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Değerli okuyucumuz,
19. yılımızda heybemize yüklediğimiz iyiliklerle kıtalar dolaşma-
ya devam ediyoruz. Ekvador’dan Japonya’ya, Bosna-Hersek’ten 
Güney Afrika’ya, Suriye’den Libya’ya kadar 125 ülke ve bölgede 
mültecilerin, yetimlerin, afetzedelerin, kimsesizlerin, yolda kalmış-
ların yardımına koşuyoruz. Bir mültecinin barakasına, bir yetim 
ailesinin sofrasına aş götürüyoruz, umut oluyoruz. Biz kardeşiz 
ve elimizde olanı kardeşlerimizle paylaştıkça çoğalır diye inanıyo-
ruz ve bu inançla çıkıyoruz her iyilik seferine. “Yalnız değiliz, hep 
birlikteyiz” diyerek kardeşlerimizle halleşiyor, hatır soruyoruz. Bu 
Ramazan’da yine sizlerin desteğiyle 70 ülke ve bölgede, Türkiye’de 
70 şehirde bize emanet edileni paylaşıyor olacağız aynı inançla. 

Ramazan’a girerken çalışma yapacağımız bölgelerde de hummalı 
hazırlıklar devam ediyor. Katarakt kampanyamızda bazen hiç 
okula gidememiş küçük bir çocuk bazen de yıllarını karanlıklar 
içerisinde geçirmiş bir yetişkin oluyor uzanabildiğimiz. Afrika ve 
Asya’da açtığımız su kuyuları kurumuş dudaklara ve topraklara 
merhem oluyor. Can havliyle komşusuna sığınan Suriyeli mül-
tecilere bir gece karanlığında uzanıyor gizli bir dost eli. Bizler için 
İstanbul, Bursa ve Urfa neyse Şam, Humus ve Hama da odur. Adı 
sanı duyulmamış Arakan, Patani ve Moro’da bataklıklar üzerinde 
yetimhaneler ve okullar inşa ediliyor siz gönül dostlarımız saye-
sinde ve beş kıtada iyilik insana değiyor…

Vaktini, emeğini, gücünü iyiliğin artması için adayan ve İHH ile 
birlikte yüzlerce projeye imza atan gönüllülerimiz ve bağışçıları-
mız 19 yıldır dünyayı kuşatan bu hareketin vazgeçilmez destekçi-
leri. Önce kendi mahallemizden başlıyoruz; akrabamızın, eşimizin, 
dostumuzun, komşumuzun imdadına yetişiyoruz. Sonra hep 
birlikte el ele kermesler, sergiler, toplantılar, konferanslar, miting-
ler, yürüyüşlerle dünyayı yanımıza çağırıyoruz. Biliyoruz ki daha 
yolun başındayız!

Geçtiğimiz üç ay boyunca sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizi ilginize sunuyoruz. 

El ele vererek iyiliği çoğaltmak umuduyla…
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İHH olarak 19 yıl boyunca 
Ramazan ayını nasıl 

geçirdiğimiz sorulsa deriz ki, dünya 
üzerinde bize ihtiyaç duyan herkesin 
kapısını çalmaya çalıştık; kumanya-
larımıza sevgimizi kattık ve ihtiyaç 
sahibi insanlara ulaştırdık. 

Yine deriz ki, zorluklar içerisinde 
hayata tutunmaya çalışan mültecilere 
umut olmaya çalıştık;  muhacir ça-
dırlarında sahur için birlikte hazırlık 
yaptık, ekmeğimizi paylaştık.  

Derinlerde saklı kalmış suya ulaş-
mak için maddi imkanları elverme-
yen kardeşlerimiz için Afrika’nın 18 
ülkesinde inşa ettiğimiz yüzlerce su 
kuyusundan abdest aldık, birlikte 
sabah namazımızı kıldık.

Yine savaş, doğal afet ve benzeri 
sebeplerle yetim kalmış on binlerce 
çocuğu yalnız bırakmamak için var 
gücümüzle çalıştık; 29 ülkede 18.600 
çocuğumuzu sponsor aile çalışma-
sıyla destekledik, destekledik. Özgürce 
eğitim almaları ve kimseye muhtaç 

olmadan yaşamaları için çalıştık. 
Bağışlarınızla desteklediğimiz çocuk-
larımıza eğitimlerine katkı sağlamak 
için kırtasiye malzemesi götürdük, 
bayramlık hediye ettik.

Uzun mesafeler kat ettik, zorlu yollar-
dan geçtik; yok olmuş, viran olmuş 
köylerde nice yüreklere dokunduk. 
Afrika Katarakt Kampanyası’yla 
tekrar görmelerine aracı olduğumuz 
yaklaşık 52.000 katarakt hastasını, 
muayene ettiğimiz 165.987 göz hasta-
sını ziyaret ettik, hâl hatır sorduk.

19 yıl boyunca Ramazanlarımızın 
nasıl geçtiğini soracak olursanız deriz 
ki, iftar sofrası kuramayan nice ihti-
yaç sahiplerine iftar çadırı kurduk ve 
gezici aşeviyle sıcak aş olduk, aşımızı 
paylaştık. 28 ülkede inşa ettiğimiz 
camilerde bizi bekleyenlerle teravih 
kıldık, barış ve adaletin hâkim olduğu 
bir dünya için birlikte dua ettik.

19 yıldır her Ramazan ayında birlikte 
uzakları yakın ettik. Geçmişimizden 
kuvvet alarak 19 yıl boyunca derdi 

olanla dertlendik, nice hikâyeler din-
ledik içinde işgalin, zulmün, yalnızlı-
ğın, çaresizliğin olduğu… Hikâyelerin 
mutlu sonla bitmesini istedik, cesaret 
vermek istedik, çözüm aradık ve siz 
değerli gönüllülerimizle paylaştık. 

Bu yıl da Ramazan ayında yine 
her zaman olduğu gibi Arakanlı 
küçük mülteci Necip’in, Balkanlar-
da yaz okullarında öğrenim gören 
Sadina’nın, Güney Amerika’da deprem 
çadırında yaşayan Philip’in, Afrika’da 
su kuyusundan su çeken Rara’nın, ka-
tarakt yüzünden ömrü boyunca âmâ 
yaşamak zorunda kalan Hasan’ın, 
okulu olmayan Samina’nın, hastane-
si olmayan Filistinli Muhammed’in 
yanında olacağız.

Daha yolun başındayız ve sizinle 
birlikte alacağımız nice yollar var, 
yapılması gereken nice iyilikler… 
Sesimizi siz gönüllülerimizle birlikte 
yükselttik ve gök kubbenin altında 
hoş bir seda bırakmak için sizlerle 
daha güzel bir dünya için yolumuza 
devam ediyoruz.
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İHH RAMAZAN 2011
2011 Ramazan çalışmamız kapsamında 70 ülke ve bölgede Türkiye’de 70 ilde iftar organi-

zasyonları, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar için eğitim yardımları; mülteciler, ihtiyaç sahibi 
yaşlılar ve aileler için temel gıda yardımları gerçekleştiriyoruz.

Kuruluşumuzun 19. yılında Ramazan ayı için hedefimiz her yıl olduğu gibi sizlerin desteği ile beş kıtada yüzlerce evi ziyaret 
etmek, yetimlerin elinden tutmak, yaşlı ve kimsesizleri kucaklamak. 2011 Ramazan programımızda yardımlarınızla yeni 
kapıları çalmak ve artması için iyiliği paylaşmaya devam etmek istiyoruz..

Yetimler
Savaş, afet vb. sebeplerle babasını ya da anne-
babasını kaybetmiş çocuklarımıza ve ailelerine 
sahip çıkıyoruz. 29 ülkede 18.600 yetimin 
bakımını üstlenen İHH, her Ramazan ayında 
olduğu gibi bu Ramazan’da da yetimleri önceli-
yor; onlar için iftarlar düzenliyor, bayramlıklar 
hediye ediyor, ailelerine kumanya yardımları 
yapıyor.

Ramazan Geldi 

Hoş Geldi!
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Muhacirler/Mülteciler
Dünyanın farklı bölgelerinde savaş, işgal ve doğal afetler 
nedeniyle evlerinden, yurtlarından ayrılarak mülteci 
konumuna düşmüş milyonlarca insan zor şartlar altında 
yaşıyor. İş, aş, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel insani 
gereksinimlerden büyük oranda yoksun ortamlarda ha-
yatta kalma mücadelesi veren mültecilerin sürekli desteğe 
ihtiyacı var. İHH olarak bu Ramazan ayında da mülteci 
kamplarına, mülteci çadırlarına insani yardım ulaştırmaya 
devam ediyoruz. 

İhtiyaç sahibi aileler
Dünyada savaşlar, doğal afetler, siyasi, ekonomik ve sosyal 
sebeplerle oluşan dengesizlikler nedeniyle çok sayıda aile 
yoksullukla mücadele ediyor. Yaklaşık 20 yıldır insanların 
mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışan İHH, ihtiyaç 
sahibi ailelere gıdadan kıyafete, eğitimden sağlığa sizlerin 
yardımlarını ulaştırıyor. 

