 
cami, okul, yol, köprü, vakıf ve sebil yapılacak 

olsa birçok insan zekâtı bu tarafa yönlendirir ve acil 
ihtiyaç sahibi kimseler acizliğine terk edilir. Onun için 

zekât paralarıyla vakıf ve dernek kurulmaz, cami yapılmaz, 
vakıf ve derneklerin masrafl arı karşılanamaz. 

Vakıf ve dernekler zekât için ayrı bir fon oluşturmalı, veri-
lenleri diğer yardımlara karıştırmadan bu fonda toplamalı, 
orada toplanan para, giyecek veya gıdaları zekât veren 
insanlara vekâleten ehline ulaştırmalıdır. 

Sadaka ise daha geniş bir kullanım alanına hitap eder. 
Onu meşru ve hayra yönelik olmak şartı ile değişik yerler-
de kullanmak mümkündür. Doğruları en iyi bilen şüphesiz 
Allah’tır. 

Selam ve hayırlara vesile olmanız niyazıyla… 
Dr. Şerafettin Kalay

İHH’ya yapılan yardımlar 
sadaka-i cariye sayılır mı? 
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Vakıfl arın sosyal yönü 
Vakıf, infakın müesseseleştirilmiş ve devamlı hâle getirilmiş en nadide şeklidir.

Süleyman Dinç
Vakıf Akademisi Derneği Başkanı 

Medeniyetler; kapsamlı bir 
düşünce sistemi, yüksek bir 
kültür, ince bir zevk, ilerlemiş 

bir teknoloji, gelişmiş müesseseler, 
mükemmel sistemler üzerine inşa 
edilirler. 

Medeniyetlerin uzun süre ayakta kala-
bilmeleri ise; herhangi bir mecburiyet 
veya zorlama olmaksızın, insanlığa 
karşı ferdî sorumluluk hissi, sevgi, 
vicdani bir hizmet duygusu, iyilik, şef-
kat, yardımlaşma, dayanışma, yaratıl-
mışı maddi ve manevi açıdan huzura 
kavuşturma yolunda haz duyma, bu 

değerleri kendisine ilke edinmiş kişinin 
hür iradesi, toplumsal barış, karşılıklı 
hoşgörü, paylaşma, bireysel fedakârlık 
ve sosyal dayanışma ile mümkündür. 

Vakıf; başkasını kendisinden çok dü-
şünecek kadar hamiyetli, yardımsever 
ve cömert olan insanların; Yaratan’dan 
ötürü yaratılanlara sevgi, şefkat, 
merhamet ve hayır işlerinde yarışma, 
Allah yolunda harcamada bulunma; 
kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım 
elini uzatma, toplumsal yapıyı sağ-
lamlaştırma saik ve amaçlarla kurulan, 
infakın müesseseleşmiş ve devamlı 

hâle getirilmiş en nadi-
de şeklidir. 

Vakıf; sevgi ve aşktır. 
Vakfetme; Yaratan’ın rı-
zasını kazanmak, sade-

ce manevi çıkar maksadıyla yaratılmışı 
sevmek ve hizmetinde olmaktır.

Helal yoldan kazandığı ve sevdiği 
şeyleri Allah rızası için vakfedenler 
(yaratılmışın istifadesine sunanlar) 
Yaratan’ın, “Onlara hiçbir korku yoktur 
ve onlar mahzun da olmayacaklardır.” 
(Bakara, 2/274) müjdesine nail olan-
lardır.

Vakıfl a ilgili kullanılan terimler şu şe-
kildedir: 

Sadaka, hayır, tasadduk (sevdiği 
şeylerden karşılıksız verme), sadaka-i 
cariye (ebedî hayır), infak, diğerkâmlık, 
(başkalarını yakın görme-düşünme), 
isâr (önce başkalarını düşünme), 
Muhammedî şefkat (yalnız başkalarını 
düşünme). 

Yaratan’ın rızasını kazanma 
duygusu ile başta insanlar 
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olmak üzere tüm yaratılmışlara hizmet 
etmek düşüncesiyle vakıfl ar kurulmuş, 
bu yolla toplumda sosyal adalet ve 
barış ortamı sağlanması amaçlanmıştır.

Vakıf, ferdî hak ve hürriyetleri güven 
altına alan, kolektif refahı sağlamaya 
yönelik bir birlik ve hareket kurumudur. 

İktisadi bakımdan da ahlaki yönden 
de kendisine insanı esas unsur olarak 
alan vakıf kurumu; insanların sosyal 
seviyelerine, renklerine, sınıfl arına 
veya kazançlarına değil şahsiyetine 
değer verir. İnsan, vakıf sayesinde 
toplumla bütünleşir. 

Vakıfl ar sayesinde;
• İnsan hayatının korunması ve geliş-
tirilmesi,

• İnsanların hayatta karşılaşabilecek-
leri maddi ve manevi zorlukların, ızdı-
rapların dindirilmesi, 

• Hayatın güzelleştirilmesi, 

• İnsan şahsiyetinin, onur 
ve haysiyetinin ve top-
lumsal düzenin her türlü 
tehlike ve sarsıntılardan 
korunması sağlanmıştır.

Vakıf müesseseleri ile diğerkâmlığın 
zirvesini yakalayan ecdadımız, kurdu-
ğu vakıfl arla insanlarla birlikte hayvan-
lara da hizmet etmiştir. 

Vakıfl arın karşılıksız yardıma yönelik 
hizmetleri; toplumun psikososyal ya-
pısına olumlu etkiler yapmakta, gelir 
dağılımındaki dengesizlikleri asgariye 
indirmekte, sosyal patlamalara mey-
dan vermemektedir.

Toplumda fertleri bir sosyal merkez et-
rafında toplayan kurumları bünyesinde 
bulunduran vakıfl ar, maddi ve manevi 
etkileriyle sistemde var olabilecek ak-
saklıkları gidermekte, yatay ve dikey 
sosyal ilişkilerin gelişmesine imkân 
vermekte, hizmetten faydalananlar 
arasındaki sosyal ilişkilerin devamlılı-
ğını sağlamakta, sosyal bütünleşmeye 
yardımcı olmaktadır. 

İnsanlığın bugün hasretini 
çektiği, ecdadımızın bı-
raktığı vakıf medeniyetinin 

ortaya koyduğu hizmet kurumlarını ye-
niden canlandırmak, insanların özgür 
ve müreffeh yaşaması kadar, gelecek 
nesillerin mutluluğu açısından da son 
derece önemlidir.

Kardeşlik duygusunun zayıfl adığı, 
içtimai huzur ve sükûnun bozulduğu, 
kin ve husumetin çoğaldığı günümüz-
de, büyük bir infak 
seferberliğine ihtiyaç 
vardır.

Fotoğraf: Mostar Köprüsü / Bosna Hersek, 1566, Osmanlı Vakfi yesi 
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Kendimizi bulduk
Ahmet Aksüs Ortaköy esnafından. Hikâyesi örnek olacak türden. 
Geçen yıl Küçükyalı’daki dairesini İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağışladı 
ve bu bağışı ile Afrika’nın en sorunlu bölgelerinden biri olan Darfur’da 
rahmetli babası için çok güzel bir cami yaptırdı. Caminin açılış törenine 
bizzat katılan Ahmet Bey ile cami yaptırmaya karar verişi ve bölge 
izlenimleri hakkında görüştük. 

H. Zehra Öztürk
Zeliha Sağlam
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Ahmet Bey, kendinizi kısaca tanıta-
bilir misiniz?

Emlakçıyız, Ortaköy eşrafındanız. As-
len Makedonya’nın Gostivar bölgesin-
deniz. Dedelerimiz Osmanlı zamanın-
da Karaman bölgesinden Rumeli’ye 
iskân ettirilmiş. Osmanlı’nın dağılma 
döneminde, Balkan harplerinden önce 
amcalarım şehit olmuşlar. Babaannem 

babamla birlikte Türkiye’ye gelmiş. 
Yani babam buraya geldiğinde yalnız-
mış; tek başınaymış. Burada esnafl ık 
yapmış. Bir gün babam, “Ben gidiyo-
rum, dönmeyeceğim.” dedi ve hacca 
gitti. Şu an Resulullah Efendimizin 
karşısında, Cennet’ul-Baki mezarlığın-
da ona komşu yatıyor. Babamız için 
ne yapabiliriz diye düşünüyorduk, bu 
mescidi yaptırmak nasip oldu. Yaptır-
mış olduğumuz cami, bölgenin üçün-
cü büyük camisi.

Peki, bu camiyi yaptırmaya nasıl 
karar verdiniz? 

Bir Ahmet ağabeyimiz var. Hiç boş 
konuşmaz. Hadisten, Kur’an’dan 
başka bir şey tanımaz. Evden, apart-

mandan bahsetmez. Biz yazın adaya 
gideriz. Bir gün adaya giderken bana 
“Sen hacca gittin mi?” diye sordu. O 
sıralar pek samimi değildik. Ben de 
“Yok.” dedim. O da, “O zaman senin 
durumun pek iyi değil herhâlde.” dedi. 
O gece hiç uyuyamadım. O yıl hemen 
hacca başvurduk ve gittik elhamdü-
lillah. Geçen yıl yine bu ağabeyimiz, 
“Hacı ağabey, sana bir cami yakışır.” 

dedi. Kendisi İHH vesilesiyle yetim 
bakıyor. Eşi ve kendisi, müteşebbis, 
hayırsever insanlar. Rabbim ol derse 
her şey olur. Bizi bir düşüncedir aldı. 
Bu vesile ile gözümüzü İHH’da açtık. 
Bir fırsat çıktı karşımıza. Yedi ay gibi 
kısa bir sürede cami tamamlandı. Biz 
yedi ay sonra gittik ve camimizde na-
mazımızı kıldık. Cenab-ı Hak bir şeye 
ol derse ona hiçbir şey engel olamıyor. 
Bir anda kendinizi Sudan’da buluyor-
sunuz.

Camiyi görünce ne hissettiniz?

Açılış gününe kadar camiyi görme-
dik. İHH’nın orada birlikte çalıştığı 
kurumdan arkadaşlar bizi hep değişik 
yollardan geçiriyordu, bir anlamda 

sürpriz oldu. Cami ana cadde üzerine 
yapılmış çok güzel bir yapıydı. Bölge-
nin üçüncü büyük camisiymiş. Partner 
kuruluş tarafından açılış için bir orga-
nizasyon yapılmıştı. Vali ve bölgenin 
ileri gelenleri açılışa katılmıştı. Büyük 
çadırlar kurulmuştu. Kurban kesildi, 
yemek verildi. Yaşadıklarımızı ifade 
etmek zor, insan çok mutlu oluyor. 
İnşaat sürecinde peyderpey fotoğraf-

lar gelmişti, camiyi kısmen görmüştük 
gerçi ama gerçeğini görmek bambaş-
ka bir duygu. 

Bu bir piyangodur diyorum ben ken-
di kendime. Bu hem çok kolay hem 
çok zor bir şey. Vermek zor bir şey. 
“Malımı alma canımı al” diye bir tabir 
vardır. Mal bozmak, vermek çok zor 
bir şeydir.

Gerçekten insanın kendi malını 
vermesi zordur. Bu anlamda sizin 
hayırseverlere söylemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Hayırseverlere mallarından Allah rızası 
için vermelerini ve vererek rahatlama-
larını öneriyorum. İnsanların sağlığında 

Hayırseverlere 
mallarından 
Allah rızası için 
vermelerini 
ve vererek 
rahatlamalarını 
öneriyorum. 
Evlatlarım beni 
gördüler ve Allah’ın 
izniyle onların da 
böyle yapacağını 
biliyorum.
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vermelerinin faydalı olacağını düşünü-
yorum. Benim evlatlarım beni gördüler 
ve Allah’ın izniyle onların da böyle 
yapacağını biliyorum. Ben bu konuyu 
açtığımda, “Baba ne yapıyorsun?” 
diyebilirlerdi. Ama böyle demediler. 
Tabiri caizse yaptığımız bu hayırlı iş ile 
kendimizi bulduk. Allah bize nasip etti. 
Ailem de çok mutlu. Bakıyorum, kendi 
kendine bir ateş alev aldı. Onlar da 
şimdi bir şeyler yapmak istiyorlar.

Bölgeye gidip gördünüz, izlenimleri-
niz nelerdir?

Çok içler acısı bir bölge. Allah yardım-
cıları olsun. Biz burada lüks içerisinde 
yaşıyoruz; onlar ise orada açlık ve 
sefalet içerisindeler. Günde bir öğün 
yemek yiyorlar. Herkes ortalama 40 
kilo, şişman kimse yok. Yokluk gör-
meyince insan, elindekilerin kıymetini 
bilemiyor. Bölgeyi önceden hiç bilmi-

yordum. Haritada biliyordum sadece. 
Orada her şeyi birebir yaşadık. Duru-
mun vahametini gördük. Hakikaten 
çok mağdurlar. Belki Afrika’nın diğer 
ülkeleri de öyle. Her gittiğimiz yerde 
dertlerini anlatıyorlardı; çünkü derdi 
çok olan insanlar. Okul istiyorlar, okul-
larının iyileştirilmesini istiyorlar. Orada 
okullar tuğla dönme bir duvardan iba-
ret. Pencerelerinde cam yok, üstü ka-
palı olanlar şanslı. Bazı okullar ise çalı 
çırpıdan, otlardan yapılmış, çocuklar 
kumun üzerinde ders yapıyorlar. 
Masa, sandalye falan yok. Ama hepsi 
de büyük bir şevkle okula devam edi-
yor. Tüm öğrenciler bir örnek giyinmiş, 
inci taneleri gibiydiler benim için. 

Sizi orada en çok ne etkiledi?

Çok mağdur olmalarına rağmen 
insanlar İslam’ı çok iyi yaşıyorlardı. 
Kur’an kursu talebeleri mağara gibi 

evlerde çalışıyorlar. İslam’dan hiç 
kopmamışlar. Bütün düsturları İslam; 
onunla yaşıyorlar, onunla mutlu olu-
yorlar.

Sizce daha başka neler yapılmalı?

İslam ülkelerinin yapabileceği çok 
şey var. Kulak misafi ri olmuştum; 
Mustafa İslamoğlu bir konuşma-
sında “Türkiye hayır ihraç ediyor.” 
demişti. Bu anlamda Türkiye ile 
gurur duyuyoruz. Aynı şekilde Arap 
ülkelerinin de kardeşlerimize sahip 
çıkmasını istiyoruz. Bugün Arap 
ülkeleri çok zengin. Mesela, Türki-
ye şu an orada meslek edindirme 
kursları düzenliyor. Uçsuz bucaksız 
araziler var; ancak kullanılmıyor. El 
beceri kursları ve meslek kursları 
düzenlenmesi gerekir ki bu kişiler 
üretime geçsinler. Onlara balık tut-
mayı öğretelim.

Cenab-ı Hak bir 
şeye ol derse hiçbir 

şey ona engel 
olamıyor. Bir anda 

kendinizi Sudan’da 
buluyorsunuz. 