İhtiyaç sahibi yaşlılar
Kimsesi olmayan ya da çeşitli sebeplerle tek başına kalmış olan yaşlılarımızı ziyaret ederek hâl hatırlarını 
soruyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
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2011 yılı Ramazan çalışması ile Türkiye’de 70 şehir ve dünyada 70 ülke ve bölgede çalışmalar yapacak olan İHH, zor durum-
da olan kardeşlerimize destek olacak, sorunların çözümü için yeni projeler geliştirecek. Vakfımız bu yıl da yardımsever-

lerin zekât ve bağışlarını savaş, afet ve yoksulluk yaşanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Bu yıl Ramazan çalışmamızda;

1.  Kumanya bağışlayabilirsiniz
 Bir kumanya paketi bedeli 60 TL’dir.
2.  Gezici aşevimizde iftar verebilirsiniz
 Aşevimizle 1.000 kişilik bir iftar programı 5.000 TL,  
     bir kişinin iftar bedeli 5 TL’dir.
3.  Yetimleri maddi olarak destekleyebilir ya da bayramlık  
 hediye edebilirsiniz
 Bir çocuğun bayramlık giysi bedeli 70 TL’dir.
4.  İHH aracılığıyla zekât ve sadakalarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.
5.  Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz
     Bir öğrenci için kırtasiye seti bedeli 25 TL’dir.

İHH 2011 
Ramazan - Türkiye

Bağışta bulunmak için detaylı 

bilgiye www.ihh.org.tr adresinden 

ya da 0212 631 21 21 numaralı 

telefondan  

ulaşabilirsiniz.
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1. Kumanya 
bağışlayabilirsiniz
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 Rama-
zan çalışması çerçevesinde hem yurt 
içinde hem de yurt dışında kumanya 
dağıtımları gerçekleştirecektir. 

  Kumanya paketi içeriği: Buğday unu, 
çay, zeytin, sıvı yağ, salça, tuz, reçel, toz 
şeker, mercimek, nohut, bulgur, kuru 
fasulye, pirinç, makarna, helva. 

Siz de yukarıda içeriği belirtilen ku-
manya paketleri ile dilediğiniz sayıda 
ailenin gıda ihtiyacını karşılayabilir-
siniz.

•Bir kumanya bedeli 60 TL’dir.

2. Gezici aşevimizde iftar 
verebilirsiniz
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2011 
Ramazan çalışması çerçevesinde 
Türkiye’de 70 ilde gezici aşevi ile if-
tar programları gerçekleştirilecektir.  
Siz de; gezici aşevimizle düzenlediği-
miz bir iftarın tamamını üstlenebilir 
ya da bir veya birden fazla kişinin iftar 
bedelini karşılayabilirsiniz.

• Bir kişinin iftar bedeli 5 TL’dir.

3. Yetimleri maddi 
olarak destekleyebilir 
ya da bayramlık hediye 
edebilirsiniz
2011 Ramazan çalışmamızda yurt içi 
ve yurt dışında yetimlere ve ailelerine 
destek olunacak, yetim iftarları düzen-
lenecek, yetimlere eğitim ve kırtasiye 
yardımı yapılacak, bayramlık giysiler 
hediye edilecek; ihtiyaç görülen yer-
lerde yetimler için nakdi yardımlarda 
bulunulacaktır. 

Siz de dilediğiniz sayıda yetime bay-
ramlık hediye edebilirsiniz.

    Yetim çalışmalarımız sürekli ve 
dönemsel yardımlar olarak devam 
etmektedir. Siz de dünyada çeşitli 
sebeplerden dolayı yetim kalmış bir 
çocuğu Sponsor Aile Projesi ile en az 
bir yıl boyunca destekleyebilirsiniz.

• Bir çocuğun bayramlık giysi bedeli  
70 TL’dir.

4. İHH aracılığıyla zekât 
ve sadakalarınızı ihtiyaç  
sahiplerine 
ulaştırabilirsiniz
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011 yılı Ra-
mazan çalışması ile Türkiyeli yar-
dımseverlerin zekât, sadaka, fitre ve 
bağışlarını savaş, işgal ve doğal afet 
bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak 
yakın demeden ulaştırıyor. Siz de 
zekât ve sadakalarınızı İHH ile ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırabilirsiniz. 

5. Öğrencilerin 
eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayabilirsiniz
İHH, 2011 Ramazan çalışması kapsa-
mında Türkiye’de ve dünyada ihtiyaç 
sahibi öğrencilere eğitim yardımı des-
teğinde bulunarak öğrencilerin eği-
tim araç gereçlerini karşılıyor. Siz de 
öğrencilere kırtasiye seti dağıtımına 
destek olabilirsiniz. 

• Bir öğrenci için kırtasiye seti bedeli 
25 TL’dir.

Gıda Bankacılığı
Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamında bağış yapabilirler ve yaptıkları bu 
yardımları gider olarak vergiden düşebilirler.

Kurum ve işletmelerin gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi yardımları gıda 
bankacılığı kapsamında değerlendirilmektedir. Kampanyamıza yapacağınız yardım-
larınızın bu kapsamda değerlendirilebilmesi için bağışların faturalandırılması, sevk 
irsaliyesi ve faturanın İHH adına düzenlenmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan 
bağış kalemleri alış fiyatı üzerinden faturalandırılacaktır.

Çocukları özel 
paketlerle 
sevindirebilirsiniz

Kitap, şeker, çikolata, bisküvi ve 
balondan oluşan Ramazan çocuk 
paketi 15 TL’dir.

Ramazan
Çocuk Paketi 15TL

Onları
Sevindirebilirsiniz
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Dünyada 70 ülke ve bölgede

ÜLKE KUMANYA İFTAR KIRTASİYE YETİM

AF
Rİ

KA

Burkina Faso ✓ ✓ ✓ ✓

Cibuti ✓ ✓ ✓

Çad ✓ ✓ ✓ ✓

Etiyopya ✓ ✓ ✓ ✓

Fildişi Sahili ✓

Gana ✓ ✓ ✓ ✓

Liberya ✓

Kamerun ✓ ✓

Kenya ✓ ✓

Somali ✓ ✓ ✓ ✓

Malavi ✓

Tanzanya ✓ ✓ ✓ ✓

Uganda ✓ ✓

Moritanya ✓ ✓ ✓ ✓

Ruanda ✓

Madagaskar ✓

Sudan ✓ ✓ ✓ ✓

GÜ
N

EY
 A

SY
A

Pakistan ✓ ✓ ✓ ✓

Bangladeş ✓ ✓ ✓ ✓

Tayland-Patani ✓ ✓ ✓ ✓

Filipinler-Moro ✓ ✓ ✓ ✓

Sri Lanka ✓ ✓ ✓ ✓

Nepal ✓ ✓

Jammu Keşmir ✓ ✓ ✓

Azad Keşmir ✓ ✓ ✓ ✓

Endonezya-Açe ✓ ✓ ✓ ✓

Vietnam ✓ ✓

Myanmar ✓

KU
ZE

Y 
AF

Rİ
KA

OR
TA

DO
ĞU

Filistin (Gazze, Batı Şeria) ✓ ✓ ✓ ✓

Suriye ✓ ✓ ✓ ✓

Lübnan ✓ ✓ ✓ ✓

Irak ✓ ✓ ✓ ✓

Türkiye ✓ ✓

Yemen ✓ ✓ ✓ ✓

Ürdün ✓ ✓ ✓

Mısır ✓ ✓

Libya ✓ ✓ ✓ ✓

Tunus ✓ ✓ ✓ ✓

ÜLKE KUMANYA İFTAR KIRTASİYE YETİM

KA
FK

AS
YA

Azerbaycan ✓ ✓ ✓ ✓

Gürcistan ✓ ✓ ✓ ✓

Acara ✓ ✓

Ahıska ✓ ✓

Kırım ✓ ✓

Abhazya ✓

Dağıstan ✓

İnguşetya ✓

Çeçenistan ✓

Kabardey-Balkar ✓ ✓

Karaçay-Çerkesk ✓ ✓

Osetya ✓

OR
TA

 A
SY

A Adıgey ✓ ✓

Tacikistan ✓ ✓ ✓ ✓

Tataristan ✓ ✓ ✓ ✓

Kazakistan ✓ ✓ ✓ ✓

Kırgızistan ✓ ✓ ✓ ✓

Moğolistan ✓ ✓ ✓ ✓

AV
RU

PA
 - 

AM
ER

İK
A

Afganistan ✓ ✓ ✓ ✓

Bosna-Hersek ✓ ✓

Makedonya ✓ ✓ ✓ ✓

Kosova ✓ ✓ ✓ ✓

Arnavutluk ✓ ✓ ✓ ✓

Bulgaristan ✓

Romanya ✓ ✓

Macaristan ✓ ✓

Sırbistan-Sancak ✓

Karadağ ✓

Küba ✓ ✓

Haiti ✓ ✓ ✓ ✓

Ekvador ✓ ✓ ✓ ✓

Peru ✓ ✓

YURT DIŞI RAMAZAN 2011 ÜLKE-BÖLGE LİSTESİ
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Türkiye’de 70 ilde

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur

Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hatay
Isparta
İzmir
İzmit

Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırşehir
Kilis
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu

Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
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Bütün İslam âlemi için Ramazan 
ibadet, rahmet ve bereket ayıdır kuş-
kusuz. Ama aynı zamanda Ramazan, 
farkındalık ayıdır. Özellikle de bedenî 
zevkleri ön plana alan çağdaş dünya-
da Ramazan, inananların alışılmış dü-
zenin dışına çıkıp ruhuna can verdiği 
bir aydır; bütün varlığıyla Rabbe kul 
olmanın bilincine vardığı, bu bilincin 
kuvvetlendiği, yeniden tazelendiği bir 
aydır. 

Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! 
Oruç, sizden öncekilere farz kılın-
dığı gibi size de farz kılındı ki ittika 
edesiniz.” (el-Bakara 2/183) buyurul-
makla belki de bu farkındalık hâline 
işaret olunmaktadır. Allah korkusuyla 
günahlardan sakınma ve korunma 
anlamlarına da gelen ittika, aslında 
ilahi hoşnutluğu kaybetme endişesi 
ile hareket etmektir ki bu da ancak 
kulluk bilinci ve şuuruyla gerçekleşir. 
Nitekim Muhammed Esed ayetin ilgili 
kısmını “Allah’a karşı sorumluluğu-
nuzun bilincine varasınız” şeklinde 
tercüme etmiştir. 