Yedi ay gibi kısa 
bir sürede proje 
tamamlandı. Biz 

yedi ay sonra gittik 
ve camimizde 

namazımızı kıldık.
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Şengül Teyze İHH çalışmalarından haberdar olmuş, 
neler yaptığımızı öğrenmiş ve İzmir’deki yetkilileri-
mizle irtibata geçmiş. “İHH’nın çalışmalarını takdir 
ediyorum. Evimi gönül rahatlığı ile İHH’ya bağışladım. 
Vakfın tüm çalışmalarından, su kuyularından, yetim 

çalışmalarından, okullardan, hepsinin hayrından, 
sevabından inşallah biz de faydalanırız. Ve inşallah 
ölümümüzden sonra hayrımız devam eder.” diyen 
Şengül Teyze, oturduğu daireyi ölümünden sonra 
kullanılmak üzere İHH’ya bağışladı.

Öldükten sonra hayrımın 
sürmesini istiyorum

Kendisi ile tanıştığımızda 70’li yaşlardaydı Melek 
Teyze. O, İHH’ya ilk gayrimenkul bağışında bulunan 
kişiydi. Eşi ile birlikte yıllarca kapıcılık yapmış ve 
ömürleri boyunca artırdıkları ile Kadıköy’de bir daire 
almışlardı. Takdiriilahî, o da vefat eden eşi gibi akci-
ğer kanseriydi. 

Melek Teyze bir gün vakfımıza gelerek, “Bir evim 
var, ben öldükten sonra arkamdan Kur’an okumanız 

şartıyla onu size bağışlamak istiyorum. Ölene kadar 
evimde yaşayayım, sonra sizin olsun. Vefat edince 
akrabalarım gelip hak isteyeceklerdir. Oysa onlar 
bizim ne hastalığımızda ne de sağlığımızda yanımıza 
geldiler. Cenazemi onlara bırakmayın, siz kaldırın, 
size yük olmam korkmayın.” diyordu. Gerçekten de 
yük olmadı, kuş gibi uçup gitti Melek Teyze. Evini 
bağışladıktan dört ay sonra vefat etti. Cenazesini 
defnettik ve dualarla ahirete uğurladık Melek Teyze’yi.

Arkamdan Kur’an okuyun yeter!
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“2000’li yılların başıydı. Habeşistan, ilk Müslümanlara 
kucak açan Necaşi’nin ülkesi, susuzdu. Peygamber 
Efendimizin arkadaşlarına, Allah’ın misafi rlerine kucak 
açan bir ülke bu durumdaysa bir şeyler yapmamız 
lazım diyordum. 

Param yoktu ama Ayvalık’ta arsalarım vardı. Ancak pi-
yasanın durumu kötü olduğu için onları satmam müm-
kün olmuyordu. Ben de İHH’ya gidip teklif edeyim diye 

düşündüm. Onlara, siz su kuyuları açıyorsunuz. Benim 
uykum falan kalmadı. Uykum yok, param da yok ama 
arsalarım var. Onları alın ve su kuyuları açın. Siz bu ku-
yuları açın, bu sular da kıyamete kadar aksın. İçenler 
de dua etsin. Habeşistan’daki Müslümanların susuzluk 
çekmesini ne aklım kabul etti ne de kalbim.” diyordu 
arsa bağışını yaparken. Bu bağışçımızın dört arsası ile 
Habeşistan topraklarında, adı açlık ve kuraklıkla öz-
deşleşen Etiyopya’da dört su kuyusu açıldı. 

Uykum da yok, param da!

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın projelerinden biri olan 
gezici aşevinin kurulması aşamasında önemli mik-
tarda bağışta bulunmuştu Nermin Teyze. Onun 
katkılarıyla 2005 yılında faaliyete geçen gezici 
aşevi, Türkiye’de farklı illerde ve kriz bölgelerinde 
ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtmaya devam 
ediyor. Aşevinin faaliyete geçmesinin ardından 
vakıf yetkilileri Nermin Teyze’yi ziyaret ederek aşe-
vinin fotoğrafl arını götürmüş ve yapılan hizmetler 
hakkında kendisine bilgi vermişlerdi. Bu ziyaretin 
ardından Nermin Teyze, Sultanahmet’te kendisine 

miras kalan bir oteli ve yine aynı mevkide bulunan 
bir binayı İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağışladı.  
Nermin Teyze; “İHH’nın çalışmalarını takip edi-
yorum. Bu gayrimenkulleri de hayırlı bir şekilde 
kullanacaklarını düşünüyorum. İHH faydalı işler 
yapıyor, dürüst çalışıyor. Tek bir konuda değil geniş 
bir alanda çalışmalar yapıyor. Allah çalışmalarınız-
da kolaylıklar versin, işlerinizi rast getirsin.” diyor. 
Nermin Teyze’nin ve daha pek çok hayırseverimizin 
yaptığı bu vb. bağışlar, ebedi hayırlı yaşamın kapı-
sını aralıyor.

İHH faydalı işler yapıyor

“İsrail Gazze’ye saldırıyordu. Elimizden bir şey 
gelmiyordu. Bu duruma çok üzülüyordum. Bir 
miktar bağışta bulundum. Ancak içim rahat et-

medi. Yeni aldığım aracımı vakfa getirdim ve 
teslim ettim. İnşallah, Allah bu yolda can vermeyi 
nasip etsin.”

Gazze’ye kayıtsız kalamazdım

Hayra teslim olanlar
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Kurban 
iyiliği yaşatmaktır!
Bu yıl da kurban, ziyaret edilen ülke halkları ile yakınlaşmaya, 
bölgede hayata geçirilen projelerin yerinde gözlemlenmesine ve 
bölgelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesine vesile oldu.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2009 Kur-
ban Organizasyonu ile dünyanın 
120 ülke ve bölgesinde, hayırse-

verlerin vekâlet yolu ile bağışladıkları 
kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaş-

tırdı. İHH, toplam 35.639 hisse kur-
ban kesti ve 1 milyon 250 bin kişiye 
ulaştı. İHH ekipleri, dünyanın dört 
bir yanındaki Müslümanlara bayram 
sevincini yaşattı. Kurban organizas-
yonunda yetimler de unutulmadı; 16 
ülkede 2802 yetime bayramlık elbise 
hediye edildi.

İHH; Filistin, Patani, Moro, Darfur ve 
Somali gibi kriz ve savaş bölgelerinde; 
Nepal, Sri Lanka, Surinam, Küba ve 
Kamboçya gibi Müslümanların azınlıkta 
olduğu bölgelerde; Nijer, Bangladeş, 
Mali, Gine, Tanzanya ve Çad gibi açlık 
ve yoksulluk bölgelerinde kurban organi-
zasyonları gerçekleştirdi. Kurban, ziyaret 
edilen ülke halkları ile yakınlaşmaya, böl-
gede hayata geçirilen projelerin yerinde 
gözlemlenmesine ve bölgelerin ihtiyaçla-
rının tespit edilmesine vesile oldu.
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* 2009 Kurban Organizasyonu hakkında detaylı bilgiyi dergimiz ile ek olarak 
verilen Kurban Bülteni’nde bulabilirsiniz.
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Kurban Anılarından

Burada yapacağımız kur-
ban çalışmasıyla ilgili 

konuşurken bir yandan da ısı-
nıyoruz. Muhtarın kırık camlı 
penceresinden dışarıyı, mısır 
koçanlarına konan kumru ve 
güvercinleri izlerken muhtar; 
“En az 30 küsur sene sonra 
köyümüze gelen ilk yabancı-
lar sizsiniz.” diyor. Müteşekkir 
bir ifadeyle bize hafi f tuzlu 
yeşil çay ikram ediyor. Evet, 
tuzlu çay. İnsan alışıyor ve 
soğukta da iyi gidiyor. 

Kurban paylarını tek tek da-
ğıtmaya başlıyoruz. Ve ko-
şulları diğerlerine göre daha 
ağır haneler için de biraz 
nakdi yardımda bulunuyoruz. 
İhtiyar bir amca “Hoş geldin.” 
diyor, sarılıyor. Bırakmıyor! 
Sırtını sıvazlayıp nazikçe mü-
saade istiyorum. Bırakmıyor! 
Ağlamasının dinmesini bek-
liyorum. Emanetini verdikten 

sonra birlikte bir hatıra fotoğ-
rafı çektiriyoruz ve ayrılıyoruz.

Yolda yürürken imama; 
“Müslüman Müslüman’ın kar-
deşidir.” hadisini okuyorum. 
O da bana; “Muhakkak ki 
müminler kardeştir.” ayetiyle 
yanıt veriyor. Refakatçimiz bir 
diğer imam kardeş ise heye-
canla araya giriyor ve yalın 
Arapçasıyla, “Müslümanlar 
tek bir vücut gibidir. Bir uzvu 
rahatsız olunca diğer uzuvları 
onu hisseder.” anlamındaki 
hadisi paylaşıyor. İçimden; 
“Allah’ım Çin’in göbeğinde, 
dağ başında iki farklı millettin 
bu kardeşliği nasıl bir kardeş-
liktir.” diyerek şükrediyorum. 
Buradaki kardeşlerimizle 
birbirimizi kucaklıyoruz. 
Osmanlı’nın torunu diye iltifat 
ediyorlar bize.

Abdullah Orhan - Çin

Daha yüz yıl önce bir ve 
beraberdik. Gitmesek de, 

gelmesek de orada bir yer var-
dı, uzak da olsa bizim bir par-
çamız. Biz Yemen’i hiç unut-
madık. Onların da İstanbul’u 
unuttuklarını sanmıyorum. Bu 
seyahatimiz biraz tarihe yolcu-
luk, biraz da uyuyan bir hayali 
uyandırma çabasının ürünüy-
dü… Tabii bayramlaşmak ve 
Mü’min olmanın gereklerini 
yerine getirmek için bir yeryüzü 
yolculuğu, Hicaz topraklarına 
doğru… Irmak yatağını arıyor. 
Tarih yeniden uyanıyor bu 
topraklarda. Kardeşleriniz siz-
leri bekliyor. Yardımlarınızı ve 

dualarınızı. “Hiç bir Müslüman 
dünyada olup biten şeyleri 
görmezlikten, duymazlıktan, 
bilmezlikten gelme hakkına 
sahip değildir.” Bizler Hakkın 
gören gözü, işiten kulağı, tutan 
eli ve haykıran sesi olmak du-
rumundayız. Unutmayalım ki 
“Allah bizim ellerimizle zalimleri 
cezalandırmak ve mazlumlara 
yardım etmek istemektedir.” 
Bizler yaptığımız, yapmamız 
gerekirken yapmadığımız, 
söylediğimiz ve söylememiz 
gerekirken söylemediğimiz her 
şeyden hesaba çekileceğiz.  

Abdurrahman Dilipak -Yemen
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4. Uluslararası Yetim Buluşması İstanbul programı

İstanbul programıİstanbul programı
İstanbul programı, 
Pakistanlı yetimler

İstanbul programı, 
fuaye alanı



İHH İnsani Yardım Vakfı; savaş, 
işgal, doğal afetler gibi nedenler-
le yetim kalmış çocuklara destek 

olmaya devam ediyor. Sponsor Aile 
Sistemi’yle dünyanın 23 ülkesindeki 
15 bin 300 yetimin bakımını üstle-
nen İHH, yetimlik gerçeğini Türkiye 
ve dünya gündemine taşıyarak 
yetim çalışmalarını desteklemek 
adına uluslararası yetim buluşmaları 
düzenliyor.

Uluslararası yetim buluşmasının 
dördüncüsü bu yıl 12-25 Ekim ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi. Bu 
yıl da farklı kültür, renk ve dilden 
onlarca yetim İstanbul’da buluştu, 
sponsor ailelerle ve Türkiye halkı 
ile kucaklaştı. Yetim ve korunmasız 

çocuklar sahiplenilirken sevgi, kar-
deşlik ve iyilik kapıları aralandı.

Katılımcılar

4. Uluslararası Yetim Buluşması’na 
Türkiye’de yaşayan Doğu Türkis-
tanlı ve Çeçen yetimlerin yanı sıra 
Türkiye, Etiyopya, Sudan, Pakis-
tan, Lübnan, Irak, Makedonya ve 
Kırgızistan’dan gelen yetimler ka-
tıldı. Ayrıca, ABD’den Tyson Amir 
ve Baraka Blue, Almanya’dan Am-
mar114 ve ekibi, Lübnan’dan Fırkat 
el-Emcad ve Türkiye’den Ömer Ka-
raoğlu, Mikail, Alper ve Seyfullah da 
İHH’nın yetim çalışmalarına destek 
vermek üzere programlara iştirak 
ettiler.

4. Uluslararası 
Yetim Buluşması 
Sponsor Aile Sistemi’yle dünyanın 23 
ülkesindeki 15 bin 300 yetimin bakımını 
üstlenen İHH, yetimlik gerçeğini Türkiye 
ve dünya gündemine taşıyarak yetim 
çalışmalarını desteklemek adına uluslararası 
yetim buluşma düzenliyor.
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Yetimlerin İHH ziyareti



İstanbul programı

17 Ekim 2009 Cumartesi günü Haliç 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirilen program, 6000’i aşkın kişinin 
katılımıyla gerçekleşti. Buluşma, yetimleri 
koruma bilincinin yaygınlaştırılması, dünya 
yetimlerinin karşı karşıya kaldığı sorun-
ların anlaşılması ve yetimlerin geniş bir 
kitle tarafından sahiplenilmesi için önemli 
bir adım oldu. Program sırasında bir çok 

gönüllümüz gösterinin gerçetleştiği salon-
larda, İHH tanıtım standtlardında ve ker-
meste görev aldı. Buluşma, Türkiye’de ve 
dünyada birçok TV kanalında canlı olarak 
yayınlandı, pek çok kanal da buluşmayı 
banttan verdi.