Şüphesiz Allah’ın farz kıldığı ibadet-
lerin hepsi, insanı kulluk bilincine 
ulaştıran bir vesiledir. Bu yönüyle de 
ibadetler insan için gerekli olup insan 
ruhunun ibadetle yücelmeye ihti-
yacı vardır. Ancak Kur’an’da orucun 
farz kılınma sebebi olarak ittikanın 
bilhassa zikredilmesi, kulluk bilincine 
ulaşmada orucun ayrı bir konumu 
bulunduğunu düşündürmektedir. 

Zira oruç tutmakla insan, günün 
belirli saatlerinde bir ay boyunca 
bedensel arzularına hayır demeyi 
başarmakta; iftarda ise az ve sade 
yemeye özen göstererek iradesini 
güçlendirmekte ve nefsini eğitime 
tabi tutmaktadır. Böylece kendi içine 
dönüp ruhunun sesini dinleme, kendi 
varoluşunun anlamını keşfetme 
imkânı bulmakta; kul olduğunu ye-
niden fark etmektedir. Tabii böyle bir 
farkındalık durumunun doğmasında 
-Ramazan ayı boyunca teravih nama-
zı kılmak, mukabele okumak, itikafa 
girmek gibi- farzların dışında yapılan 
ibadetler de çok etkilidir. 

Kısa bir metinde tasvir edilmesi 
mümkün olmayan manevi atmosferi 
ile Ramazan ayında Müslüman bir 
fert, akıp giden düzen içinde kendinin 
farkına vardığı, Allah’a kul olarak 
özgürleşmenin şuurunu duyduğu, 
içinde bulunduğu nimetlerin kadrini 
takdir etmeyi öğrendiği gibi bencillik-
ten kurtulup kendi dışındaki insanla-
rın da farkına varabilmektedir. Zaten 
kendinin farkına varmak başkalarını 
da fark etmeye götürür. Oruçla oluşan 
farkındalıkta ise kendi dışındakile-
rin sadece varlığını değil hâllerini 

de fark etme söz konusudur. Mesela 
hayatında sınırlı bir zaman diliminde 
olsa dahi hiç aç kalmamış bir zengin, 
gün boyu oruç tutmakla yoksulun ve 
fakirin hâlini daha iyi anlayabilmekte, 
bu durum muhtaçlara, mahrumlara 
yardım ve infak etme hissini güçlen-
dirmektedir. Dolayısıyla Ramazan’da 
toplumsal dayanışmalar artmakta, 
İslam kardeşliği de anlamını bulmak-
tadır. 

Farkındalık ayı 
olarak Ramazan
(Doç. Dr. Hülya ALPER)
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Hz. Peygamber’in Ramazan ayı içinde 
Müslümanlara fıtır sadakası vermele-
rini emretmesi de toplumsal dayanış-
mayı güçlendiren bir başka ibadettir. 
Yılın herhangi bir gününde yerine 
getirilmesi mümkün olan zekât 
ibadetinin, Müslümanlar arasında 
geleneksel olarak Ramazan ayına tah-
sis edilmesi de böyle bir dayanışma 
ruhundan kaynaklanmaktadır. 

Bireysel ve toplumsal hayata ka-
zandırdığı manevi zenginliğiyle 
Ramazan, bir mümin için beklenen 
ve özlenen bir aydır. Tabii bu özlemi 
duyabilmek, iman hayatında belirli 
bir seviyeye ulaşmaya bağlıdır. Böyle 
bir seviyeye ulaşmamış insanlar için 
oruç ayı, sıkıntı ve zorluk ayı olarak 
algılanabilir. Belki de bu gerçeğe 
binaen oruç, vahyin iniş sürecinde 
namaz ve zekât emrinden daha sonra, 
kullukta belirli bir bilinç oluştuğu 
yıllarda farz kılınmıştır. 

Burada iman ile oruç arasında, bütün 
ibadetlerde olduğu gibi, karşılıklı dön-
güsel bir ilişki bulunmaktadır. İman 
insana oruç tutturduğu gibi, oruç da 
imanı tutar; onun değerini artırır. 
Ramazan aynının sonunu bayram 

olarak kutlamak da oruçtan kurtulu-
şun değil, edinilen manevi zenginliğin 
bayramıdır. Eğer tutulan oruçlar 
bizim çok yönlü farkındalıklarımızın 
artmasına vesile olmuyorsa o zaman 
oruç ibadeti yeme içme ile cinsel şeh-
veti durdurma sınırında kalmıştır. 

Hz. Peygamber (SAV) inananların 
oruçta kemali yakalamasını sağlaya-
cak çeşitli tavsiyelerde bulunmuştur. 
Bir hadiste Allah Resulü şöyle buyur-
maktadır: “Oruç (kötülüklere karşı) bir 
kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu zaman 
kötü söz söylemesin, kavga etmesin. 
Şayet biri kendine sataşır, kötü söz 
söylerse, ‘ben oruçluyum’ demekle 
yetinsin” (Buhârî, “Savm”, 9).

Böyle bir hassasiyet gözetilmeden 
tutulan oruç, İmam Gazzâlî’nin sınıf-
landırmasıyla “avam orucu”dur. Bir 
başka ifade ile orucun en alt seviyesi-
dir. İman hayatında daha üst merte-
bedekiler, oruç tutarken aynı zaman-
da bütün azalarını da günahlardan 
korurlar. En üst konumda bulunanlar 
ise kalplerini dünyevi emellerden 
kurtarıp sadece Allah’a bağlanırlar. 
Onların orucu O’nu düşünmekle 
geçer. (Gazzâlî, İhyâ, Beyrut 2000, 

I, 314) Her ne kadar Gazzâlî, yaptığı 
sınıflandırmada en alt seviyedeki bir 
orucu reddetmiyorsa da, bu konuda 
bazı âlimlerin daha farklı bir tutum 
içinde olduklarını da belirtmek gere-
kir. Mesela İbn Hazm, kasten işlenen 
her türlü haram fiilin orucu bozaca-
ğını düşünmektedir. Süfyân es-Sevrî 
ve Evzâî gibi müctehidler ise yalan 
söylemenin ve gıybet etmenin orucu 
bozduğu, dolayısıyla kaza edilmesi 
gerektiği hükmüne varmışlardır. (İ. 
Kâfi Dönmez, “Oruç” TDV DİA, XXXIII, 
422.) İslam âlimlerinin geneli bu son 
görüşlere katılmasalar da oruç tutul-
duğu zaman emir ve yasaklara uyma 
ile erdemli davranma konusunda özel 
bir titizliğin gösterilmesinin önemi ve 
gereğini vurgulamışlardır. Bunlara 
riayet ederek geçirilen bir Ramazan 

ayı, öz eleştirilerin yapıldığı, ahlaki 
faziletlerin kazanıldığı; bir tür dinî 
iç-eğitimin gerçekleştiği, toplumsal 
dayanışmanın ve kardeşliğin güçlen-
diği bir aya dönüşür. İşte o zaman Ra-
mazan eğlence ve ziyafet ayı olmak-
tan çıkarak gerçek anlamını bulur. O 
hâlde Ramazan’ın anlam kazanması 
biz Müslümanların gösterdiği gayret 
ve çabalara bağlı olarak gerçekleşir. 
Her birimizin böyle bir çaba içinde 
farkındalıkların arttığı bir Ramazan 
geçirme duası ile…
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Sahurda suyumuz azdı, ama bu sefer kuyudan çekmeyi unut-
tuğumuz için. Annem suyu hepimize paylaştırdı. Çok susadım 

ama bu susuzluğa dayanabilirim. Çünkü annem akşam iftara 
davetli olduğumuzu söyledi. İlk defa bir yere iftara gideceğim. Bu 
iftarı Türkiye’deki Müslümanlar düzenlemiş. Kardeşlerim, annem, 
hepimiz bu iftara gideceğiz. Keşke babam da görebilseydi. Bugün 
çok kalabalık olacakmışız iftarda. Çok heyecanlıyım. Annem eve 
getirmemiz için de bize yiyecekler vereceklerini söyledi, hem de bir 
ay boyunca yetecek yiyecekler. Ben onları çok merak ediyorum. 
Babam Allah’ın Müslümanların yardımlaşmasını istediğini söy-
lerdi. Babam olsaydı o da iftara gelir, bunu görür ve çok sevinirdi. 
Ramazan keşke bitmese, bu iyi insanlar bizi hiç bırakmasa keşke.

HOŞ GELDİN RAMAZAN 
HOŞ GELDİN DÜNYAMIZA
Somali, Mogadişu
Somaya Osman Ali, 1993
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Arnavutluk (İstanbul)
Aysel Cengiz, 1970

Ramazan evden uzaklardayım, çocukları anneme bırak-
tım. Arnavutluk’ta yaşayan yetimlerin bayramlıkları için 

arkadaşlarla aramızda para toparlayıp İHH’ya teslim etmiştik. 
Onlara bayramlıklarını hediye ederken orada olacağım söylendi. 
Onları görecek olmak, elbiselerini kendi ellerimle verecek olmak 
çok heyecan verici. Kendi çocuklarım kadar yakın bir sürü 
çocukla olmak… Bir anne olarak çocuklarımın sorumluluğunu 
tek başıma yüklenmenin zorluğunu düşündükçe bu çocukların 
annelerinin gücüne daha da hayran oluyorum. Çocukların baba 
şefkati ve korumasından mahrumken bu denli kanaatkâr olma-
ları beni onlara daha da bağlıyor ve evimden ve çocuklarımdan 
uzaklarda da olsam kendimi çok güvende ve evimde hissedi-
yorum. Belki tüm bu insanların yüreğine misafir olduğumdan 
bu duygular… Bu akşam hep beraber iftarda olacağız onlarla ve 
sevdiğim herkes için bu güzel ortamda dua edeceğim. 

Ramazan’ın ilk günü Faruk ve Bahaddin adında iki amca için 
dua edeceğim. Aslında bu Ramazan onlara hep dua edece-

ğim. Geçen yıl bizi ziyaret etmişlerdi. Bize yeni bir yetimhane 
yapacaklarmış o yüzden gelmişlerdi. Hiç bu kadar iyi insanlar 
görmemiştim. Faruk amca benim başımı okşamış, yanıma 
oturmuştu. Keşke hiç gitmese demiştim içimden. Bu yıl onun 
geldiği yerden başka amcalar gelecekmiş. Bu yüzden bu Rama-
zan çok mutluyum, beraber iftar yapacakmışız. Faruk amca da 
gelse keşke. Onu bir daha görmeyi çok isterim. Onun gibi başka 
amcalar var mı çok merak ediyorum ve onları görmeyi çok 
istiyorum.

Afganistan, Kunduz
Mansoor 
Mohammed, 1999 
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Toprağımız bereketli, yüreğimiz geniş bizim. Misafirimiz bize 
Allah’tan nimet ve bereket. Geçen Ramazan misafirlerimizle 

daha da bereketli geçmişti. Çocuklarımız uzaklardan gelen mi-
safirlerimizle çok eğlenmişti. Yine o güzel heyecan kapımızda. 

Bu Ramazan’da da misafirlerimiz var. Onlara yemeklerimizden 
pişirip hep beraber iftarlar yapacağız, bereketimiz artacak, hep 
beraber bu güzel birlikteliklerin devamı ve Müslümanların güzel 
günleri için dua edeceğiz.

Bizim tarihimiz çok eskilere dayanıyor. Asya’nın güçlü İs-
lam krallıklarındandık bir zamanlar. O zamanlar huzur 

içinde bir halktık. Topraklarımızda huzur içinde yaşıyorduk. 
Şimdi bu huzur da tarih oldu bizlere, Patani’nin bağımsız ol-
duğu günler gibi. Tüm bunlara sebep İngilizlerin sömürgesi 
Müslümanların bir arada olamayışı… Şimdi toprağımızın her 
karışı istila edilmiş durumda. Güvenliğimiz yok, birçok hak-
kımızdan mahrum yaşıyoruz.  Atalarımızın hür günlerine 
hasretiz.  Bizim hüzünlü hikâyemizi duyan, çok çok uzaklar-
dan gelen Müslümanlar var şimdi yanımızda. Her Ramazan 
buraya gelip misafirimiz oluyor, bize destek oluyorlar. Onlarla 
bu akşam bir iftarımız var. Her yıl yaptıkları bu ziyaretlerden 
ötürü çok mutluyuz. Onların olduğu ortamlardan çocukları-
mız çok keyif alıyorlar, yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Kay-
bettiğimiz birliği buluyoruz.

Patani, Jala
 Necip Ahmed, 1979 

Abhazya, Gudauta
 Amine Gurbanova, 1955 
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Irak, Erbil
İbrahim Ashwan, 1969

Bizi kimse anlamadı. İşgalle baş başa bırakıldık yıllarca. Toprakla-
rımıza yıllardır huzur, selamet uğramadı. Vakarımızı koruduk, 

direndik, toprağımızı terk etmedik. Kaç nesil bu topraklarda zulüm-
lerle, işgallerle, savaşlarla büyüdü... Ama biz güzel günlerin geleceği-
ne dair umudumuzu hiç kaybetmedik. Biz bu hâldeyken bize destek 
veren sesleri duyuyorduk. Türkiye halkının yardımı herkesten önce 
ulaşandı bize. Bizi önemseyen, hep hatırlayan, acılarımızla dertlenen 
hep onlar oldu. Başkaları ne yapabilirdi, Ortadoğu’nun Müslüman 
halkları hep aynı vaziyetteydi ama biz hep daha yalnız, daha ıraktık 
gözlerden. Bu tehlikelere rağmen gelip Ramazanlarda bizimle iftar 
ediyorlar. Bayramlarını bizimle kutluyorlar. 

Bu Ramazan başka bir ülkeden ziya-
retçilerim vardı. Oğullarımın kaldığı 

yetimhaneyi yapan onlarmış. Renkleri, 
dilleri, kıyafetleri çok farklı, çok yabancı. 
Bana selam verince rahat bir nefes al-
dım, çünkü bizim gibi selam veriyorlardı. 
Yabancılığın tedirginliği bir anda dağıldı. 
Selam verip sanki tanışıyormuş gibi ku-
caklaştılar benimle. Çocuklarıma akraba-
ları gibi sarıldılar, çok merhametliydiler 
onlara karşı. Onlardaki bu merhamete 
akıl erdiremedim; bizler din kardeşiyiz, 
biz kardeşiz dediler. Onlarla aynı sofraya 
oturduk, aynı sofrada iftarımızı açtık, dua-
lar ettik. Benden dua istediler, onlar benim 
çocuklarımın kurtuluşu için çabalarken 
kendi kurtuluşları için benden sadece dua 
istediler. Rabbimiz! Hamdolsun verdiğin 
nimetlere, sağlık ve afiyete…

Bangladeş, Kutupalong (Arakan mülteci kampı)

Maungg Wan, 1981
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Gazze
Filistin’in batısında Akdeniz’e kıyısı olan 

Gazze Şeridi, Filistin Ulusal Otoritesi’nin 

kontrolündedir. Uzunluğu 41 km, genişliği 

ise 6 ile 12 km arasında değişen 360 

kilometrekarelik bu küçük kara parçasında 

1,5 milyon insan yaşamaktadır. 

Gazze Şeridi’ne hiçbir ülkenin kara sularına 

girmeden uluslararası sulardan ulaşmak 

mümkündür.

AKDENİZ

MISIR

GAZZE

AKDENİZ
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II. Özgürlük Filosu 
milyonların desteğiyle 
demir alıyor!
2010 yılı Mayıs ayında düzenlenen 

ancak İsrail saldırısı nedeniy-
le Gazze’ye ulaşamayan I. Özgürlük 
Filosu’nun ardından Gazze’ye uygula-
nan ambargo ve yol açtığı gayriinsani 
durum dünya çapında yankı buldu. 

İsrail’in hukuksuz uygulamaları kar-
şısında dünya vicdanı tek ses oldu ve 
bu kez Latin Amerika’dan Uzakdoğu’ya 
kadar çok daha geniş bir coğrafyadan 
aktivistler insanlık için bir araya geldi. 
Dünya genelinde farklı ülkelerde faali-

yet gösteren toplam 22 ana kuruluşun 
organize ettiği II. Özgürlük Filosu Hazi-
ran 2011’de 100 ülkeden 1.500 katılımcı 
ile yaklaşık beş senedir abluka altında 
bulundurulan Gazze’ye ulaşmak için 
bir kez daha yola çıkıyor.

Geçen yıl 7 gemiden oluşan filoda bu 
yıl 15 gemi yer alıyor. Gemilerde Gaz-
ze halkının ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve 
tıbbi malzemeler, eğitim materyalleri, 
oyun parkları ve inşaat malzemeleri 
bulunuyor. 

100 farklı ülkeden katılımcısıyla âdeta 
dünyanın vicdanı sayılabilecek II. Öz-
gürlük Filosu, her dil, din, ırk ve gö-
rüşten yazar, sanatçı, gazeteci, akade-
misyen, zanaatkâr ve farklı meslek 
gruplarından yüzlerce gönüllü ile de-
mir alıyor. Umut ve barış dolu yarın-
lar için yola çıkan filo, özelde hukuksuz 
abluka altındaki 1,5 milyon Filistinli; 
genelde ise dünyanın esaret altında 
bulunan ve hakları gaspedilen tüm 
coğrafyaları için demir alıyor.

II. Özgürlük Filosu Organizatörleri
1 Bateau suisse pour Gaza (İsviçre) 9 Italia Freedom Flotilla (İtalya) 17 Irish Ship to Gaza (İrlanda)

2 Belgium to Gaza (Belçika) 10 Nederlands Boat to Gaza (Hollanda) 18 Malaysian Humanitarian Sail 
(Malezya)

3 Canada Boat to Gaza (Kanada) 11 Rumbo a Gaza (İspanya) 19 Britain to Gaza (İngiltere)

4 Deutsche Initiative zum Bruch der 
Gazablockade (Almanya) 12 Ship to Gaza Greece (Yunanistan) 20 Asia to Gaza (Hindistan)

5 European Campaign to End the Siege 
on Gaza 13 Ship to Gaza Norway (Norveç) 21 Ship to Gaza Indonesia (Endonezya)

6 Free Gaza Movement 14 Ship to Gaza Sweden (İsveç) 22 Free Gaza Movement (Danimarka)
7 Free Gaza Scotland (İskoçya) 15 U.S. Boat to Gaza (ABD)
8 İHH İnsani Yardım Vakfı 16 Un bateau pour Gaza (Fransa)

Gazze’de 2006 yılında başlayan ve 2007’den bu yana en 
ağır şekliyle uygulanan ambargo sürüyor. Gazze ambar-
gosu, Birleşmiş Milletler Vaka İnceleme Heyeti tarafından 
“sürdürülemez” olarak tanımlandı. Yine BM Vaka İncele-

me Heyeti’nin verilerine göre, Gazze’de hane sahiplerinin 
%61’i açlık tehlikesiyle karşı karşıya ve abluka sosyal hayat 
üzerinde ciddi bir tahribata neden oluyor.