Anadolu programı

İstanbul’daki programın ardından, 20 
Ekim’de Kayseri’de Kadir Has Spor 

Salonu’nda, 22 Ekim’de Konya’da 
Mevlana Kültür Merkezi’nde ve 23 
Ekim’de Diyarbakır’da Ziya Gökalp Spor 
Salonu’nda gerçekleşen yetim buluşma-
larında yetim çocuklar ve sanatçılar sahne 
aldı. Her üç ilimizde de yetimler binlerce 
kişinin yoğun ilgisi ile karşılandı; program-
lar yerel ve bölgesel TV ve radyo kanalla-
rında canlı yayınlandı. Anadolu’daki insani 
yardım dernekleri ve gönüllüler de organi-
zasyonlarda görev aldı.
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TBMM ziyareti

Kırgızistanlı yetim Diyarbakır programı



Resmî ziyaret ve geziler

4. Uluslararası Yetim Buluşması’na ka-
tılan yetimler ve sanatçılar 12-25 Ekim 
tarihleri arasında resmî ziyaretlerde de 
bulundular. Ekibin resmî ziyarette bulun-
duğu kişi ve kurumlar ise şöyle: TBMM 
Başkanı Mehmet Ali Şahin, Kültür Ba-
kanı Ertuğrul Günay, İstanbul Vali Yar-
dımcısı Mustafa Altuntaş, Diyarbakır Va-
lisi Avni Mutlu, Konya Valisi Aydın Nezih 

Doğan, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, 
Konya Millî Eğitim Müdürü Halil Şahin, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Özhaseki, Esen-
ler Belediye Başkanı M. Teyfi k Göksu, 
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, Altındağ Belediye Baş-
kanı Veysel Tiryaki, Kayseri-Melikgazi 

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü 
Ahmet Hasyüncü, Diyarbakır Sanayi 
Odası Başkanı Galip Ensarioğlu ve Milli 
Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan. Bu ziyaretlerin yanı sıra yetimler 
İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya ve 
Diyarbakır’da müze, gösteri merkezleri 
vb. mekânları da gezerek gönüllerince 
eğlendiler ve vatandaşlarımız tarafından 
verilen hediyelerle sevindiler. 
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Konya programıKonya programı Kayseri programıKayseri programı

Çecen ve Makedon yetimler Yetimler oyun oynarken

Sponsor ailelerle buluşma İstanbul Valiliği’ni ziyaret
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İHH İnsani Yardım Vakfı; savaş, 
işgal ve doğal afet gibi nedenlerle 
yetim kalmış çocuklara destek 

olmaya devam ediyor. Yetimlerin 
bakımını kendi ayakları üzerinde du-
runcaya kadar sürdürmeyi hedefl eyen 
Sponsor Aile Sistemi kapsamında, ay-
lık 70 TL ödeyerek bir yetimin eğitim, 
sağlık, gıda, giysi vb. tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak mümkün. Geçtiğimiz üç 

aylık dönemde bir Afrika ülkesi olan 
Zanzibar ile Güney Asya’da bulunan 
Sri Lanka’dan yetimler de Sponsor 
Aile Sistemi’ne dâhil edildi. Sri Lanka 
ve Zanzibar’la birlikte İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’nın Sponsor Aile Sistemi’ni 
sürdürdüğü ülke ve bölge sayısı 25’e 
ulaştı. Hâlihazırda 15.300 yetim, Türki-
yeli hayırseverler adına İHH tarafından 
destekleniyor.

Açeli yetimlerimiz 
üniversiteli oldu

2005 yılında Endonezya’da yaşanan 
tsunami felaketi nedeniyle yetim kalan 
çocuklardan 100’ü İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın Açe’de açtığı İstanbul Yetim 
Kompleksi’nde barınıyor. Komplekste 
kalan yetimlerin tüm ihtiyaçları İHH 
tarafından karşılanıyor. İstanbul Yetim 

Yetimler 
sizinle seviniyor
İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban Bayramı’nda da yetimleri sevindirdi; Türkiye’de 
ve dünyanın 15 ülke ve bölgesinde yetimlere bayramlık hediye etti. 
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Kompleksi’nde yaşayan 19 yetimimiz 
bu yıl üniversite sınavlarında başarılı 
olarak istedikleri bölüme girmeye hak 
kazandı. Yetimlerimizin yerleştirildiği 
bölümler ise şöyle: Ekonomi, psikoloji, 
elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat 
mühendisliği, iş idaresi, öğretmenlik, 
güzel sanatlar, ilahiyat, İngiliz dili ve 
edebiyatı, İslami bankacılık ve iletişim.

Yetimlere bayramlık hediyesi

İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban 
Bayramı’nda da yetimleri sevindir-
di; Türkiye’de ve dünyanın 15 ülke 
ve bölgesinde yetimlere bayramlık 
hediye etti. Gerek İstanbul’da ge-
rekse Türkiye’nin diğer şehirlerinde 
yetim giydirme organizasyonlarına 
gönüllülerimiz bizzat katılarak ço-

cukların elbise seçimine yardım 
ettiler ve mutluluklarını paylaştılar. 
Arakan, Bangladeş, Filipinler-Moro, 

Afganistan, Darfur, Etiyopya, Filistin, 
Irak, Lübnan, Tacikistan, Kırgızistan, 
Tataristan, Kazakistan, Kosova, Make-
donya ve Türkiye’de 2802 yetime 
bayramlık hediye edildi.

Türkiye’deki yetimlere 
çok yönlü destek

İHH İnsani Yardım Vakfı yurt içinde 
maddi olarak desteklediği yetimlere 
psikolojik ve sosyal yardımda da bu-
lunuyor. Gönüllü psikolog ve peda-
goglardan oluşan ekipler, yetimleri ve 
ailelerini ziyaret ederek sorunlarının 
çözümü için yardımcı oluyor. İHH 
ayrıca, İstanbul’da ikamet eden ve 
üniversite sınavlarına hazırlanan veya 
takviye derslere ihtiyacı olan yedi yeti-
me de dershane desteği sağlıyor.

Sponsor Aile Sistemi 
kapsamında, aylık 
70 TL ödeyerek bir 

yetimin eğitim, sağlık, 
gıda, giysi vb. tüm 

ihtiyaçlarını karşılamak 
mümkün. Hâlihazırda 

15.300 yetim, Türkiyeli 
hayırseverler adına İHH 
tarafından destekleniyor.



Kültürel YardımlarFAALİYETLER34

Cami ve 
mescit açılışları
Cami ve mescitler, Afrika’da yaşayan halklar için bir 
ibadethaneden daha fazlasını ifade ediyor. Misyonerlere karşı 
kalkan olan cami ve mescitler, aynı zamanda birer eğitim yuvası.
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Somali’de cami ve 
Kur’an kursu açılışı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın cami yap-
tırma projeleri bütün hızıyla devam 
ediyor. Cami ve mescitler, Afrika’da 
yaşayan halklar için bir ibadet-
haneden daha fazlasını ifade 
ediyor. Misyonerlere karşı kal-
kan olan cami ve mescitler, aynı 
zamanda birer eğitim yuvası. 
Müslüman çocuklara eğitim 
vermek için kullanılan camiler, 
bölge halkı arasında dayanışma 
sağlanmasına da vesile oluyor.

İHH ekipleri son olarak 1991 
yılından bu yana merkezî hükü-
metin olmadığı ve çatışmaların 
devam ettiği Somali’de iki ca-
minin ve bir Kur’an kursunun 
açılışını gerçekleştirdi.

Meryem Camii ve 
Kur’an Kursu 

Uzun yıllardır çatışmaların devam etti-
ği Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 
güneyindeki Banadir bölgesinde in-

şası tamamlanan Meryem Camii ve 
Kur’an Kursu 300 m2 alan üzerine ku-
rulu. Bünyesinde bir mescit, bir imam 
odası, iki sınıf, tuvalet ve abdesthane 
bulunan caminin açılışı bölge halkı 
tarafından sevinçle karşılandı.  

Sümer Mescidi

Sümer Mescidi, Somali’nin kuzeyinde 
yer alan Hargesa kentinde 117 m2 
alan üzerinde inşa edildi. Temmuz 
ayında yapımına başlanan cami, 
hummalı bir çalışmanın ardından 
tamamlanarak kasım ayı içerisinde 

kullanılmaya başlandı. 25 bin ailenin 
yararlanabileceği caminin yapımının 
ardından, bölge halkı İHH’ya ve bağış-
çılarına şükranlarını iletti.

Vietnam Müslümanları 
yalnız değil

İHH İnsani Yardım Vakfı, 
Vietnam’ın An Giang eyaletine 
bağlı Chau Giang köyü Müs-
lümanları tarafından yapımına 
başlanan ancak imkânsızlıklar 
nedeniyle tamamlanamayan 
Ezheriye Camii’nin inşaatını 
tamamladı. İlk aşamada kaba 
inşaatı bitirilen caminin çevre 
düzenlemesi, zemin kaplama-
sı, üst kata bağlantı sağlayan 
merdiven inşası, bahçe düzen-
lemesi ve çevre duvarları yapıl-

dı. 80 milyon nüfuslu ülkede 80 bin 
Müslüman yaşamakta. Camiler, ülke 
Müslümanları için sosyal ve kültürel 
anlamda önemli bir boşluğu dol-
durmakta. İHH İnsani Yardım Vakfı, 
Vietnam gibi Müslümanların azınlıkta 
olduğu ülkelerde çalışmalarını sür-
dürüyor.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan Başmüftülüğü ve 
Orta Asya Gençlik Vakfı tarafından 2,5 yıl önce başlatılan 
imamlara yönelik hizmet içi eğitim programlarına devam 

ediyor. Programa katılanlara Kırgızistan’da imamlık yapabil-
mek için gerekli olan sertifi kaları veriliyor. Programın son iki 
döneminde Kırgızistan’ın beş bölgesinden katılan 50 imam 

daha eğitimlerini tamamlayarak sertifi kalarını aldılar. Bugüne 
kadar 430 imam, hizmet içi eğitimini başarıyla tamamladı ve 
çeşitli şehirlerde görevlerine devam ediyor. 45 günlük eğitim 
programını başarıyla tamamlayan 50 imama sertifi kaları, 
Kırgızistan Müftüsü Murat Ali Cumanov’un da katıldığı bir 
törenle takdim edildi.

Makedonyalı öğrencilere İHH desteği

Kırgızistan’da 
23 imam daha sertifi kasını aldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Make-donya’da gençlere yö-
nelik eğitim kurslarını desteklemeye devam ediyor. 
Makedonya’nın beş farklı bölgesinde, üç yıldır faaliyet-

lerini sürdüren ve her yıl ortalama 300 öğrencinin faydalan-
dığı kurslarda, Kur’an-ı Kerim, fıkıh ve siyer eğitiminin yanı 
sıra, Türkçe ve matematik dersleri de veriliyor. 

Kumonova, Orta Bunar, Bajram Shabani, Sllupcane ve 
Allashec bölgesinde hizmet veren kurslar gençler tarafın-
dan yoğun ilgi görüyor. Bütün bir yılı kapsayacak şekilde 
düzenlenen kurslarda öğrenciler 25’er kişilik dersliklerde 
eğitim görürken bazı bölgelerde yoğun talebi karşılamak 
için sabahçı ve öğlenci uygulaması yapılıyor.
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Endonezya’ya acil yardım

Filipinler’deki selzedelere acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal 
afetlerin yaşandığı kriz bölgelerine 
hızlı ve etkili bir şekilde ulaşıyor. 

Endonezya’nın Padang bölgesinde 
meydana gelen ve 500’ün üzerinde 
kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 
depremin ardından bölgeye hareket 
eden İHH ekipleri, ihtiyaç sahiplerine 
kumanya paketleri ulaştırdı. Bölgede 
özellikle hükümetin ulaşamadığı yer-
lere giden İHH ekipleri, mağdur halkın 
yaralarını sarmaya çalıştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Fili-
pinler’de yaşanan tropikal 
fırtına ve şiddetli yağışlarda 

140 kişi yaşamını yitirirken binlerce 
kişi de evini kaybetti. Hayırsever 

halkımızın desteğiyle kardeşlikte sınır 
tanımayan İHH ekipleri, depremin 
meydana geldiği Endonezya’daki 
yardım çalışmalarının ardından 
Filipinler’e geçerek buradaki selzede 

ailelere de yardım ulaştırdı. İHH ekip-
leri selin meydana geldiği Manila’da 
ihtiyaç sahibi 80 aileye gıda, temizlik 
malzemeleri ve yatak yardımında 
bulundu.



Dünyanın en yoksul ülkelerinin 
yer aldığı Afrika ve Güneydoğu 
Asya’da, nüfusun önemli bir 

kısmı yeterli beslenemediği gibi temiz 
içme suyuna erişimde de sıkıntı yaşı-
yor. İHH İnsani Yardım Vakfı, coğrafi  
şartlar ve altyapı sorunları nedeniyle 
su kaynaklarına ulaşamayan halklara, 
açtığı su kuyuları ile destek olmaya 
devam ediyor. 

İHH, insanların suya ulaşmak için kilo-
metrelerce yol yürümesinin de önüne 
geçiyor. Temiz içme suyuna ulaşan 
bölgelerde salgın hastalıkların önüne 
geçilirken çocuk ölümlerinde de dü-
şüş gözleniyor. Bugüne kadar 1200’ün 
üzerinde su kuyusu açan İHH, son üç 
aylık zaman diliminde Somali’de 16, 
Çad ve Arakan’da ikişer su kuyusunun 
daha açılışını yaptı. 

Somali’de 16 yeni su kuyusu

Somali’nin Hira, Banadir, Orta Sha-
belle ve Aşağı Shabelle bölgelerin-
de bulunan, Hawataako, Kalyare, 
Suqahole, Warsheikh, Gaalagub, 
Jaziirah, Damerale, Hawadley, Ceel 
Cade, Camaloow, Halgan, Dawa-
caale, Adale, Doonsubagle, Buun-
doweyn ve Xooshi köylerinde açılan 
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Afrika ve 
Uzakdoğu’da su sevinci
İHH, insanların suya erişimini kolaylaştırırken temiz içme suyu ile salgın 
hastalıkların da önüne geçiyor.  



16 su kuyusunun isimleri şöyle: Hü-
seyin Kızı Fatımatüzzehra, INIYAD 
Bayan Gönüllüleri 1 ve 2, Emine 
Salim Aytekin, Niyazi Kahraman, 
Mudanyalı Ahmet Bozkurt ve Ailesi, 
Esma, Nazillili Hanımlar, Elif Salih 
Alper, Kur’an Kursu, Abdullah, Sıdı-
ka, Meryem, İsmail, Mescid-i Cuma 
ve Emine Hatun. 1991 yılından beri 
merkezî hükümetin bulunmadığı 
Somali’de açılan su kuyuları bölge 
halkı için hayati önem taşıyor.

Çad’da iki yeni su kuyusu

Çad, yer altı kaynakları bakımından 
Afrika’nın en zengin ülkelerinden biri. 
Ancak kaynakları uzun yıllar sömürge 
ülkeleri tarafından kullanılan Çad, bugün 
âdeta yoklar ülkesi. İHH İnsani Yardım 
Vakfı tarafından Çad’da açılan iki yeni su 
kuyusuyla bölge halkı temiz içme suyuna 
kavuştu. Abourdja ve Attomat köylerinde 
açılan Mehmet Demir ve Zemzem su 
kuyularından 440 aile yararlanabilecek.

Arakanlı mülteciler için 
iki yeni su kuyusu

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin 
yaptığı bağışlar ile Bangladeş’te Arakanlı 
mültecilerin yaşadığı kamplarda iki yeni 
su kuyusu açtı. Sebil su kuyusu ve Ru-
kiye Özün su kuyusundan onlarca aile 
yararlanabilecek. Arakanlı muhacirler 
Bangladeş’teki kamplarda yasal mülteci 
statüsü olmadan her türlü insani yardıma 
muhtaç şekilde yaşıyor.
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İHH İnsani Yardım Vakfı ambargo 
ve abluka altında zor günler yaşa-
yan Filistin halkına destek olmaya 

devam ediyor. İHH Gazze temsilciliği 
tarafından organize edilen yardım 
çalışmasında 5.000 aileye kumanya 
paketi dağıtıldı. Yardımı alan aileler, 
hayırsever Türkiye halkına selam 
ve teşekkürlerini gönderdiler. Bu 
yardımlar ile ihtiyaç sahibi Filistinli 
ailelerin gıda ihtiyaçları bir süreliği-
ne karşılanmış oldu. İHH, Kurban 

Bayramı’nda da Gazzeli aileleri yalnız 
bırakmadı ve kendisine iletilen kur-
ban paylarını 35.800 ihtiyaç sahibi 
aileye ulaştırdı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kanlı 
saldırılarının üzerinden yaklaşık bir yıl 
geçti. Gazze’deki ambargo ve abluka 
da hâlen kaldırılmış değil. Gazze hal-
kı bütün ihtiyaçlarını dışarıdan gelen 
yardımlarla karşılıyor. Bölgede işsizlik 
oranı %80’lere ulaşmış durumda.