Ambargo sürdürülemez
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Gazze’de yaşanan insanlık dışı 
ambargonun son bulması ve 

Gazze halkının haklı direnişine destek 
olmak üzere yola çıkan Gazze Özgür-
lük Filosu 31 Mayıs 2010 tarihinde 
İsrail tarafından kanlı bir saldırıyla 
durdurulmuştu. Saldırının üzerinden 
tam bir yıl geçti, ancak acılar hâlâ ilk 
günkü tazeliğini koruyor. İHH İnsani 
Yardım Vakfı saldırıların yıl dönü-
münde hem Gazze’de yaşanan am-
bargoya dikkat çekmek hem de İsrail 
tarafından düzenlenen kanlı saldırıda 
şehit olanları anmak için Türkiye 
genelinde bir hafta süren etkinlikler 
gerçekleştirdi. 

İHH’nın organize ettiği programlar ilk 
olarak uçurtma etkinliği ile başladı. 
İstanbul Sarayburnu’nda yapılan 
etkinlikte 1.500 uçurtma, özgür Filistin 
için havalandı. Her yaştan insanın 
katıldığı programda uçurtmalar 
Mavi Marmara resimleri ve Filistin 
bayraklarının renklerinde bezenerek 
gökyüzünde özgürlük adına süzüldü. 
Etkinlikte saldırıda hayatını kaybeden 
dokuz şehit için 1,5 metre boyunda 
özel uçurtmalar tasarlandı.

Mavi Marmara saldırıları anma 
programları Anadolu’da da yoğun bir 
şekilde gerçekleştirildi. Adana, Adıya-
man, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, 
Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, 
Bursa, İskenderun, İzmir, Kahraman-

maraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Kocaeli, Kıbrıs, Malatya, Samsun, 
Siirt, Tekirdağ, Tokat, Yalova ve Yozgat 
illerinde çeşitli salon programları 
düzenlenirken, programlara İHH 
yöneticileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Ayrıca illerde resim sergileri, 
kermesler, konferanslar ve çeşitli ya-
rışmalar düzenlenerek Mavi Marma-
ra şehitleri anıldı. Anma programları 
kapsamında Sultanahmet Camii’nde 
şehitlerimiz için hatim duası yapıla-
rak şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

İstanbul’un 25 farklı noktasında 
düzenlenen Mavi Marmara konulu 
fotoğraf sergileri de halk tarafından 
büyük ilgi gördü. İstanbul’da çeşitli 
üniversiteler ve okullarda anma 
programları gerçekleştirildi. İHH tara-
fından ilköğretim ve liseler arasında 
düzenlenen Mavi Marmara konulu 
resim, şiir ve deneme yarışmasına 
yüzlerce öğrenci birbirinden güzel 
eserlerle katıldı. 

İHH tarafından organize edilen anma 
programları 30 Mayıs’ı 31 Mayıs’a 
bağlayan gece gerçekleştirilen anma 
yürüyüşü ile son buldu. Taksim 
Tünel’de toplanan binlerce kişi ellerin-
de meşaleler ve fenerlerle İstiklal Cad-
desi üzerinde kortej hâlinde meydana 
kadar yürüdüler. Anma yürüyüşüne 
dünyanın her yerinden aktivistler de 
iştirak ettiler.
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II. Gazze Özgürlük 

Filosu

İsrail’in Gazze Özgürlük Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği saldırının üzerinden tam bir yıl geçti. Saldırının 
yıl dönümünde gerçekleştirilen anma programları İstanbul Sarayburnu sahilinde düzenlenen uçurtma etkinliği ile 

başladı. Filistin bayrağı, Mavi Marmara ve Mavi Marmara’da şehit olan 9 aktivistin fotoğraflarının bulunduğu 1.500 
uçurtma etkinlikte ücretsiz olarak dağıtıldı. 

Uçurtmalar “Özgür Filistin” için 
yükseldi
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İnsanlık şimdi Suriye için!
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Kuzey Afrika’da başlayan hak 
ve özgürlük hareketleri, uzun 

yıllardır Esad diktası altında bulunan 
Suriye’ye de sıçradı. Suriye halkı 15 
Mart’tan bu yana sokaklarda adaleti, 
özgürlüğü, eşitliği arıyor. Halkın 
reform taleplerini kulak ardı eden 
ve ayaklanmaları şiddet kullanarak 
bastırmaya çalışan Suriye yönetimi 
ise Hama ve Humus katliamlarını 
hatırlatan yeni mezalimlere girişiyor. 
Hükümete bağlılığını koruyan ordu 
birliklerince ablukaya alınan ve 
dünya ile tüm bağlantıları kesilen 
birçok şehirde son dört ayda 30.000’i 
aşkın insanın  yaralandığı en az 
1.500’ünün de hayatını kaybettiği 
bildiriliyor. Hâlen kendilerinden 
haber alınamayan 3.000 kişinin 
ise akıbetleri bilinmiyor. Şiddet 
olaylarından kaçan binlerce Suriyeli 

ülke içerisinde farklı bölgelere ya da 
komşu ülkelere sığınıyor. 

İlk günden itibaren Suriye’deki 
gelişmeleri yakından takip eden İHH, 
Türkiye sınırında mülteci krizinin 
başladığı günden bu yana fizibilite 
çalışmaları yapıyor. 

İHH, Suriye içerisinde, Lübnan ve 
Hatay’daki mülteci kamplarında 
yardım çalışmalarında bulunuyor. 
Mayıs ayında Lübnan sınırındaki 
Halid bölgesine sığınan 400 aileye 
yapılan gıda yardımı sonrasında 
haziran ayında, ilk 
etapta ekserisini Cisr 
eş-Şuğur’dan Türkiye’ye 
sığınan mültecilerin 
oluşturduğu Güveççi ve 
Görentaş köylerindeki 
Suriyelilere 6,5 ton gıda 

ve ilaç yardımı. 20 Haziran’da da 
günlük 10.000 kişiye sıcak yemek 
imkânı sağlayabilecek kapasitede 
aşevi TIR’ı ve maddi değeri 600 bin 
TL’yi bulan kadın, erkek ve çocuklar 
için hazırlanmış tekstil malzemeleri 
bulunan acil yardım TIR’ı bölgeye 
gönderildi. 

İHH’nın Suriyeli mültecilere yönelik 
yaptığı yardımlar haziran sonu 
itibarıyla 1 milyon TL’ye ulaştı.  
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Ayaklanmaların başlangıcından 
itibaren 10.000’i aşkın insanın öldü-

rüldüğü ve şehirlerin bombardımanlarla 
yerle bir edildiği Libya’da İHH ekipleri 21 
Şubat’tan bu yana yardım faaliyetlerini 
sürdürüyor. İHH, “Libya Acil Yardım 
Kampanyası” kapsamında bölgeye insani 
yardım malzemesi sevkine devam 
ediyor. 

Nisan ayı içerisinde İstanbul Zeyport 
Limanı’ndan hareket eden “Irmak” adlı 
yük gemisi ile Libya halkına 682 tonluk 
insani yardım malzemesi gönderildi. 
Libya’nın Misrata limanına ulaştırılan 
50 yataklı mobil hastane, ilaç ve tıbbi 
malzeme, süt tozu, çocuk bezi ve çeşitli 
gıda maddelerinden oluşan yardım mal-
zemelerinin dağıtımı bölgedeki partner 
kuruluşlarla birlikte gerçekleştirildi. Ağır 
bombardıman ve abluka altında olan 
Misrata’da mağazalar, evler, marketler 
yağmalanıyor. Şehrin bazı bölgelerine 
elektrik verilemiyor. Kanalizasyonların 
Kaddafi güçleri tarafından su kaynak-
larına bağlandığı bölgede temiz içme 
suyu da en önemli ihtiyaçlar arasında. 
Acil yardım kampanyası kapsamında 
haziran ayı sonu itibarıyla Libya’da 7 
milyon TL’nin üzerinde yardım çalışması 
gerçekleştirildi.  

Misrata’ya acil yardım
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Afrika genelinde gözle ilgili rahatsızlık yaşayan 12 milyon insanın yarısı 
katarakt hastası. Sahra Kuşağı üzerinde yer alan Nijer, Çad, Mali, Burkina 
Faso, Etiyopya gibi ülkelerde ortalama 40.000 insana bir doktor düşerken 
milyonlarca insan hayatları boyunca doktor yüzü görmüyor. 2007 yılın-
da “Siz görürseniz onlar da görecek” sloganı ile Afrika’da katarakt ameli-
yatları kampanyası başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, sizlerin desteğiyle 
katarakt hastalarının gözlerine ışık olmaya devam ediyor.  

Afrika Katarakt Kampanyası kapsamında ameliyatların gerçekleştirildiği 
Benin, Gana, Çad, Nijer, Sudan, Etiyopya ve Somali’ye Sierra Leone de eklen-
di. Sierra Leone’de partner kuruluş Wellington Muslim Association ile or-
taklaşa düzenlenen kampanya çerçevesinde ilk olarak başkent Freetown’a 
üç saat mesafedeki Lunsar kasabasında 2.330 kişi göz muayenesinden 
geçirildi. Muayenelerin ardından 500 katarakt hastası ameliyat edildi. 

Afrika Katarakt Kampanyası kapsamında haziran ayı itibarıyla toplam 
157.127 kişi göz taramasından geçirildi, 51.787 kişi de ameliyat edilerek ışığa 
kavuşturuldu. Bir ameliyat bedelinin 120 TL olduğu proje Türkiyeli hayır-
severlerin bağışlarıyla finanse ediliyor. 