Gazze’de 
5 bin aileye gıda yardımı



İHH İnsani Yardım Vakfı doktor 
sayısının yetersizliği sebebiyle 
dünyada ölüm oranlarının en yük-

sek düzeyde yaşandığı ülkelerden 
biri olan Kenya’da 1500 kişiyi sağlık 
taramasından geçirdi. Afrika’da her 
yıl milyonlarca insan, doktor sayısı-
nın yetersizliği ve maddi imkânsızlar 
sebebiyle hayatını kaybediyor, kimi 
Afrika ülkelerinde 35-40 bin kişiye bir 
doktor düşüyor.

Kenya’nın başkenti Nairobi’ye 1200 
km mesafede bulunan Takaba şeh-
rinde gerçekleştirilen sağlık tarama-
sında ülkede sağlık alanında önemli 
çalışmalara imza atan Doctors for 
Hope (Umut Doktorları) ile ortaklaşa 
çalışıldı. 

Taramalar sırasında 450 kişi göz mu-
ayenesinden geçirilirken hastalardan 

104’üne katarakt ameliyatı yapıldı. 
Katarakt ameliyatlarının yanı sıra bir 
başka göz hastalığı olan trahom ra-
hatsızlığı bulunan 47 kişi de ameliyat 
edildi. 500 kişi ise altı kişiden oluşan 
diş sağlık ekibi tarafından diş tarama-

sından geçirildi ve gerekli tedavileri 
yapıldı.

Takaba’da gerçekleştirilen sağlık ta-
ramasından haberdar olan insanlar, 
250 km mesafedeki köy ve kasaba-
lardan gelerek sağlık taramasından 
faydalandılar. 

Enerji Bakanı’ndan 
teşekkür

İHH’nın organize ettiği sağlık taramasını 
gerçekleştirecek sağlık ekibinin bölgeye 
ulaşımını sağlamak için 17 kişilik özel bir 
uçak kiralayan Kenya Enerji Bakanı Yar-
dımcısı ve Takaba Milletvekili Muham-
med Hacı Mahmud, projeden duyduğu 
memnuniyeti şöyle dile getirdi: “İnsan-
ların gelişimine ve günlük hayatına katkı 
sağlayan bu çalışmaları anlamlı bulu-
yorum. Şüphesiz bu çalışmalar ülkeler 
arası kültürel kaynaşmaya da destek 
oluyor. Doctors for Hope’a ve hayırsever 
Türkiye halkına teşekkür ediyorum.”
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Kenya’da sağlık taraması
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Etiyopya’da 10 bin kişi daha 
ışığa kavuşacak

Afrika kıtasında 2007 yılında hayata 
geçirdiği Katarakt Projesi ile 2009 
Aralık ayı itibarıyla 30.034 kişiyi ışığa 
kavuşturan İHH İnsani Yardım Vakfı, 
Türkiye İşbirliği Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı (TİKA) ile yeni bir projeye daha 
imza attı. İHH ve TİKA tarafından or-
taklaşa yürütülecek proje kapsamında 
binlerce katarakt hastasının bulunduğu 
Etiyopya’da 10.000 katarakt hastası 
ameliyat edilecek. Etiyopya’nın Bud-
dacira ve Zavay bölgelerinde bugüne 
kadar 5500 katarakt hastasının ame-
liyatını gerçekleştiren İHH, proje ile 
10.000 kişiyi daha ameliyat ettirecek. 

Proje başlamadan önce Mekele 
Hastanesi’nde TİKA ile İHH yöne-
ticileri arasında resmî bir protokol 
imzalandı. TİKA Etiyopya Asistan 
Koordinatörü Halil İbrahim Okur, İHH 
Etiyopya Katarakt Projesi Sorumlusu 
Dr. İbrahim Ebubekir, İHH Yönetim 
Kurulu Üyesi Osman Atalay, Uluslara-
rası Bâb-ı Âlem Öğrenci Derneği Baş-
kanı Veysel Başar ve Tigray Eyaleti 
Sağlık Müdürü Dr. Gabriel Barnabos 
törende hazır bulundular. Dr. Barna-
bos, “İHH’nın Etiyopya’da gerçek-
leştirdiği çalışmalar, insanımıza balık 
vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi 
amaçladığı için çok önemli. Sizleri her 
zaman aramızda görmek istiyoruz.” 
dedi.

Projenin açılış töreninden hemen son-
ra Mekele Hastanesi’nde ameliyatlara 
başlandı. Başta Tigray eyaleti olmak 
üzere Etiyopya’nın çeşitli bölgelerin-
den gelen katarakt hastaları Etiyopyalı 
doktorlar tarafından ameliyat edildi. 
Yüzlerce insan, proje henüz başla-
madan Mekele Hastanesi’ne gelerek 
ameliyat için kayıt yaptırdı.

Siz görürseniz onlar da görecek

Afrika’da sıcak hava, beslenme ve 
iklim şartları sebebiyle pek çok insan 
genç yaşta katarakt olarak görme 
yetisini yitiriyor. 100 TL’lik bağış ile siz 
de bir katarakt hastasının ışığa kavuş-
masını sağlayabilirsiniz.

Işığa 
yolculuk sürüyor
Afrika’da sıcak hava, beslenme ve iklim şartları sebebiyle pek çok insan genç 
yaşta katarakt olarak görme yetisini yitiriyor. 100 TL’lik bağış ile siz de bir 
katarakt hastasının ışığa kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Şanlı-
urfa’da aşırı yağışlar sonrası 
meydana gelen selde mağ-

dur olan aileleri yalnız bırakmadı. 
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde et-

kili olan sağanak yağışın ardından 
Bozova ve çevresindeki irili ufaklı 
derelerin taşması sonucu biriken sel 
suları, Yaylak beldesi ile çevresinde-
ki köyleri etkiledi. Olayın meydana 

gelmesinden sonra bölgeye hareket 
eden İHH Acil Yardım Ekibi, gerekli 
incelemeleri yaptıktan sonra 40 sel-
zede aileye gıda, giysi ve battaniye 
yardımında bulundu.

İHH ekipleri sel bölgelerinde
İHH İnsani Yardım Vakfı, Şanlıurfa’da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen 
selde mağdur olan aileleri yalnız bırakmadı.



Yetimlere çeyiz yardımı
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Rus işgali sonrasında 
Türkiye’ye sığınmak zorunda 
kalan Çeçen muhacirler, kısıtlı 

imkânlarla yaşamaya devam ediyor-
lar. Mültecilik statüsü bulunmayan 
Çeçenler, Türkiye’de sığınmacı olarak 
ikamet ediyorlar. Çalışma hakları 
olmayan Çeçenler, dışarıdan gelen 
yardımlarla hayatta kalma mücadele-
si veriyor. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul ve 
Yalova’da yaşayan Çeçen ailelere 

düzenli olarak gıda ve giyecek yar-
dımı yapıyor. Bu muhacirlerin ilaç ve 
tedavi ihtiyaçları da İHH tarafından 
karşılanıyor. 

İHH ekipleri İstanbul Fenerbahçe, 
Ümraniye ve Beykoz kamplarında 
yaşayan toplam 150 Çeçen aileye 
kumanya, et, temizlik maddesi ve 
çocuk bezi dağıtımında bulunurken 
Yalova’da yaşayan 25 aileye de yak-
laşan kış mevsimi öncesinde yakacak 
yardımı ile gıda ve temizlik malzemesi 
yardımında bulundu. Yalova’da 1999 
depremi sonrası yapılan prefabrik 
evlerde zor şartlar altında yaşayan 
aileler, yapılan yardımlar için İHH ve 
bağışçılarına teşekkür ve dua ettiler.

İHH İnsani Yardım Vakfı yetimleri 
sevindirmeye devam ediyor. 
Sponsor Aile Sistemi ile dünya-

da 15.300 yetime sahip çıkan İHH, 
evlenme çağına gelmiş yetim kız-
lara da desteğini sürdürüyor. 

İHH tarafından Bursa, Kahraman-
maraş, Adana, Elazığ, Diyarbakır, 
Adıyaman, Muş, Gaziantep, Kon-

ya, Ankara, Kayseri ve Ağrı ille-
rinde evlilik çağına gelmiş toplam 
265 yetim kıza çeyiz eşyası yardı-
mı yapıldı. 

Elektrik süpürgesi, ekmek kızart-
ma makinesi, fritöz, ütü, blender, 
mutfak robotu gibi elektrikli ev eş-
yası yardımı alan genç kızlar, İHH 
bağışçılarına teşekkürlerini ilettiler.

Çeçen muhacirlere yardım
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Geçtiğimiz üç aylık dönemde 
İHH gönüllüleri yurdun dört bir 
yanındaki ihtiyaç sahipleri için 

çalışmaya devam etti. Salon programla-
rından kermeslere, seminerlerden fo-
toğraf sergilerine, tanışma toplantıların-
dan tanıtım çalışmalarına kadar bir dizi 
etkinlik düzenleyen gönüllülerimiz, İHH 
ile hayırseverler arasında köprü oluyor. 

İHH çalışmaları hakkında 
bilgilendirme programları

Türkiye’nin çeşitli illerinden İHH 
gönüllüleri, gerçekleştirdikleri salon 
programları, seminerler, konferans-
lar ve sunumlarla İHH çalışmaları 
hakkında bilgilendirmelerde bulun-
dular. Malatya’da İHH çalışmalarının 
anlatıldığı bir salon programında bir 
araya gelen gönüllülerimiz, İHH’nın 
Gazze’de hafız öğrencilere yöne-
lik gerçekleştirdiği burs projesine 
destek oldular. Antalya-Alanya’da 
yaptıkları çalışmalarla katarakt pro-

jemize destek olan gönüllülerimiz, 
düzenledikleri bir salon programı ile 
Alanyalıları İHH çalışmaları hakkında 
bilgilendirdi.

Adıyaman’daki gönüllülerimiz İslam 
coğrafyalarında yoksulluk ve yetim 
konulu bir program gerçekleştirdiler. 

Kırşehir, Adıyaman, Uşak ve 
Bursa’daki gönüllülerimiz, İHH’nın 
yetim ve kurban çalışmaları konulu 
programlar düzenlediler. 

Çanakkale-Çan ve Tokat-Niksar’daki 
gönüllülerimiz, İslam coğrafyalarında 
yetim ve kurban konulu birer konfe-
rans düzenlediler. 

Bursa İHH, Ördekli Kültür Merkezi’nde 
İHH genel tanıtımı ve kurban çalış-
maları hakkında iki program düzen-
ledi. Konya İnsani Yardım Derneği ve 
AYDER’in organizasyonuyla düzenle-

nen salon programında Gerçek Hayat 
Dergisi Ortadoğu Muhabiri Adem 
Özköse Patanili Müslümanlar hakkın-
da bir sunum yaptı.

İstanbul Kartal’da İSAR Yardımlaş-
ma Grubu’nun düzenlediği “İslam 
Coğrafyası’nın Sorunları ve Sorum-
luluklarımız” konulu konferansa İHH 

Başkanı Bülent Yıldırım konuşmacı 
olarak katıldı. 

Kalemder, Katreder, Gönüllü El-
ler Derneği ve Kur’an’a Hizmet 
Vakfı’nda İHH gönüllülerinin orga-
nize ettiği, İHH’nın Filistin, yetim ve 
kurban çalışmalarıyla ilgili sunumlar 
gerçekleştirildi. 

İHH gönüllüleri, çalışmalarımızı minik 
gönüllülerimize aktarmaya devam 
ediyor. Şefkat Koleji’nde gönüllüleri-
miz, İHH ve yetim çalışmaları konulu 
bir sunum organize ettiler.

İyilik bir 
gönül işidir!
Türkiye’nin çeşitli illerinden İHH gönüllüleri, 
gerçekleştirdikleri salon programları, 
seminerler, konferanslar ve sunumlarla 
İHH çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulundular. 



Gönüllülerimiz Gülpembe Çocuk 
Akademisi’ndeki 4-6 yaş grubu çocuk-
lara yönelik İHH konulu bir sunum ger-
çekleştirdiler. 

Balarısı Anaokulu ve Cicibici Anaokulu 
çocukları harçlıklarından artırarak kur-
ban bağışında bulundular. 

Kermesler en başta 
yetimler için…

Gönüllülerimiz eylül, ekim ve kasım 
ayları içerisinde düzenledikleri ker-
meslerle başta yetim çalışmaları ol-
mak üzere çeşitli İHH projelerine katkı 
sağladılar. Bunlar arasında en büyüğü, 
4. Uluslararası Yetim Buluşması’nda 
gerçekleştirilen kermes oldu. Yüzlerce 
gönüllümüzün görev aldığı gıda ve ev 
tekstili kermesi, yetimler yararına ger-
çekleştirildi. 

Çankırı’daki gönüllülerimiz, Filistinli 

yetimler için büyük bir kermes dü-
zenlediler. 

İstanbul Pendik’te gönüllülerimiz ye-
timler yararına kermesler düzenlediler. 

Çanakkale-Çan’da bulunan gönüllüleri-
miz eylül ayı içerisinde 50 Filistinli yetimi 
giydirmek için bir kermes organize ettiler. 

Gönüllülerimiz, Tokat-Niksar’da dü-
zenledikleri kermesin geliriyle Arakanlı 
yetimlere bayramlık giysi gönderdiler.

Gönüller bir

Eylül ayı içerisinde, Karaman 
Belediyesi’nin daveti üzerine Karaman 
halkıyla bir araya geldik. Buradaki 
program kapsamında İHH tanıtım se-
mineri de gerçekleştirildi. 

İstanbul genelinde ve illerde çalışma-
larda bulunan hanım gönüllülerimizle 
ekim ayında yaptığımız bir toplantıda 

buluştuk. Gönüllülerimize son dönem 
İHH çalışmaları, hayata geçirilmeyi 
bekleyen projeler ve kurban kampan-
yası konusunda bilgi verdik.

Fotoğraf görünür kılar, 
yardım bekleyen eli

İHH gönüllüleri Sultanbeyli’de bir hafta 

süreyle Çeçenistan, Afrika ve kurban 
konulu bir fotoğraf sergisi düzenlediler. 
Gönüllülerimiz, fotoğraf sergisinin yanı 
sıra bir de kermes organize ettiler. 

Yetim destekleme çarşımıza 
gönülden destek

Gönüllülerimiz Fatih’teki yetim des-
tekleme çarşımızı yaptıkları yöresel 
ürünlerle desteklemeye devam ediyor. 
Adapazarı, Adıyaman, Tokat, Alanya, 
Batman ve Adana’dan gelen ürünler, 
çarşımızda yetimler yararına satışa 
sunuluyor.
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Bağdat’ın Dahiliyye mahallesine 
sağlık ocağı kurulması 

2003 yılında başlayan işgal ve 
akabinde yaşanan iç çatışmalar 
nedeniyle Irak’ta sosyal kurumlar 

büyük ölçüde zarar görmüş durumda. 
Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu 
ülkede, güvenlik sorunları nedeniyle 
bölgeler arası geçiş sınırlandırılmakta, 
dolayısıyla hastalar tedavi imkânı bu-

lamamakta. İHH İnsani Yardım Vakfı, 
bölge halkına destek olmak amacıyla 
Bağdat’ın Dahiliyye mahallesinde bir 
sağlık ocağı açmayı planlamaktadır. 
Dört muayene odası ve bir acil yardım 
odasının bulunacağı sağlık ocağında 
laboratuvar ve eczane de yer alacak. 
Proje maliyeti 24 bin 600 dolardır.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Bağdat’ın Dahiliyye mahallesinde bir 
sağlık ocağı açmayı planlamaktadır. 
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Yakacak yardımı projesi
İHH İnsani Yardım Vakfı, yurt içinde 

ve yurt dışında özellikle kış mev-
siminin şiddetli geçtiği bölgelerde 

maddi imkânsızlıklar nedeniyle ısın-
ma sorunu yaşayan ailelere yakacak 
desteğinde bulunacak. Özellikle Orta 

Asya ülkelerinde kış şartları çetin 
olduğu için, bu ülkelerde bulunan 
ihtiyaç sahibi ailelere yakacak deste-
ğinde bulunmak önem taşıyor. Proje 
kapsamında yurt içindeki ihtiyaç sahi-
bi ailelere soba yardımı yapılması da 

planlanmaktadır. Yurt içinde yaşayan 
bir ailenin 1 ton kömür ihtiyacını karşı-
lama bedeli 500TL, 1 adet soba bedeli 
100TL’dir. Yurt dışında yaşayan bir 
ailenin 1 ton kömür ihtiyacını karşıla-
ma bedeli ise 100 dolardır. 

Afganistan’da kütüphane 
Yıllardır savaş ve işgal ortamının 

hüküm sürdüğü Afganistan’da 
halkın büyük bir bölümü yok-

sulluk sınırının altında yaşamaktadır. 
Eğitim altyapısının da önemli ölçüde za-
rar gördüğü ülkede, başkent Kabil’de 

üniversiteye hazırlanan gençlere eği-
tim desteğinde bulunan İHH Eğitim 
Merkezi’nde hayata geçirilecek olan 
projeyle, öğrencilerin ve gençlerin isti-
fade edebileceği bir kütüphane kurul-
ması planlanmaktadır. Kütüphanede 

tarih, edebiyat, felsefe ve fen bilimle-
rine ait alanlarda ilk aşamada 3000, 
daha sonra ise 5000 adet kitabın yanı 
sıra günlük gazeteler ve bilimsel süreli 
yayınlar yer alacaktır. Proje maliyeti 32 
bin dolardır.
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Arakanlı 
mülteciler için 
acil gıda 
yardımı
Burma askerî cun-

tasının baskıla-
rından kaçarak 

Bangladeş’e sığınan 
Arakanlılar, yasal mülteci 
olarak tanınmadıkları için 
temel insani ihtiyaçlarını 
karşılayamamakta ve yar-
dıma muhtaç bir şekilde 
yaşamaktadır. İHH İnsani 
Yardım Vakfı, acil gıda 
yardımı projesi ile Cox’s 

Bazar şehrinde Naf Nehri 
kenarında bulunan kamp-
larda naylondan ve kamış-
tan yapılmış barakalarda 
yaşayan ve şiddetli muson 
yağmurları nedeniyle açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya 
kalan 1000 Arakanlı ailenin 
bir aylık gıda ihtiyacının 
karşılanmasını planlamak-
tadır. Proje maliyeti 130 
bin dolardır.

Burkina Faso’da okul için ek bina
Dünyanın en fakir ülkelerinden 

Burkina Faso’da modern 
eğitim kurumlarının sayısı 

yok denecek kadar azdır. İHH İnsani 
Yardım Vakfı, 2006 yılında başkent 

Ouagadougou’ya altı saat mesafe-
deki Tetao bölgesinde bir okul inşa 
ettirmiştir. Hâlihazırda bu okulda dinî 
eğitim ve fen bilimleri birlikte okutul-
maktadır. Dört öğretmen ile eğitimine 

devam eden okulun, artan öğrenci 
talebine yanıt vermek üzere genişletil-
mesi ve 117 m2lik bir ek bina yapılma-
sı planlanmaktadır. Proje maliyeti 20 
bin avrodur. 



Misafi r öğrencinin sosyal 
hayatı bir kopukluk ve ya-
bancılıkla başlar. Öğrencinin 

Türkiye’ye ayak bastığındaki hâli 
sudan çıkmış balığa benzer. Bir anda 
dilini bilmediği, tek başına herhangi bir 
şey yapamayacağı bir ortamda bulur 
kendini.

Türkiye’ye gelen misafi r öğrenciler 
temel olarak iki grupta değerlendirile-
bilir. İlk grubu, Türkiye’ye vakıf ve der-
nekler tarafından getirilen öğrenciler 
oluşturur ki, bu öğrenciler kendilerini 
hazır bir ortam ve sosyal çevre içeri-
sinde bulurlar. Bu öğrencilerin geldik-
leri yeni ortama alışmaları daha kolay 

olur. Asıl zorlukları yaşayanlar, ikinci 
grubu oluşturan Türkiye’ye burslu 
olarak ya da kendi imkânları ile gel-
miş öğrencilerdir. Bu öğrenciler, vakıf 
ve derneklerin sunduğu kendilerini 
kucaklayan hazır bir sosyal çevre ile 
karşılaşmazlar, her şeye sıfırdan baş-
larlar. Bu öğrencilerin yapması gere-

Misafi r Öğrenci Olmak; 
Yeni Ülkede İlk Adımlar

Bilal Ömer

Misafi r öğrencinin sosyal hayatı bir kopukluk 
ve yabancılıkla başlar. Bir anda dilini 

bilmediği, tek başına herhangi 
bir şey yapamayacağı bir ortamda 

bulur kendini.
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ken ilk şey dil kursuna kayıt olmak 
ve ikamet tezkeresi almaktır.

Misafi r öğrenci, dil kursunun ilk 
gününden itibaren kendi memleke-
tinden gelen ya da kendi dilini ko-
nuşan başka bir öğrenci ile tanışma 
arayışı içerisindedir ve tanıştığı ilk 
kişi ile arkadaş olur. Sonra soru-
lar gelir peşi sıra: “Otobüs bileti 
nereden alınır?”, “Kursa en kolay 
şekilde nasıl gelinir?”, “Yemek için 
uygun yerler ne-
rededir?” vb. Bu 
sorularla başla-
yan arkadaşlık, 
genelde eğitim 
hayatı boyunca 
sürecek bir dost-
luğun da başlan-
gıcını oluşturur. 

Günler geçer, 
Türkçe öğren-
dikçe sosyal uyum 
kolaylaşır. Misafi r öğrenci artık 
daha özgür bir şekilde hareket 
edebilir. Dil kursunda ve Yabancı 
Öğrenciler Sınavı (YÖS) için git-
tiği kursta tanıştığı arkadaşları ile 
maça, sinemaya ya da gezilere 
gitmeye başlar.

Misafi r öğrenci için ikinci bir adap-
tasyon süreci YÖS’ten sonra baş-
lar. Öğrenci YÖS’ten sonra üniver-

siteye yerleştirilir. Dil kursuna gittiği 
şehirde bir üniversiteye yerleştirildi-
ği takdirde işler daha kolaydır; ama 
başka bir şehre giden öğrenci, her 
şeye tekrar sıfır noktasına yakın bir 
yerden başlar. 

Dil kurslarından sonra, üniversite 
günlerinde arayışlar tekrar eder. 
Kendi bölgesinden bir arkadaş 
bulmaya çalışır, olmadı diğer ya-
bancılar ile tanışmak ister. “Birbiri-

mizin durumundan 
en iyi biz anlarız.” 
düşüncesi ya-
bancı öğrencileri 
birbirine yakınlaş-
tırmaktadır.

Misafi r öğrenci, 
günler geçtik-
çe üniversite 
ortamına alışır 
ve Türkiye’deki 

sosyal hayatı gerçek 
anlamda bu noktadan sonra baş-
lar. Türk öğrencilerle çekinerek de 
olsa arkadaşlık ilişkileri kurulmaya 
başlanır. Yabancı bir öğrenci çeki-
nir; çünkü “Konuşursam Türkçeme 
gülerler.” diye düşünür. Zaman 
ilerledikçe öğrencinin Türklerle kay-
naşması kolaylaşır.

Üniversite yıllarında misafi r öğren-
cilerin öğrenci yurduna çıkma ora-
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Misafi r 
Öğrenci Kimdir?

Misafi r öğrenci, Türkiye’ye 
eğitim almak amacıyla 

gelen, pasaport taşıyan ve 
ikamet belgesi ile oturma 

izni almış kişidir. 
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nında artış gözlenmektedir. Maddi 
kolaylığın yanı sıra yurtlarda ders 
çalışma imkânının daha fazla olma-
sı,  öğrencilerin yurtlarda kalmayı 
tercih etmelerinde başlıca sebep-
lerden biridir.  

Türkiye’nin dört bir tarafından öğ-
rencilerin yaşadığı yurtlarda, misafi r 
öğrenci hem Türkçesini geliştirir 
hem de Türkiye’yi 
daha iyi tanı-
ma fırsatı bulur. 
Öğrenci, yurtta 
daha önce ismini 
bile duymadığı 
şehirlerden arka-
daşlar edinir. O 
şehirler hakkında 
bilgi sahibi olur. 
Kendisi de Türk 
arkadaşlarına 
kendi memleketi 
ile ilgili bilgi verir. 
Böylece samimi 
arkadaşlıklar ku-
rulur.

Yukarıda anlattığımız gibi 
Türkiye’ye gelen öğrencilerin bir 
bölümü Türkiye’de kaldıkları süre 
içerisinde çeşitli dernek ve vakıfl ar 
tarafından desteklenir. Özellikle son 
beş yıl içerisinde SADER ve Bâb-ı 
Âlem gibi misafi r öğrencilerle ilgile-
nen dernek ve vakıfl arın sayılarının 
artmasıyla misafi r öğrencilerin sos-

yal imkânları da artmıştır. Öğren-
ciler burs başvurusu/temini, resmî 
işlemler, eğitim vb. sosyal ihtiyaçlar 
konusunda bu kurumlar tarafından 
desteklenirler. Yine bu kurumlar 
aracılığıyla misafi r öğrenciler Türk 
aileleri ile tanışarak Türk aile or-
tamını da görmektedirler. Ayrıca 
misafi r öğrenciler için Türkiye’nin 
çeşitli şehirlerine ve bölgelerine 

düzenlenen geziler, 
kamplar ve diğer 
sosyal faaliyetler-
le bu öğrencilerin 
Türk toplumu ile 
kaynaşmasına ve 
Türkiye’yi daha 
iyi tanımalarına 
imkân tanınmak-
tadır. 

Türk toplumunun 
misafi rperverliği, 
samimiyeti, ayrıca 
Türkiye’ye gelen 
misafi r öğrencile-

rin çoğunluğunun 
Müslüman olması ve Türkiye toplu-
mu ile benzer gelenek ve değerlere 
sahip olmaları, iki tarafın birbirini 
tanımasını büyük ölçüde kolay-
laştırmaktadır. Bu alanda çalışma 
yapan dernek ve vakıfl arın artması 
ile ileride misafi r öğrencilerin hayatı 
daha da kolaylaşacak ve misafi r 
öğrencilerin Türkiye’ye olan ilgileri 
daha da artacaktır.
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Misafi r 
Öğrencinin 
İhtiyaçları 

• Barınma ihtiyacı

• Burs ihtiyacı

• Ulaşım ihtiyacı

• Sağlık ihtiyacı

• Resmî prosedürlerde da-
nışmanlık hizmeti ihtiyacı

•Kültür-sanat ve uzmanlık 
eğitimi ihtiyaçları
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Bâb-ı Âlem, yurt dışından 
Türkiye’ye okumak için gelen 
öğrencilere eğitim ve rehberlik 

hizmeti vermek amacıyla kurulmuş 
uluslararası bir öğrenci derneğidir. 
2004 yılından bu yana faaliyet gös-
teren Bâb-ı Âlem, 2008 yılı itibarıyla 

İstanbul Fatih’te altı katlı bir binaya 
taşınarak hizmetlerini ve hedefl erini 
daha da büyütmüştür.

“Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan 
Bâb-ı Âlem, misafi r öğrenciler için 
düzenlediği eğitim programları ve sos-
yal etkinliklerle farklı coğrafyalardan 

gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin 
fertleri oldukları şuurunu vermeyi he-
defl emektedir. 

Derneğin faaliyetlerini üç ana başlıkta 
toplamak mümkündür: Eğitim faayilet-
leri, sosyal faaliyetler ve danışmanlık-
rehberlik hizmeti. Eğitim faaliyetleri; 
öğrencilerimiz için Türkçe dersleri, 

Bâb-ı Âlem: 
Biz Bir Milletiz! 

Misafi r öğrenciler54

Mehmet Gündüz

“Bir Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafi r öğrenciler için düzenlediği 
eğitim programları ve sosyal etkinliklerle farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce 
öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuurunu vermeyi hedefl emektedir.
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Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) için 
hazırlık seminerleri, Arapça, İngiliz-
ce, fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda 
seminerler, temel dinî bilgiler ve 
Kur’an-ı Kerim dersleri ile öğren-
cilerin eğitim ihtiyaçlarına cevap 
verilmektedir. Divan Seminerleri adı 
altında düzenlenen haftalık semi-
nerlerle alanında uzman eğitimciler 
ve akademisyenler tarafından öğ-
rencilere sunum yapılmaktadır. Ayrı-

ca dernek bünyesinde yayın yapan 
Sefi ne dergisi de öğrencilerimizin 
katkıları ile hazırlanmaktadır.

Derneğin sosyal faaliyetleri arasın-
da yer alan Uluslararası Öğrenci 
Buluşması ile öğrenciler ülkelerin-
den getirdikleri folklorik ürünleri 
sergileyerek halkımızın o ülkeleri ya-
kından tanımalarını sağlamaktadır-
lar. Öğrenciler için düzenlenen pik-

nikler, geziler, ülke tanıtım ve yemek 
günleri, sportif turnuvalar, sinema 
günleri, Ramazan’da iftar program-
ları gibi aktiviteler de öğrencilerin 
kaynaşmasını sağlayan diğer sosyal 
faaliyetlerdendir. 