Sierra Leone’de 
katarakt 
ameliyatları
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İHH, mayıs ayı başında, 2007’den bu yana abluka 
altında bulunan Gazze’nin Beyt Hanun şehrinde 

800m² alan üzerine inşa edilmiş bir kadın doğum hastanesi-
nin iç tefrişatını tamamladı. Mısır sınırında Beyt Hanun, Beyt 
Lahiya ve Cebaliye şehirlerine hizmet verecek olan 50 yatak 
kapasiteli hastanede günde 150-200 hasta da ayakta tedavi 
edilebilecek. Savaş durumunda Gazze’nin geri kalanıyla irtibatı 
kesilen 350.000 kişinin yaşadığı bölge için Beyt Hanun’daki 
hastane hayati önem taşıyor.

Gazze Beyt Hanun’da   
kadın doğum hastanesi 
hizmete açıldı
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Yetime dokun,
merhamete ortak ol!

İHH, 1992 yılından bu yana savaş, doğal afet ve yoksul-
luğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yetim kalmış 

çocuklara destek oluyor. İHH’nın yetim çalışmalarının temel 
amacı yaşamını tek başına idame ettirmeye gücü yetmeyen 
yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya 
kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile 
hayata hazırlamak. 
İHH’nın, akrabalarının yanında ya da yetimhanelerde yaşam 
mücadelesi veren yetim çocuklar ile Türkiyeli hayırseverleri 

buluşturan Sponsor Aile Projesi devam ediyor.  Bağışçıların en 
az 1 yıl süreyle ayda 70 TL ile destek oldukları Sponsor Aile Projesi 
kapsamına iki ülke daha ilave edildi. Ayrıca iki ilimizde daha 
çalışma başlatıldı. 
2011 Mayıs ayı sonu itibarıyla Şanlıurfa’da 50, Siirt’te 50; 
Moritanya’da 50, Cibuti’de de 50 yetimin dâhil edildiği proje ile 
bakımını üstlendiğimiz yetim sayısı Türkiye’de 1.500’e, toplamda 
ise 18.600’e yükseldi. Yetim destek projesine dâhil olan ülke sayısı 
27’den 29’a yükselirken Türkiye’deki çalışma da 24 ile ulaştı.

Şanlıurfa’da 50, Siirt’te 50; Moritanya’da 50, Cibuti’de de 
50 yetimin dâhil edildiği proje ile bakımını üstlendiğimiz 
yetim sayısı Türkiye’de 1.500’e, toplamda ise 18.600’e 
yükseldi.
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Aralık 2010’da Gazze’de gerçekleştirilen 
“Bu Benim Dünyam” konulu resim 

yarışmasında dereceye giren 10 çocuk 
Yetim Günleri kapsamında Türkiye’ye ge-
tirildi. İstanbul, Ankara ve Bursa’da çeşitli 
salon programlarına, şehir gezilerine ve 
resmî ziyaretlere katılan Gazzeli çocuklar, 
sponsor aileleri ile de tanışma imkânı 
buldu.

13 Haziran’da İstanbul’da destek-
lediğimiz yetimlere yönelik bir 

piknik düzenlendi. Çavuşbaşı mesire 
yerinde yapılan pikniğe 250 yetim 
çocuğumuz ve annesi katıldı. Piknik 
alanında yapılan çeşitli etkinliklerle 
doyasıya eğlenen yetimlerimize kar-
ne hediyeleri de verildi.

Gazzeli yetimlerimizle  
buluştuk

Yetimler için piknik
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İHH, bu yıl ilkini gerçekleştirdi-
ği Yetim Günleri ile 17 ülke 

ve 27 ilde binlerce yetime ulaştı. Perso-
nel, gönüllü-bağışçı ve basın men-
suplarından oluşan ekiplerimiz yetim 
faaliyet bölgelerini ziyaret etti. Ziyaret 
edilen bölgelerde ihtiyaç durumuna 
göre kıyafet dağıtımı, kırtasiye yardı-
mı, sağlık taraması, yetim evlendirme, 
sünnet organizasyonu, battaniye-ya-
tak dağıtımı, gıda yardımı, yetimha-
nelerin ihtiyaçlarının karşılanması, 
yetim ailelerine geçimlerini sağlama-
ları için yardımlar (dikiş makinesi, 
susam öğütme makinesi, sağmal 
inek vb.) olmak üzere çeşitli yardım 
organizasyonları gerçekleştirildi. Yetim 
Günleri, yetimlere yönelik projelerin 
gerçekleştirilmesinin dışında, gidilen 
bölgelerde partner kurumların yetim 
çalışmalarının yakından denetlenmesi 
ve raporlanması, kurumlara yetim ça-
lışmalarında ileriye dönük önerilerde 
bulunulması açısından da faydalı oldu.

17 ülkede  
Yetim Günleri
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14. Somali: Yetim aileleri kalkındır-
ma projesi çerçevesinde 20 yetim 
ailesine dikiş makinesi, 10 yetim 
ailesine susam öğütme makinesi, 
20 yetim ailesine sağmal inek veri-
lirken 10 yetim ailesi için de küçük 
market açıldı. 400 yetim sağlık tara-
masından geçirildi. 

15. Pakistan: Muzaffergarh’da 20 
yetim için toplu düğün töreni 
düzenlendi. Düğün törenine katılan 
davetliler arasında İHH Bursa gö-
nüllüleri de vardı. 

16. Moro: İHH geçtiğimiz yıl Fili-
pinler hükümeti ile Müslüman 
halk arasında çatışmaların sür-
düğü Moro’da Hacı Şerefoğlu 
Yetimhanesi’ni hizmete açmıştı. 
Mindanao Adası’nda açılan 5-14 yaş-
ları arasında yetimleri barındıran 
yetimhanenin yanına inşa edilen 
ek binanın açılışı da mayıs ayında 
gerçekleştirildi. İstanbul-Başakşehir 
gönüllülerinin desteği ile inşa edilen 
ek binanın açılış töreni sırasında 
Türkiyeli hayırseverlerin hibe ettiği 
49 hisse akika kurbanının kesi-
mi yapılarak ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıldı, törende 100 yetime kıyafet 
yardımı yapıldı. 

17. Türkiye: İHH’nın Diyarbakır ve 
Afyon gönüllüleri yetim çocuklarla 
öğle yemeğinde bir araya geldi. Ye-
meğe 100 çocuk yakınlarıyla birlikte 
katıldı. 

Bursa İnsani Yardım Derneği 
tarafından Merinos Kongre Kültür 
Merkezi’nde yetim dayanışma 
gecesi düzenlendi. Geceye Çeçen ve 
Gazzeli yetimler katıldı. 

Kayseri İHH gönüllüleri, Mardin 
Mazıdağ ilçesi Bilge köyünde 4 Ma-
yıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen 

1. Sudan: Darfur’da 300 yetime kıyafet 
yardımı yapıldı. 

2. Etiyopya: Langano, Bale ve Robe 
bölgelerinde 750 yetime kıyafet ve 
kırtasiye yardımı yapıldı. 750 yetim 
sağlık taramasından geçirildi. 410 
yetimin katıldığı piknik organizasyon-
ları düzenlendi. 

3. Arnavutluk: 400 yetime kıyafet ve 
kırtasiye yardımı yapıldı. 

4. Lübnan: Beyrut, Sayda, Bakaa, Trab-
lus bölgelerinde 100 Lübnanlı yetime 
ve mülteci kamplarındaki 900 Filis-
tinli yetime kıyafet yardımı yapıldı.

5. Kırgızistan: Bişkek’te 26 çocuğun 
barındığı Uçkun Yetimhanesi’nde 
çocuklara gıda ve kıyafet yardımı 
yapıldı. Yine Bişkek’te 65 çocuğun ba-
rındığı Cal Yetimhanesi’nde de kıyafet, 
ayakkabı, oyuncak, kitap (Kırgız çocuk 
edebiyatı temel eserleri) dağıtımı 
yapıldı; yetimhanenin iç tefrişatındaki 
eksikler (TV, ütü, mutfak malzemeleri) 
tamamlandı. Yetim ailelerine de ayni 
ve nakdi yardımlarda bulunuldu.

6. Tanzanya: Zanzibar’da gönüllü 
doktorlarımızın katkılarıyla 350 
yetim sağlık taramasından geçirildi. 
Üç doktor ve iki laboratuvar uzma-
nından oluşan sağlık ekibi, çocukların 
muayenelerini gerçekleştirdi, kan 
tahlillerini yaptı. Sağlık problemi tespit 
edilen yetimler Zanzibar’daki devlet 
hastanesinde tedavi edilecekler. İlaçla 
tedavisi mümkün olan yetimlere ise 
ilaçları, muayenelerinin hemen aka-
binde temin edildi.

7. Irak: Bağdat, Diyala, Kerkük ve 
Musul’da 2.000 yetime kıyafet yardımı 
yapıldı. Kerkük’te “Gülümse” projesi ile 
280 yetim lunaparka götürüldü, hedi-
yeler ve salon programlarıyla gönülleri 
alındı. İHH ekibi Irak Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Tarık el-Haşimi ve Diyala 
Valisi’ni de ziyaret ederek İHH’nın çalış-
maları hakkında bilgi verdi.

 8. Bangladeş: Arakanlı mültecilerin 
bulunduğu kamplarda gerçekleştirilen 
faaliyetlerde 200 yetim sağlık tarama-
sından geçirildi. Sağlık taramasından 
geçirilen yetim çocukların bir kısmına 
katarakt ameliyatı yapılacak, gözlük 
ihtiyacı olanlara gözlük, ilaç ihtiyacı 
olanlara da ilaçları verilecek. 200 yetim 
sünnet ettirildi. 20 yetim için toplu dü-
ğün töreni düzenlendi.   

9. Tayland-Patani: 400 yetime kıyafet 
ve kırtasiye yardımı yapıldı. 50 yetim 
ailesine gıda yardımı yapıldı. 100 kişi 
kapasiteli yeni bir yetimhanenin temeli 
atıldı. 