Bu çalışmaların yanı sıra misafi r öğ-
rencilere sınav ve okul kayıtları baş-
vurusu, üniversite tercihi, okul kayıt 

ve ders seçimi, staj, kurs yönlen-
dirmesi, barınma ihtiyaçları, ulaşım 
ve iletişim sorunları, resmî işlemler 
vb. birçok hususta danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti verilmektedir. Yıl 
boyunca düzenli olarak çok sayıda 
öğrenciye burs verilmektedir. 

Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
120’den fazla ülkeden misafi r öğ-
renci bulunmaktadır. Bâb-ı Âlem ise 

Kenya’dan Afganistan’a, Kırım’dan 
Mısır’a kadar 78 ülkeden 3000’i 
aşkın öğrenciyle irtibat hâlindedir. 
Dernek, ülkemizde okuyan bütün 
misafi r öğrencileri Bâb-ı Âlem’in 
hizmetlerinden yararlandırabilmeyi 
hedefl emektedir. Günümüz itibarıyla 
45 ülkeden 447 mezun misafi r öğ-
rencimiz bulunmaktadır.

Öğrencilerin; evrensel kardeşlik 
bilincine sahip, temel dinî bilgiler 
açısından donanımlı, modern dün-
yayı ve dünya sistemini tanıyan, 
organizasyon kabiliyeti yüksek, ül-
kesinin durumunun ve ihtiyaçlarının 
farkında olan, İslam kültür ve tarihi-
nin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara 
karşı müsamahalı birer “gönüllü 
medeniyet elçisi” olarak ülkelerine 
dönmelerini sağlamak derneğin 
temel gayesidir.
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Sosyal Araştırmalar ve Kültürle-
rarası Dayanışma Derneği (SA-
DER), adından da anlaşılacağı 

üzere bir eğitim ve kültür derneğidir. 
2004 yılında kurulan ve evrensel İslam 
kardeşliğini esas alarak çalışmalarını 
biçimlendiren SADER, Türkiye’den 
dünyanın birçok ülkesine uzanan 
önemli bir kültür köprüsü görevi yürüt-
mektedir. SADER geçmişinden aldığı 

manevi ve kültürel zenginlikleri, küre-
sel anlamda gelecek nesillerin hizme-
tine sunması bakımından da oldukça 
ulvi bir misyon yüklenmektedir.

Dünyanın pek çok bölgesinden ül-
kemize gelen kız öğrencilere kapısını 
ardına kadar açan SADER, âdeta bir 
anne şefkati ile öğrencileri kucakla-
makta ve böylelikle dinini, dilini, örf 
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Evrensel Kardeşlik 
Yürüyüşü: SADER

Ayşe Müzeyyen Taşçı
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ve âdetini bilmedikleri bir ülkede, 
gurbette oldukları hissinden onları bir 
nebze olsun uzaklaştırabilmektedir.

Gelecek kaygısının evlerinden kilo-
metrelerce uzağa taşıdığı bu genç 
kızların istikbalde eğitimli ve aynı za-
manda manevi olarak donanımlı birer 
fert olmalarıyla doğru orantıdadır. Bu 
genç kızların en iyi şekilde yetişme-
leri, hem yaşadıkları toplum hem de 
insanlık açışından son derece önem 
arz etmektedir.

Bu noktadan hareketle iyinin, doğru-
nun, güzelin ve adaletin hâkim oldu-
ğu; kardeşliğin esas alındığı yarınların 
imarında söz sahibi olacak nesille-
rin yetişmesi adına, sorumluluk 
sahibi olduğumuzu düşünmek-
teyiz. Her bir öğrenci ile bu 
anlayış ve titizlikle ilgilen-
mekteyiz.

SADER’in ortak değer-
ler etrafında topladığı bu 
gençlerle inşa edeceği ge-
leceğin, hem dünya ve hem 
de ahiret mutluluğumuzun 
tesisinde önemli bir referans 
olacağı kanaatindeyiz.

SADER’in Faaliyetleri

Yabancı kız öğrencilerin himaye ve 
eğitimini sağlamakta olan SADER, 
faaliyetlerini şu öğretiler ışığında ger-
çekleştirmektedir:

SADER’in çatısı altında buluşan kız 
öğrencilerin;

• Evrensel kardeşlik bilincine sahip, 
• Temel dinî bilgiler konusunda do-
nanımlı, 
• Modern dünyayı ve dünya sistemini 
tanıyan, 
• Organizasyon kabiliyeti yüksek, 
• Ülkesinin ihtiyaçlarının ve durumu-

nun farkında olan, 
• İslam kültür ve tarihinin ana hatların-
dan haberdar, 
• Farklılıklara karşı müsamahalı, 
• Ufku açık, 
• Yeryüzünde iyiliği yaygınlaştırmaya ve 
adaleti hâkim kılmaya yönelik çalışan 
nesiller yetiştirmesi hedefl enmektedir.

Buna göre; SADER’in eğitim progra-
mında Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) 
ve Personel ve Lisansüstü Eğitim 
Sınavı (ALES)’na destek programları, 
temel dinî bilgilere yönelik eğitimler 
(Kur’an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, siyer) 
yer almaktadır. Derneğimizde bu ça-
lışmaların yanı sıra manevi içerikli se-

minerler, iletişim seminerleri, kitap 
kritikleri, branş buluşmaları da 

gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca rehberlik hizmetleri ile 
misafi r öğrencilerimize üni-
versiteye kayıt, ders seçimi, 
staj, kurs yönlendirmesi, ile-
tişim sorunları, resmî işlemler 
vb. pek çok konuda gönüllü 
danışmanlık yapılmaktadır. 

Kültürel ve sanatsal faaliyetler 
kapsamında, Türkiye genelinde 

düzenlenen gezilerle farklı renk-
lerin tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Uluslararası öğrenci buluşmaları, sa-
natsal içerikli kurslar, fi lm gösterimleri 
ve benzeri birçok etkinlikle öğrencile-
rimize farklı açılımlar sunmaktayız.

Sosyal faaliyetlerimiz çerçevesin-
de ülke tanıtım günleri, ülke yemek 
günleri, panel ve sempozyumlar 
düzenleyerek farklı ülkelerin sosyal, 
kültürel değerlerini tanıtmakta, öğren-
cilerimizin motivasyonunu arttırmakta 
ve kültürler arasında iletişim ve bilgi 
alışverişi sağlamaktayız.

“biz BİR milletiz...” 
“we are ONE nation...”
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Dünyanın pek çok bölgesinden 

gelen kız öğrencilere kapısını ardına 

kadar açan SADER, âdeta bir anne 

şefkati ile öğrencileri kucaklamakta 

ve böylelikle dinini, dilini, örf ve 

âdetini bilmedikleri bir ülkede, 

gurbette oldukları hissinden 

onları bir nebze olsun 

uzaklaştırabilmektedir.
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Türkiye cennet gibi bir yer. Bâb-ı 
Âlem ise Türkiye’deki yabancı 

öğrencileri bir araya getiren ve tıpkı 
bir anne gibi şefkat ve merhametle 
yaklaşan bir dernek. Bâb-ı Âlem saye-
sinde Türkiye’deki yabancı öğrenciler 
kardeşçe yaşama imkânı buluyor 
ve burada kazandıkları deneyimleri 
okullarının bitmesinin ardından kendi 
memleketlerine aktarabiliyorlar. Kuru-

luş amacı öğrencileri hem maddi hem 
de manevi anlamda desteklemek ve 
onları yalnız bırakmamak olan dernek 
vasıtasıyla Asya, Afrika ve Avrupa’dan 
gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bu-
luyoruz.

Ahmat Mahamat İdrissa, Kamerun
Marmara Üni. İlahiyat Fak. Tefsir Ana 
Bilim Dalı Yüksek Lisans

Bâb-ı Âlem anne gibidir

“Yabancı” değil “misafi r” öğrenci olarak görülüyoruz

Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye’yi 
daha yakından tanıma imkânı bul-

dum. Bâb-ı Âlem, kurulduğu günden 
bu yana içerisinde bulunduğum bir 
öğrenci derneği. Yabancı öğrencilere 
her yönden destek olan faaliyetleri ile 
önemli çalışmalara imza atan bir kuru-

luş. Onu diğer kuruluşlardan ayıran en 
önemli fark ise bizleri “yabancı” değil 
“misafi r” öğrenci olarak görmesi ve 
bize bu şekilde yaklaşmasıdır.

Abdellatif Mounadil, Fas
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu

Kendi inancımızla özgürce yaşamak 
istiyorduk. Sonunda Türkiye’ye 

gelme kararını verdik. Burada İslam’ı 
öğretmek de öğrenmek de kolay. İn-
şallah çocuklarımızı güzel bir ortamda 

İslam’ı öğreterek büyüteceğiz. Zorluk 
çeksek bile okullarımız bittikten sonra 
İslam için, millet için faydalı bir iş yapa-
bilmeyi umut ediyoruz. Allah’a sonsuz 
hamd olsun. Şu an ilahiyat okumakta-

yım. Düşlerimizi gerçekleştirmeyi nasip 
etmesi için Allah’a dua ediyoruz.

Mükerrem Abdulhak,  
Doğu Türkistan

Okullarımız bittikten sonra faydalı olmak istiyoruz

Misafi r öğrencilerin 
dilinden
Misafi r öğrencilerin 
dilinden
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Türkiye benim evim, memleketim İsmim şaşkınlıkla karşılanıyor

Türkiye benim evim, 
memleketim. Tarih ve 

medeniyet kokan, İslam’ın 
nuruyla aydınlandıktan 
sonra da bizim gözbe-
beğimiz hâline gelen 
İstanbul’da yaşayabilme 
fırsatı elde ettiğim için 
kendimi çok şanslı bulu-
yorum.

Buraya gelmeden önce 
Suriye ve Türkiye’nin 
coğrafi  yakınlıkları nede-
niyle pek çok benzerliği 
olduğunu düşünüyordum. 
Türkiye’ye geldikten son-
ra bu düşüncemin doğru 

olduğunu gördüm ve hiç 
uyum sorunu yaşamadım. 
Buradaki insanlarla çok 
kısa bir zamanda kaynaştık 
ve gurur duyduğum bir ar-
kadaş çevrem oluştu. Ben 
Bâb-ı Âlem’de kitaplarda 
bize anlatılan İslam kardeş-
liğini çok güzel bir şekilde 
yaşadım. Müslümanların 
birbirlerini tanıması hâlinde 
birleşmenin ve aradaki du-
varları yıkmanın ne kadar 
kolay olduğunu öğrendim.

Bilal Ömer, Suriye 
İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Benim adım Merhaba. 
Ocak ayı başında 

dünyaya geldiğim için 
“Dünyaya hoş geldin 
kızım” anlamında bana 
bu ismi koymuş ailem. 
Biz Merhaba’yı sadece 
isim olarak kullanıyoruz, 
selamlaşırken kullanmı-
yoruz. Ama Türkiye’de 
selamlaşırken ne kadar da 
çok kullanılıyormuş.

Bir keresinde arkadaşımla 
tramvayda gidiyorduk. O 
oturuyor, ben de ondan 
birkaç adım ötede ayakta 
duruyordum. Sonra bir 

koltuk boşalınca arkada-
şım bana, oturayım diye 
“Merhaba” diye seslendi. 
Yanımdaki adam da şaş-
kın şaşkın arkadaşımın 
yüzüne bakarak ona 
“Merhaba” dedi. Arkada-
şım ne diyeceğini bileme-
di. Yüzü kıpkırmızı oldu 
ve hemen oradan kalktı. 
Adam da arkadaşımın 
arkasından şaşkınlıkla 
bakakaldı. 

Merhaba Erkın, 
Doğu Türkistan
İstanbul Üniversitesi 
Biyoloji Yüksek Lisans
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İHH’nın İstanbul Fatih’teki merkez 
binasının önünde tatlı bir telaş, 
heyecanlı bir koşturmaca var. Ki-

mileri son hazırlıklarını tamamlamaya 
çalışıyor, kimileri kendilerini yolcu 
etmeye gelen dostlarıyla vedalaşıyor. 
Afrika’ya doğru sefere çıkacak olan 
yolculara veda etmeye gelenlerin en 
çok kullandıkları cümle ise; “Gittiğiniz 
yerlerdeki Müslümanlara bizden selam 

götürün.” oluyor. Yolcuların yüzlerine 
vuran sevinç, heyecan ve merak duy-
guları kalplerde hissedilenleri hemen 
ele veriyor. 

Birazdan seferimiz başlayacak ve üm-
mete doğru yola çıkacağız. İHH’daki 
arkadaşlarımız bu yolculuklara “üm-
met seferleri” diyorlar. Ne güzel, ne 
anlamlı, ne heyecan verici bir ifade… 

Dağılacağız Afrika’nın dört bir ya-
nına ve İstanbul’dan, Konya’dan, 
Diyarbakır’dan, Bursa’dan gönderilen 
selam ve emanetleri yerlerine ulaştı-
racağız. Acele etmemiz, bir an önce 
yola çıkmamız gerekiyor; Afrika’mız 
bizi bekliyor.

Sekiz saat süren uçak yolculuğunun 
ardından Nijer’in başkenti Niamey’e 

İyilik kıtalar dolaşıyor
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Halkın %99’unun Müslüman olduğu Nijer’in toplam nüfusu 13 milyon. Nijer’in yönetim 
biçimi cumhuriyet ve halkın tamamına yakını Malikî mezhebine mensup. Ülkenin en 
etkili dinî grubunu ise Afrika’da yaygın olan Ticani tarikatı oluşturuyor.



ulaşıyoruz. Saat gecenin 02.00’si ve 
hava beklediğimizden çok daha güzel. 
Gerekli işlemleri tamamlayıp havaa-
lanından dışarı adımımızı atar atmaz 
Nijer’in yoksul yüzüyle karşılaşıyoruz. 
Etiyopya’dan sonra İslam dünyasının 
en fakir ikinci ülkesi olarak bilinen 
Nijer’de 40 bin kişiye bir doktor dü-
şüyor. Ortalama yaşam süresinin 42 
sene olduğu ülkede her dört çocuk-
tan biri 5 yaşına ulaşamadan hayata 
gözlerini yumuyor. Nijer topraklarının 
%88’i çöllerle kaplı. Bundan dolayı 
ancak %3’lük bir kısımda tarım yapı-

labiliyor. Ülkede 30-40 yıldır yağmurun 
düşmediği bölgeler var.

Halkın %99’unun Müslüman olduğu 
Nijer’in toplam nüfusu 13 milyon. 
Nijer’in yönetim biçimi cumhuriyet ve 
halkın tamamına yakını Malikî mez-
hebine mensup. Ülkenin en etkili dinî 
grubunu ise Afrika’da yaygın olan 
Ticani tarikatı oluşturuyor. Müslüman 
Gençler isimli selefi  grup da üniversi-
telerde, özellikle gençler arasında bir 
hayli etkin. Nijer’de dört önemli sultan 
var. Bu sultanlar halk arasında devlet 
başkanından daha fazla itibar sahibi. 
Sohbet ettiğim Nijerlilerden bazıları, 
sultanları Allah’ın yeryüzündeki temsil-
cisi olarak gördüklerini ifade ediyor. 

Başkent Niamey

2 milyon kişinin yaşadığı başkent 
Niamey’i, ülkeye ismini de veren Nijer 
Nehri ikiye bölüyor. Nehrin üzerinde-
ki köprünün bir tarafında daha çok 
Fulani kabilesi mensupları yaşarken 
köprünün diğer tarafını Hausa, Zerma 
gibi kabilelerin mensupları mesken 
edinmiş. Nil’den sonra Afrika’nın 
en büyük ikinci nehri olarak bilinen 
Nijer Nehri’nin üzerindeki bu köprü, 
Niamey’in kalbi hâline gelmiş. Nia-
meyliler köprünün altında çamaşırları-

nı yıkadıktan sonra kuruması için köp-
rünün üstüne asıyorlar. Yer yer yüksek 
binaların karşımıza çıktığı Niamey’de 
evler genelde kerpiçten veya derme 
çatma malzemeden yapılmış baraka-
lar şeklinde. Şehirde gezerken insan-
ların yüzlerinde bıkkınlık ve yorgunluk 
görüyorum. Fakirlik Nijer’de hayatı 
öyle bir ağırlaştırmış ki, yüzlerden gü-
lümseme ve sevinci alıp götürmüş.

Tesova Meydanı’nda bayram 
namazı

Bayram sabahı, insanlar bayram 
namazını kılmak için Tesova’nın en 
büyük meydanına doğru ilerliyorlar. 
Biz de kalabalığın arasına karışarak 

meydandaki yerimizi alıyoruz. Gruplar 
hâlinde meydana doğru ilerleyenler ay-
rıca hep birlikte sesli olarak salavat ge-
tiriyorlar. Allah’ım ne güzel bir manzara! 
Rengârenk elbiseler içindeki insanların 
her birinin yüzünü kaplayan bayram se-
vinci hemen göze çarpıyor. Kısa sürede 
Müslümanlar alanı dolduruyor. Bayram 
namazı öncesi meydanda toplananlara 
vaaz eden imam, birden ismimi söyle-
yerek konuşma yapmam için beni yanı-
na çağırıyor. Bu manzara beni öyle et-
kiliyor ki, konuşma yaparken ilk defa bu 
kadar çok heyecanlanıyorum. Buradaki 

kardeşlerimize Türkiyeli Müslümanların 
selamlarını ilettikten sonra farklı renk 
ve ırklara mensup olsak da İslam’ın bizi 
kardeş kıldığını söylüyorum. Kelimeler 
artık tüm anlamını yitiriyor ve Nijerli 
Müslümanlarla saf olup hep birlikte 
namaza duruyoruz.

İHH’nın Nijer’i

Bayram namazının ardından kurban 
kesimleri için Tesova’nın dışındaki bir 
mezbahaya gidiyoruz. Salavatlar ve 
besmeleler eşliğinde 74 büyükbaş hay-
vanın kesimini tamamladıktan sonra 
Tesova’nın köylerine doğru dağıtıma 
çıkıyoruz. Belki de hayatımızın en an-
lamlı eylemini gerçekleştireceğiz ve bir 
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yıl boyunca et yiyemedikleri için İHH’nın 
yolunu gözleyen köylülere kurban eti 
dağıtacağız. Gittiğimiz her köyde he-
men bir hareketlilik başlıyor ve köylüler 
sevinç içinde kamyonumuzun etrafını 
sarıyorlar. Bu sevinç ve mutluluğu gör-
dükçe içimden, “Keşke imkân olsa da 
Türkiye’den bu kurbanları bağışlayan 
insanlar nasıl bir hayra, nasıl bir mutlu-
luğa vesile olduklarını görebilseler.” diye 
geçiriyorum. 

10 gün boyunca kaldığımız Nijer’de 
ziyaret ettiğimiz her yerde İHH’nın izle-
riyle karşılaşıyoruz. Kimi zaman üzeri-
mizde İHH yelekleri gören köylülerden 
biri yanımıza yaklaşarak, “İHH katarakt 
olan gözlerimi açtı, artık görebiliyorum.” 
diyor, kimi zaman arabamızla yol alırken 
İHH’nın açtırdığı bir su kanalıyla veya su 
kuyusu ile karşılaşıyoruz. İHH, Nijer’de 
gerçekten iyi işlere imza atıyor ve iyilik 
kıtalar dolaşıyor.

Dualarımız seninle Afrika

Eski bir Fransız sömürgesi olan Nijer 
1960 yılında bağımsızlığını elde etmiş 

ancak kaynaklarını hâlâ istediği gibi 
kullanamıyor. Nijer’in Agadez bölgesi 
uranyum açısından dünyanın en zengin 
ikinci bölgesi. Bu bölgedeki uranyum 
yataklarını 1968’den bu yana Fransız 
Areva Şirketi işletiyor. Agadez’den kon-
teynırlarla çıkarılan uranyumlar işlenip 
Fransızlar tarafından satılıyor. Nijer ba-
ğımsız bir ülke gibi görünse de yapılan 

anlaşmalara konulan maddeler vasıta-
sıyla Fransa tarafından hâlâ sömürü-
lüyor. Nijer ile Fransa arasında yapılan 
bağımsızlık anlaşmasına göre Nijer, 
dışarıya herhangi bir mal satacaksa bu 
malı ilk önce Fransa’ya teklif edecek, 
bu mal eğer Fransa’ya lazım değilse 
yine Fransa’nın tavsiye edebileceği 
başka bir ülkeye satılacak. Nijer’in 
hâlihazırdaki Cumhurbaşkanı Muham-
med Tandja, Fransa’nın devam eden 
sömürgesinden kurtulmak için büyük 
bir mücadele veriyor. Özellikle köylüler 
ve fakir insanlar tarafından çok sevilen 
Tandja, ülkesinde Fransa karşıtı olarak 
da biliniyor. İran, Çin, Malezya gibi 
ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye çalışan 
Tandja, halka hitaben yaptığı konuş-
malarda en büyük hedefi nin Fransa’nın 
ekonomik ve kültürel sömürgesinden 
kurtulup Nijer’i tam bağımsız bir ülke 
hâline getirmek olduğunu söylüyor. 
Tandja’nın Nijer’i Fransız sömürgesin-
den kurtarıp bağımsız bir hâle getirip 
getiremeyeceğini önümüzdeki yıllarda 
hep birlikte göreceğiz. Dualarımız ve 
kalbimiz seninle Tandja; dualarımız ve 
kalbimiz seninle Afrika…
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İstanbul’dan 
Zengin Beşik’e

Selim Zorlu

Bayan Ulgi “zengin beşik” demek. Burası Türklerin ilk yurdu olan Altay 
Dağları’nın etekleri. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz; çünkü 
atalarımızın geldiği bu topraklara Müslüman kardeşlerimiz için geri geldik. 
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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2009 
Kurban Organizasyonu’nu ger-
çekleştirmek üzere üç arkadaş 

İstanbul’dan Moğolistan’a doğru yola 
çıkıyoruz. Kazakistan’dan aktarma-
lı uçarak Moğolistan’ın Bayan Ulgi 
şehrine geçeceğiz. Hava muhalefeti 
nedeniyle uzun süre Kazakistan’da 
bekledikten sonra nihayet Moğolistan 
yolundayız. Müslüman kardeşlerimize 
yalnız olmadıklarını ve Türkiye’deki 
kardeşlerinin onların yanında olduğu-
nu gösterecek olmak, ümmetin ema-
netlerini Moğolistanlı kardeşlerimizle 
paylaşacak olmak, içimizde büyük bir 
sevinç uyandırıyor. 

Zengin Beşik -25 derece

Bayan Ulgi “zengin beşik” demek. 
Burası Türklerin ilk yurdu olan Altay 
Dağları’nın etekleri. Burada olmaktan 

dolayı çok mutluyuz; çünkü atalarımı-
zın geldiği bu topraklara Müslüman 
kardeşlerimiz için geri geldik. Hava 
çok soğuk; -25 dereceyi bulan bu 
soğuk, kulaklarımızı ve ellerimizi kesi-
yor âdeta. 

Bizi karşılayan kardeşlerimizle selam-
laştıktan sonra aracımıza binip kur-
banlıklarımızı görmeye gidiyoruz. Kur-
banlıkların bir kısmı Türkiye’de bilinen 
koyun ve keçiler; diğer kısmı ise “yak” 

denilen Tibet öküzleri. Çok kıllı olan 
Tibet öküzü, havaya ve ortama uyum 
sağlayan ayakları nedeniyle bölgede 
yetiştiriliyor. 

Türkiye’nin üç katı büyüklüğün-
de bir yüz ölçümüne sahip olan 
Moğolistan’da dünyanın en büyük 
bozkır çölü olan Gobi Çölü bulunuyor. 
Ülke topraklarının büyük bir kısmında 
hava şartları ve maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle tarım yapılamıyor. Ülkede 
madencilik de çok zor şartlarda ya-
pılabiliyor. 90’lı yıllara kadar süren 
komünizm baskısı nedeniyle ülkenin 
dış dünyaya kapalı kalması ve yıllarca 
süren savaşlar, ülke insanının dünyayı 
birkaç asır geriden takip etmesine ne-
den olmuş. Halk göçebe olarak çadır-
larda yaşamaya devam ediyor. Uzun 
süren savaş ve baskılar, Müslümanları 
son derece güçsüz bırakmış. Maddi 



açıdan güçlü olmayan Müslümanlar, 
çocuklarını misyoner okullarına gön-
dermek zorunda kalabiliyor. 

Bayram sabahı

Bayram sabahı erkenden namaz için 
çıkıyoruz. Samimi selamlaşmaların 
ardından bayram namazını kılıyoruz. 
Hava soğuk ama insanların sıcaklığı 
bizi ısıtıyor. Durumları ne kadar kötü 
de olsa insanlar küçük şeylerle mutlu 
olabiliyorlar. 

Mihmandarımıza bu kadar soğuğa na-
sıl dayanabildiklerini soruyoruz. Bize 
herkesin soğuktan çok etkilendiğini; 
insanların çoğunlukla işsiz oldukları 
için yarım ton kömür dahi almakta 
sıkıntı çektiklerini söylüyor. Bölgede 
iş imkânlarının yok denecek kadar az 
olduğunu, bu nedenle de erkeklerin 

kışları evden çıkmadıklarını anlatıyor. 
40 bin nüfuslu şehirde sadece 5 bin 
kişi çalışıyormuş. Burada başka şeyler 
de yapılması gerektiğini düşünerek 
kurban kesimlerini yapacağımız böl-
geye geçiyoruz. 

580 aileye et, kömür ve 
gıda dağıtımı

Kurban kesimleri hızla devam ederken 
biz de bacası tütmeyen evlerde yaşa-
yan ve bu dondurucu soğukta kömürü 
bile olmayan kardeşlerimize kömür 
ve gıda yardımında bulunmak üzere 
harekete geçiyoruz. Hem Moğolistanlı 
kardeşlerimizi unutmadığımızı gös-
termek hem de dağıtacağımız kömür 
ve gıda ile bir nebze olsun sıkıntılarını 
giderebilmek için bir ekiple evleri zi-
yaret etmeye başlıyoruz. Bu şekilde 
500 aileye et, 50 aileye kömür, 30 ai-

leye de gıda yardımında bulunuyoruz. 
Bu yardımları çoğaltmak ve oradaki 
insanlar için kalıcı çalışmalarda bu-
lunmak için ülkemize döndüğümüzde 
kolları sıvamamız gerektiğini düşünü-
yoruz. Kurban organizasyonunun ar-
dından görevimizi tamamlamış olarak 
bu soğuk ülkenin sıcakkanlı insanları-
na veda ediyoruz.
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Ürdün’de sessiz bir çığlık

Süleyman Kurt

İlk kurbanlarımızı her zaman olduğu gibi Ürdün’deki Filistin mülteci kamplarında 
kesiyoruz ve ev ev, kapı kapı dağıtımlara eşlik ediyoruz. Filistin mülteci kampları 

ülkeden, hatta dünyadan tecrit edilmiş ayrı dünyalar gibiler; her biri bir başka dünya, 
her biri bir başka dram, hüzün ve öykü…

İstanbul’dan bir bayram sabahına 
doğru yola çıktık. Yüreğimizde 
bambaşka bir heyecanla Amman’a 

gidiyoruz. Yaklaşık iki saat süren 
bir yolculuğun ardından Amman 
Havaalanı’na iniyoruz. Amman’da bizi 
mihmandarımız karşılıyor. Sabahın ilk 
ışıklarıyla yola çıkmak üzere otelimize 
yerleşiyoruz.

İlk kurbanlarımızı her zaman olduğu 
gibi Ürdün’deki Filistin mülteci kamp-

larında kesiyoruz ve ev ev, kapı kapı 
dağıtımlara eşlik ediyoruz. Filistin mül-
teci kampları ülkeden, hatta dünyadan 
tecrit edilmiş ayrı dünyalar gibiler; her 
biri bir başka dünya, her biri bir başka 
dram, hüzün ve öykü…

Alabildiğine muhtaç, perişan, acılı 
ama bir o kadar da onurlu bir halk 
karşılıyor bizi. Yaşanan bunca acıya 
rağmen, yıllardır o kamplarda öteki-
leştirilmelerine rağmen, hiç ama hiçbir 

sosyal imkâna sahip olmamalarına 
rağmen böylesine asil duruşları bizleri 
son derece etkiliyor. Ne bir hırsızlık, 
ne bir yağmalama ne de bir taşkınlık 
oluyor dağıtımlarımız esnasında. Fi-
listin halkı bu onurlu duruşuyla bizleri 
ve hatta bütün dünyayı büyülemeye 
devam ediyor. 

Kurban kesim alanlarına vardığımız-
da İstanbul’dan emanet aldığımız 
vekâletleri bizzat kesimi yapan kişilere 
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veriyor ve kesimlere refakat ediyoruz. 
Kesilen kurbanlar titizlikle paketlene-
rek sahiplerine dağıtılıyor. Sahipleri di-
yorum; çünkü İstanbul’daki bir hayır-
severe Ürdün’e bağış yaptıran Allah, o 
muhtacı o gün orada hazır bulunduran 
Allah, o kurbanı ona yazmış, binlerce 
kilometre öteden onun rızkını yazmış, 
bu kurbanın gerçek sahibi bizce o 
Filistinliden başkası değil. 

Yüreğine ateş düşmüş, 
“hamdolsun” diyor Ürdün’de 
sessiz bir çığlık

Gazze mülteci kampı diğer kamplar-
dan çok farklı. Birileri tarafından âdeta 
cezalandırılan kamp, diğer kamplarda 
var olan altyapı, yol, elektrik gibi en 
temel hizmetlerden bile yeterince ya-
rarlanamamakta. 13 ila 15.000 arası 
bir nüfusa sahip olan Gazze mülteci 
kampı, adından da anlaşılacağı üzere 
Gazze’den iltica edenlerin kaldığı bir 
kamp ama sanki toplama kampı gibi; 
kanalizasyonlar sokakların hemen 

yanında açıktan akıyor, yol diye bir 
şey neredeyse yok, sadece evlerin 
aralarında kalan boşluklar zamanla yol 
olmuş gibi. Kurban paketlerimizi de 
yanımıza alıp buradaki evleri ziyarete 
çıkıyoruz. 