10. Afganistan: 607 yetime kıyafet ve 
kırtasiye yardımı yapıldı. 487 yetim 
sağlık taramasından geçirildi.   

11. Çad: Başkent Ndjamena’da 80 yetime 
battaniye ve yatak yardımı yapıldı. 

12. Filistin-Gazze: 500 yetime kıyafet 
ve kırtasiye yardımı yapıldı ve çeşitli 
hediyeler verildi. 

13. Burkina Faso: Başkent 
Ouagadougou’da 80 yetime kıyafet ve 
ayakkabı yardımı yapıldı. 
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katliamda anne ve babalarını kaybe-
den yetim çocukları ziyaret etti. Heyet 
buradaki 78 yetim çocuğa kıyafet, 
ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Ay-
rıca Kayseri İnsani Yardım Derneği 
tarafından Erciyes’te “Dünya Yetim 
Günleri Erciyes Şenliği” programı dü-
zenlendi. Derneğin sürekli bakımını 
üstlendiği 200 yetim çocuk, anne-
leriyle birlikte programa 
katıldı.  

Adıyaman İHH 
gönüllüleri 
tarafından 
Batman’daki 
yetimler için 
yemekli bir 

toplantı organize edildi. Toplantıda 50 
yetim ve aileleri ile bir araya gelindi. 
Programda yetimlere kırtasiye mal-
zemesi, kitap ve oyuncaklar hediye 
edildi. 

Adana İHH gönüllüleri yetim ço-
cuklarla kahvaltıda bir araya geldi. 

Programda yetimlere kitaplar 
ve çeşitli oyuncaklar 

hediye edildi. Gö-
nüllülerin gıda 

ve eğitim 
desteği 

verdiği 
yetim 

ço-
cuk-

ları buluşturma kahvaltısına 169 
yetim çocuk ve aileleri katıldı.  

Konya İHH gönüllüleri Patani’de 
temeli atılan 100 kişi kapasiteli yeni 
bir yetimhane yararına kermes 
düzenledi.  

Ankara İHH gönüllüleri “Yüz Yetimin 
Yüzünü Güldür” projesi ile Ankara il 
sınırları içerisinde destek oldukları 
82 yetim için bir kahvaltı programı 
organize ettiler.

Erzincan’da İHH gönüllülerinin 
düzenlediği programda 70 yetim ve 
kimsesiz çocukla bir araya gelindi. 
Çocuklara kıyafet, oyuncak, kitap vb. 
çeşitli hediyeler verildi.

İskenderun’da Ankaralı gönüllülerin 
de katkılarıyla gerçekleştirilen prog-
ramlarda yetimler şehir gezilerine 
katıldı; kendilerine ayakkabı, kıyafet 
ve kırtasiye setleri hediye edildi. 

Şanlıurfa’daki yetim günlerinde 75 
yetime oyuncak, kıyafet ve kır-
tasiye malzemelerinden oluşan 
hediye paketleri verildi.  

Ankara, Batman, Kahramanma-
raş, Ağrı, Erzurum, İstanbul, 

Bingöl, Zonguldak, Van, 
Gaziantep, Tatvan, 

Uşak, Sakarya, Sivas 
Afyonkarahisar’da 

düzenlenen prog-
ramlarda da ye-

timlerimize kitap 
ve oyuncaklar 

dağıtıldı.



Su kuyuları hayat veriyor
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İHH’nın temiz içme suyuna 
erişimde sıkıntı yaşayan 

coğrafyalarda yürüttüğü su kuyusu 
projeleri devam ediyor. Gönüllülerin yap-
tığı bağışlarla 2005 yılında başlayan su 
kuyusu projeleri Afrika ve Asya ülkele-
rinde bereket oluyor, kurumuş topraklara 
hayat veriyor. 2011 yılı Nisan-Haziran 
ayları içerisinde 89 kuyunun yapımı 
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Jammu Keşmir’de su kuyuları 
Hindistan kontrolündeki Jammu Keşmir’de İHH Orta Asya Masa-
sı Koordinatörü şehit Faruk Aktaş ve 9 Mavi Marmara şehidi adına 
su kuyuları açıldı. Şubat-Mart 2011’de açılan 9 su kuyusu Pulwama 
ve İslamabad’da faaliyete geçerken, geçtiğimiz yıl yetimhane projesi 
için gittiği Afganistan’da uçak kazasında hayatını kaybeden Faruk 
Aktaş’ın adı Anantnag şehrinde hizmete açılan kuyuya verildi. Dağlık 
bölgede temiz su kaynaklarına ulaşımın önemli bir problem olduğu 
Keşmir’de açılan 10 kuyudan 2.000 aile istifade edecek.

devam ederken 4 kuyu tamamlandı, 
7 kuyunun da temeli atıldı. Etiyopya, 
Somali, Burkina Faso, Çad, Kamerun, 
Sierra Leone, Kenya, Bangladeş, Afga-
nistan, Pakistan, Keşmir ve Kırgızistan 
olmak üzere 12 ülkede devam eden 
kampanya kapsamında, bu kuyuların 
tamamlanmasıyla birlikte hizmete 
açılan kuyu sayısı 1.721’e ulaşacak. 
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Vakfımız, Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle 18 Haziran’da 
İstanbul ve çevre illerde ikamet eden mültecileri piknik etkin-

liğiyle bir araya getirdi. İHH’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
ve yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı piknik, Beykoz ormanlarında 
yapıldı. Pikniğe Türkiye’de yaşayan Afgan, Iraklı, Filistinli, Özbek, 
Çeçen, Ahıskalı ve Doğu Türkistanlı mülteciler katıldı. Piknikte 
Türkiye’de ve dünyada mültecilerin durumu ve İHH’nın mülteci 
çalışmaları hakkında bir basın toplantısı düzenlendi.

4. Mülteci pikniği 

Mülteci aileler
İHH ile sevindi
Mülteci hareketlerinde hem hedef hem geçiş ülkesi 

olma özelliği taşıyan Türkiye’de farklı ülkelerden 
gelen ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan binlerce 
mülteci gıda, barınma, eğitim, sağlık gibi temel insani 
ihtiyaçlardan yoksun yaşıyor. İHH mayıs ayı içerisinde 
Türkiye’de farklı şehirlerde ikamet eden Ahıskalı, Iraklı, 
Çeçen ve Doğu Türkistanlı toplam 581 aileye gıda, temiz-
lik maddesi, giyecek ve ayakkabı yardımı yaptı.
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2010’un Kasım ayında yapılan devlet 
başkanlığı seçimleri sonrasında siyasi 

bir krize sürüklenen Fildişi Sahilleri’nde 
silahlı çatışmaların yaşanması ile büyük 
bir insani trajedi ortaya çıkmış; binlerce 

insan Gana, Gine ve Liberya gibi komşu 
ülkelere iltica etmek zorunda kalmıştı. Ya-
şanan süreçte, çeşitli kaynaklara göre 700 
ila 1.200 kişi hayatını kaybetti. İHH bölgeye 
yönelik acil yardım çalışmaları ile Gana 

sınırında Berekum Mülteci Kampı’nda 
temiz içme suyu başta olmak üzere gıda 
maddesi, temizlik malzemesi ve tekstil 
malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Fildişili 
mültecilere yardım

23 milyon nüfuslu Suriye’de 500.000 civarında Filistinli mülteci bulunuyor. Ülkedeki 10 mülteci kampında ise 
yaklaşık 10.000 yürüme engelli kişi olduğu tahmin ediliyor. Bunların ancak 2.000 kadarı tekerlekli sandalye 

imkânına sahip. Devlet hizmetlerinden yararlanamayan ve en temel vatandaşlık haklarından dahi yoksun bulunan 
mülteciler için İHH’nın yardım çalışmaları devam ediyor. İHH yedi kampta toplam 105 engelli için tekerlekli sandalye 
imkânı sağladı.

Mülteci kamplarında  
tekerlekli sandalye yardımı
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Temmuz 2010’da Pakistan’ın önemli bir kısmı-

nı sular altında bırakarak yerle bir eden sel 

felaketinin ardından İHH’nın ülkedeki afetzedeler 

için yürüttüğü projeler devam ediyor. 500 kalıcı 

konut inşaatının başlatıldığı ülkede mayıs ayı 

sonuna kadar 260 kalıcı konut tamamlandı ve 

sahiplerine teslim edildi. En son Büyük Birlik 

Partisi ve İHH’nın iş birliğiyle Pencab eyaleti 

Muzaffergarh kentinde inşa edilen Mehmet Akif 

Ersoy köyü ve Sind eyaleti Dadu kentinde inşa 

edilen Aliya İzzetbegoviç köyünün açılışları ger-

çekleştirildi. Her biri 20 konuttan oluşan köylerin 

açılış törenleri sonrasında heyet, Pakistan’da ya-

pılacak çalışmalar ve bölgenin acil ihtiyaçlarının 

belirlenmesi için de çeşitli temaslarda bulundu. 

BBP heyeti ayrıca  15 gencin de düğününü yaptı.

Mayıs ayı içerisinde Pakistan’da başlatılan diğer 

projeler arasında Muzaffergarh’da Hamzawall 

köyünde temeli atılan Emir Sultan Kalıcı Konut-

ları ile aynı köyde yapımına başlanan cami, 8 

sınıflık medrese ve 9 sınıflık okul da yer almakta.