Önce bir hanımefendi karşılıyor bizi. 
Sekiz çocuklu bir ev burası, evin er-
keği yok. Soruyoruz, o da başlıyor 
anlatmaya… Hüzünlü bakışları arasın-
da gizlediği vakarı ile “Kocam,” diyor, 
“önce baş ağrılarıyla başladı, sonra 
kist dediler ve kanser oldu, öldü.”  Sa-

dece “öldü” diyor ve derin bir iç çeki-
yor, korkuyorum yüreğine dokunmaya. 
İçinde bir öfke patlayacak sanki öte-
kilere karşı. Acısını yüreğine gömüyor; 
“Çocuklar iyi,” diyor, “karnımız doyu-
yor,”, “hamdolsun.” diyor… Tüm ekibi 
derin bir sessizlik sarıyor, başka bir 
hüzne ortak olmak üzere yürüyoruz…

Bir başka evin kapısını aralıyoruz. 
Kapı derken kastettiğimiz ise, kapı 
boşluğuna asılmış kalınca bir batta-
niye. Hiç tasavvur edemeyeceğimiz 
bir sahne ile karşı karşıya kalıyoruz 
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burada, ürperiyoruz. Onlarca insan var 
kapının ardında ve perişan bir hâlde 
yaşam savaşı veriyorlar. Çocuklar di-
rek yere, betona bası-
yorlar; çorap bile yok 
ayaklarında. Üzerle-
rinde ise birkaç tişört, 
kimi kısa kollu kimi 
uzun. Bir an kendi 
bebeğimin ayaklarına 
üst üste giydirdiğimiz 
patikler geliyor aklıma; 
utanıyorum, boğazıma 
düğümleniyor tüm 
“bebeğim üşümesin” 
korkularım. Sesim 
titrer diye ben soramı-
yorum soruları; susup 
izliyorum, sadece izli-
yorum olanları. Ailenin 
üç çocuğu zihinsel 
özürlü, diğerleri de 
hasta; kiminin ciğeri 
hasta kiminin başka ciddi hastalıkları 
var. Soğuk iliklerine işlemiş, korkak 
bakışlarını ve özlemlerini kaçırıyorlar 
bizden. Modern dünya bu insanlara 

insanca yaşamayı çok görü-
yor. Ürdün’ün Akabe şehrin-
den Filistin gözüküyor. Sade-
ce birkaç kilometre ötedeki 
vatanlarından zorla çıkartılan 
bu insanlar, burada bu hayata 

mahkûm edilmişler. İçimiz acıyor... Bir-
kaç soru soruyoruz ve bir miktar nakdi 
yardım ile kurban etlerimizi teslim edip 

çıkıyoruz. 

Akabe ve Filistin 
sahili…

Uzunca bir yolculuğun 
ardından Akabe’ye varı-
yoruz. Şehir işgal altındaki 
Filistin topraklarına sınır. 
Bu nedenle şehirde he-
men her yerde güvenlik 
tedbiriyle karşılaşıyorsu-
nuz. Yakın zamana kadar 
bölgede koşullar daha 
da ağırmış ve altı farklı 
noktada pasaport, kimlik 
kontrolü, zaman zaman 
araç aramaları ile rahatsız 
edici bir şekilde işgalcilerin 
baskısı hissediliyormuş. 

Bir sahil şehri olan Akabe bambaş-
ka bir ülke sanki. Filistin’in işgal 
altındaki topraklarıyla sınırı olan bu 
şehir, sanki işgalci teröristlere yakın 
olan herkesin nasıl da lüks ve rahat 
içinde yaşayabileceğini göster-
mek için alabildiğine modern hâle 
getirilmiş. Kızıldeniz’e kıyısı olan 
Akabe, karşı kıyıda Filistin’in işgal 
altındaki topraklarına komşu. İşgal 

edildikten sonra alabildiğine gelişmiş 
olan ve işgalcilerin âdeta sahiplenmiş 
olduğu bu Filistin şehri, liman ticareti 
açısından oldukça elverişli. Sahilde bir 
çay bahçesine oturuyoruz ve çayla-
rımızı yudumlarken hemen karşı kıyı-
daki Filistin’i seyrediyoruz. Sanki hay-
kırsak sesimizi duyacak gibi hüzünle 
bakıyor, nazlı ve hüzünlü bakışlarını 
ayırmıyor üzerimizden. Her başımızı 
kaldırıp karşı kıyıya baktığımızda göz 
göze geliyoruz. Utanıp bakışlarımızı 
kaçırıyoruz...

Çok yoğun bir şekilde geçen Ürdün 
programımız, Akabe ziyaretiyle son 
buluyor.  İstanbul’da hayat yine olanca 
hızıyla devam ediyor. Yaşadıklarımız 
dimağlarımıza bir hüzün olup yerleşi-
yor; bakışları gözlerimizden gitmeyen 
çocukların gözleri ve her şeye rağmen 
“hamdolsun” diyen kadının sözleri… 

Ayakları betona bas-
maktan hasta olan ve 
soğuğun tüm hücre-
lerine işlemiş olduğu 
Filistinli çocuklar 
kalıyor Ürdün’den 
hatıra bize…

Bir de inadına yü-
reğimizi kanatan 
Filistin…



Amine Tuna Ertürk

Bir Doğu Türkistan “davagir”i: 
Abdülkadir Yapcan
19. yüzyılın sonundan itibaren büyük sömürge imparatorluklarının parça parça 
paylaştığı; dili, âdeti, kültürü bir halkların yaşadığı Türkistan’ın doğusuna 
düşüyor Abdülkadir Yapcan’ın doğduğu topraklar. İpek Yolu kervanlarının gözde 
duraklarından olan kadim ve bayındır Doğu Türkistan toprakları, bugün “kızıl” Çin’in 
insafına terk edilmiş durumda. Abdülkadir Yapcan da dünyanın dört bir yanına 
savrulmuş yüz binlerce soydaşı gibi vatanından kilometrelerce uzakta “bağımsız 
Doğu Türkistan” için sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.
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Uçsuz bucaksız tarım alanları, 
bereketli doğal kaynakları ve 
el değmemiş doğasıyla Tür-

kistan topraklarının batısı 18. yüzyıl-
dan itibaren sömürge arayışındaki Rus 
İmparatorluğu’nun işgali altına girer. 
Rus ordularının ulaşamadığı Kaşgar, 
Hoten, Yarkand, Kumul, Kuca ve Altay 
gibi Türkistan’ın doğuda kalan toprak-
larını ise Çin İmparatorluğu işgal eder. 
I. Dünya Savaşı’nın ardından resmen 
Çin müstemlekesi olarak ilan edilen 
Doğu Türkistan toprakları 1949 yılında 
Çin’de iktidarı ele geçiren Komünist 
Parti’nin demir yumruğu ile yönetilme-
ye başlar. 

Abdülkadir Yapcan, Doğu Türkistan’ın 
adının Çince “yeni toprak” anlamına 
gelen Xinjiang (Sincan) olarak değiş-
tirilmesinden üç sene sonra, 1958 
yılında, tarihî Kaşgar şehrinde dünya-
ya gelir. Bir Doğu Türkistan “davagir”i 
olan babasını 3,5 yaşında iken kaybe-
der.  Çocukluğu, günlük tüketim için 
mısır ve arpa gibi temel gıda madde-
lerinin bile çoğu zaman bulunamadığı, 
“5 yıllık kalkınma planları”nın insanları 
bir deri bir kemik bıraktığı bir dönem-
de geçer. Bu dönemde Doğu Türkis-
tan halkı geniş tarım arazilerinde köle 
gibi çalıştırılarak ürünlerinin neredeyse 
tamamını Çin hükümetine vermektedir. 
“Türk’üm” ve “Müslüman’ım” demeyi 
yasak, dini afyon kabul eden Mao reji-
minin altında ibadet etmek ancak ima 
ile mümkün olmaktadır. Aile mefhumu 
kapitalist ideolojinin ve burjuva toplum 
yapısının mirası olarak kabul edilmek-
te; aileler komşularını, çocuklar anne 
babalarını rejim aleyhtarı diye ihbar 
etmeye teşvik edilmektedir.

Abdülkadir Yapcan da 1973 yılında, 
15 yaşında, Çin aleyhtarı toplantılara 
katıldığı iddiasıyla ihbar edilir. 13 ay 
boyunca sorgulanır ve tutuklanarak 
hapse atılır. Üç sene, kış aylarında kar 
ve yağmur giren tavandaki büyükçe 

bir delikten başka hava boşluğu bu-
lunmayan, 6 m²lik tek kişilik hücreler-
de tutulur. Ufak bir tası hem yemek 
yerken, hem banyo yaparken hem de 
tuvalet ihtiyacını giderirken kullanmak 
zorundadır. Her türlü işkence yaygın 
ve “meşru”dur. Hapishane idaresi 
kendisini adi suçlardan mahkûm edil-
miş Uygurlara okuma yazma öğret-
mekle görevlendirdiğinde, onlara dinî 
ve ahlaki konulardan da bahseden 
Abdülkadir Bey, mahkûmlardan birinin 
ihbar etmesi üzerine yeniden yargılanır 
ve hapis süresi üç ay daha uzatılır.         

 1976’da 18 yaşına gelmesinin ar-
dından, mahkeme kararıyla toplama 
kamplarında çalıştırılmak üzere, üç 
sene geçireceği Taklamakan böl-
gesine gönderilir. Bu kamplarda 
tarım alanlarında çalıştırılan diğer 
mahkûmlar gibi günde 1000 m²lik top-
rağı ekip biçmek, ürünleri ayıklamak 
ve yıkamak zorundadır. Gün boyunca 
boğazından giren ise sadece buğday 
ya da mısır ekmeği ve sıcak sudan 
ibarettir. İbadetlerini ancak ima yolu 
ile yapabilir. Ayakta kalmaya güç ye-
tiremediği ve payına düşen 1000 m²yi 
bitiremediği zamanlarda “vazife”sini 
tamamlayana kadar çalıştırılır. 

Abdülkadir Bey’e mahkûmiyet kararı-
na itiraz etme hakkı tanınmaz. Ailesi-
ne, gözaltında olduğu süre boyunca 
tutukluluk hâline dair herhangi bir 
bilgi verilmez. Tutukluluğu süresince 
memleketi Kaşgar’a 1500 kilometre 
mesafede olan Urumçi’de farklı hapis-
hanelere nakledilir. Ailesi ile görüşmesi 
diğer mahkûmlar gibi çok sınırlıdır. 
Birçok bahane ile bu sınırlı görüşmeler 
de elinden alınır.

Altı yıl sonra 1979’da serbest bırakı-
lan Abdülkadir Bey, 1990’da “kanuna 
aykırı dinî faaliyetlerde bulunduğu” 
iddiasıyla yeniden tutuklanır. 1993’te 
serbest bırakılmasından altı ay sonra 
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Doğu Türkistan Müslümanları her gün 

yeni bir yasakla karşılaşıyorlar. Müslü-

manların camiye girişlerini engellemek 

için cami girişlerinde yukarıdaki fo-

toğrafta görülen ikaz tabelaları bu-

lunmakta. Tabelada yazan ifadelerin 

anlamı ise şöyle:

“Aşağıdaki kişilerin mescide girip dinî 

faaliyette bulunmaları yasaktır:

1- Partiye girmeye namzet öğrenciler, 

2- Devlet memurları, işçiler ile emekli-

ler ve izne ayrılmış olanlar, 

3- 18 yaş altındakiler, 

4- Kent yöneticileri ve memurları, 

5- Kadınlar.”



tekrar hapse atılır. Bu uygulama siyasi 
tutukluları korku içinde yaşatmak ve 
caydırmak amaçlı olduğundan sıkça 
rastlanan bir durumdur.  

Abdülkadir Bey, 1996’da ha-
pisten çıkışının üzerinden altı 
ay geçmişken geride kendisiyle 
ilgilenecek hiçbir yakını olmayan 
ihtiyar annesini bırakarak hicret 
etmek zorunda kalır. 

Sürgündeki hayatının ilk yılla-
rında Türkiye’ye vize alabilmek 
ümidiyle Suudi Arabistan, Ürdün 
ve Suriye’ye gider. Ancak Doğu 
Türkistanlı Müslüman bir mülte-
ci olarak ülkesinin ve insanlarının bu 
“İslam toprakları”nda hiç bilinmediği-
ne, tanınmadığına tanık olur. Nihaye-
tinde Mısır’dan, “dava”sını duyurabile-
ceğine inandığı yegâne memleket olan 
Türkiye’ye geçiş vizesi almaya muvaf-
fak olur ve 2002 yılı Mayıs ayında eşi 
ve kızıyla birlikte Türkiye’ye gelir. 

Türkiye’ye gelişinin ardından ikamet 
izni alan Abdülkadir Bey, beş yıldan 
fazla bir süredir Türkiye’de yaşıyor. 
Ancak birçok defa başvuruda bu-

lunmuş olmasına rağmen kendisine 
vatandaşlık verilmemiş. Bunun en 
önemli sebebinin Çin hükümetinin 
Türkiye’deki Doğu Türkistanlı mu-
halifl ere yönelik baskıları olduğunu 
söylüyor.  2005’te mülteci statüsü 
verilen Abdülkadir Bey’e, yakın bir 
zamanda da çalışma izni verilmiş. 
Türkiye’deki hayatından memnun 
olan Abdülkadir Bey’e Türkiye’nin 
onun için niye önemli olduğunu 
sorduğumuzda, hilafetin lağvedil-
mesinden sonra Türkistan’ın sa-
hipsiz kaldığını, Doğu Türkistan’da 
çocuk, yaşlı herkesin Türkiye’yi 
kendi vatanları gibi kabul etti-
ğini söylüyor. Türkiye’nin Doğu 

Türkistan’da yaşananlara göster-
diği tepkilerle Çin’in haksız uygu-
lamalarına bir nebze olsun engel 
olunduğunu ve Türkiye’nin güven 

duydukları İslam ülkelerinden 
biri olduğunu vurguluyor.

Vatanından on binlerce kilo-
metre uzakta olsa bile Abdül-
kadir Bey, Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlığı için sesini duyur-
maya çalışmaya devam edi-
yor. Bir zamanlar Kazak, Öz-
bek, Kırgız, Tatar, Moğol, Tacik 
ve Uygur boylarının bir arada 
yaşadığı Türkistan’a barış ve 
adaletin tekrar geleceğine dair 

umutlarını koruyor. Çin ne kadar 
güçlü, Doğu Türkistan halkı ne ka-
dar yalnız ve unutulmuş olursa ol-
sun, direnmeye devam edeceklerini 
söylüyor…
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