Pakistan’da 

afetzedeler için    
kalıcı konutlar 
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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşanan sel felaketinin 

ülkenin büyük bir bölümünü yerle bir ettiği Pakistan’da 

binlerce okul kullanılamaz hâle geldi. Ülkenin kuzeydoğusunda 

afet bölgesinde öğrencilerin büyük bir bölümü eğitimleri-

ne ara verirken bir bölümü de bölgelerinde sağlam kalan 

okullarda eğitimlerine devam ediyor. Coğrafi şartlar ve çeşitli 

imkânsızlıklar sebebiyle öğrencilerin okullarına gidebilmek 

için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığı ülkede, 

sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Pencab, 

Muzaffergarh’da 200 lise öğrencisine bisiklet hediye edildi. Önü-

müzdeki günlerde yine afet bölgesinde Khaber Paktun Khan ve 

Sind’de 300 adet bisikletin daha dağıtımı gerçekleştirelecek.

Sel mağduru 

öğrencilere   
bisiklet
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İHH İnsani Yardım Vakfı, adak 
ve akika kurbanlarının 

nisan-mayıs ayları kesimlerini 
gerçekleştirdi. Kesilen kurbanlıklar 
22 ilde ihtiyaç sahibi 3.950 aileye 
dağıtıldı. Dağıtımlar Sakarya, Düzce, 
Bolu, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Sivas, 
Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tatvan (Bit-

lis), Muş, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Adıyaman, Gaziantep, Kilis, İsken-
derun (Hatay), Osmaniye, Adana ve  
Konya illerinde yapıldı.

İHH, yurt içinde olduğu gibi yurt 
dışında da adak ve akika kurbanlarını 
keserek ihtiyaç sahiplerine ulaş-

tırıyor. Mayıs ayında Azerbaycan, 
Pakistan, Arakan ve Moro’da toplam 
490 hisse kurban keserek dağıtımla-
rını tamamladı. Pakistan’da 196 hisse, 
Azerbaycan’da 140 hisse, Arakan’da 
105 hisse, Moro’da ise 49 hisse kur-
banlık kesilerek yoksul, muhacir ve 
yetim ailelerine dağıtıldı.

Adak ve akika 
kurbanları 22 ilde ve 
4 ülkede dağıtıldı 
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İHH Asya Masası Koordinatörü Faruk Aktaş, İHH gönül-
lüsü Bahattin Yıldız ve İHH’nın Afganistan’daki partner kuruluşlarından Hedef Vakfı 

Genel Müdürü Ahmet Igbal Yoldaş ve Hedef Vakfı Dış İlişkiler Sorumlusu Aynuddin 
Yoldaş Afganistan’da Pamir Dağları’nda meydana gelen uçak kazasında hayatlarını kay-
betmişti.  Afganistan’da açılacak yeni bir yetimhaneye arsa temin etmek için çalışmalar 
yapmak üzere bölgeye giden ve uçak kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarımız, 
İstanbul Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir programla anıldı. Programa 
şehitlerin aileleri, dostları ve sevenleri katıldı.

Afganistan 
şehitlerimizi dualarla 
andık
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İHH, insanlık tarihine iz bırakacak 
sivil bir girişim olan Gazze 

Özgürlük Filosu’nun birinci yıl dönü-
münde “Mavi Marmara/Gazze Özgürlük 
Filosu” ve “Küresel Vicdanın Dilinden Öz-
gürlük Filosu/Yolcularla Söyleşiler” adıyla 
iki kitap yayımladı. “Mavi Marmara/Gazze 
Özgürlük Filosu” filonun hazırlık aşa-
masından makûs saldırı ve sonrasında 
yaşanan sürece dair anekdotları yaşa-
yanların dilinden, bilinmeyen detayları ile 
okuyucuya aktarıyor. Kitapta okuyucuya, 
Özgürlük Filosu’nu yola çıkmaya sevk 
eden nedenler, filo organizasyonunun 
hazırlık aşamaları, filonun yola çıkışı, 
yolculuk detayları, saldırı ve sonrasında 
yaşananlara kadar birçok konu, organi-
zatörlerin ve filo katılımcılarının şahit-
liklerine dayanılarak birincil kaynaklar 
üzerinden aktarılıyor. “Küresel Vicdanın 
Dilinden Özgürlük Filosu/Yolcularla Söy-
leşiler” ise dünyanın dört bir yanından 
toplam 39 filo yolcusuyla yapılmış rö-
portajları içeriyor. Kitap, milletvekilinden 
akademisyenine, gazetecisinden belgesel 
yönetmenine, doktorundan avukatı-
na, öğrencisinden ev hanımına kadar 
Özgürlük Filosu’nun hemen hemen tüm 
renklerini yansıtıyor. Kitapta yolcuların 
hem bu yolculuk öncesinde Gazze’ye 
uygulanan ablukanın kaldırılması için ne 
tür çalışmalar yaptıkları hem yolculuk 
boyunca neler yaşadıkları hem de neden 
böyle bir organizasyona katıldıklarına 
dair anlattıkları aktarılıyor. 

İHH Kitap’tan  
Özgürlük Filosu’nun  
yıl dönümünde 2 kitap 

 

İHH Kitap, Gazze 

Özgürlük Filosu’nun her 

yönüyle ele alındığı bu iki eserle 

haksızlığa ve adaletsizliğe karşı 

insanlığın nasıl tek bir ses olduğunun 

belgesini gelecek nesillere taşımayı he-

defliyor. İHH Kitap’tan çıkan bu eserleri 

tüm seçkin kitabevlerinde bulabilir ve  

www.kitapyurdu.com’dan 

sipariş verebilirsiniz.
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Endonezya 
ve Malezya’da 
Mavi Marmara 
programları

Endonezya Bandung’da gerçekleştirilen İslam Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin düzenlediği Uluslarara-

sı Aile Konferansı’na İHH temsilcileri Halkla İlişkiler Koordinatörü 
Nalan Dal ve Araştırma Yayınlar Birimi’nden Zeliha Sağlam 
katıldı. Gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişebilmesi için ailenin 
önemine vurgu yapılan toplantıda farklı ülkelerden temsilciler 
ülkelerindeki aile modellerini anlattı. Ayrıca, Cakarta’da bulunan 
Endonezya Üniversitesi’ne konuşmacı olarak davet edilen Nalan 
Dal, Gazze Özgürlük Filosu I-Mavi Marmara ve sonuçları ile ilgili 
bir konuşma yaptı. Temsilcilerimiz ayrıca MERCI, KISPA, Pusat 
Dakwah Muhammediyah ve çeşitli üniversitelerde ziyaretlerde 
bulundu. 

Güneydoğu Asya’nın önemli İslam ülkelerinden Malezya’da sivil 
toplum kuruluşlarını da ziyaret eden İHH temsilcileri, Malezya 
İslam Üniversitesi’nde Aksa Society ve IIUM Turkish Student 
Society’nin birlikte düzenlediği The Consequences of Mavi Mar-
mara (Mavi Marmara’nın sonuçları) adlı programa konuşmacı 
olarak katıldılar. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez ve 
Halkla İlişkiler Koordinatörü Nalan Dal’ın programdaki konuş-
maları öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Üniversite öğren-
cileri İHH, Mavi Marmara ve II. Özgürlük Filosu hakkında sorular 
sordu, düşüncelerini dile getirdi. İHH temsilcileri I. Özgürlük 
Filosu ve İHH’nın diğer faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere 
TV 3 ve ASTRO TV’ye de konuk oldular. 

Filistin’e destek için 15 ülkeden bisikletleriyle yola çıkan 22 
aktivistten oluşan P.E.D.A.L, 5.000 kilometre pedal çevirdikten 

sonra Türkiye’ye ulaştı. Filistin’e destek için bisikletleri ile yola 
çıkan aktivistler, Kudüs ve Batı Şeria’ya ulaşmayı hedefliyor. 
İstanbul’dan ayrılmadan önce İHH’yı da ziyaret eden aktivistler, 
Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu 
projeyi uygulamaya koyduklarını söylediler. Aktivistler, Türk 
halkının Filistin ile dayanışma konusunda gösterdiği kararlılığı 
ve II. Özgürlük Filosu’nun başarısı için yapılacak tüm çalışmaları 
sonuna kadar desteklediklerini belirttiler.

P.E.D.A.L’dan 
İHH’ya ziyaret
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze Özgürlük Filosu’na yapılan kanlı 

İsrail saldırısının yıl dönümü vesilesiyle “Mavi Marmara” konulu 

resim, şiir ve deneme yarışması düzenledi. Yarışmanın sonuçları 

haziran ayının ilk haftasında açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanın-

dan ve yurt dışından katılımın olduğu yarışmada dereceye giren 

öğrenciler, 15 Haziran Çarşamba günü İHH genel merkezinde düzen-

lenen ödül töreninde bir araya geldi, törende öğrencilere hediyeleri 

takdim edildi. 434 eserin gönderildiği yarışmada dereceye giren 

öğrenciler Adana, Aksaray, Ankara, Batman, Bolu, Bursa, Elazığ, 

İngiltere, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, 

Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa’dan.

Yarışmanın şiir dalındaki jüriliğini Nurettin Durman, Adem Turan 

ve Hüseyin Akın yaparken; resim dalındaki jüriyi Mevlana İdris, 

Çiğdem Tavkul, Turan Dertli ve Rabia Bozkurt oluşturdu. Denemeler 

ise Sibel Eraslan, Tarık Tufan ve Ali Ayçil’den oluşan jüri tarafından 

değerlendirildi.

Yarışmaya katılım sağlayan tüm okullarımıza, öğrenci ve öğret-

menlerimize teşekkür ediyoruz.

 Mavi Marmara konulu yarışmada  

 dereceye girenler ödüllerini aldı 
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Yurt İçi Yardımlar

Simav’da 
günde 
7.000 kişiye 
sıcak yemek
19 Mayıs’ta Kütahya’nın Simav ilçesinde 
meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem, ilçe 
ve ilçeye bağlı köylerde maddi hasara sebep 
oldu, birçok ev kullanılamaz hâle geldi. Hasarlı 
evlerden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, 
bölgede kurulan çadır kentlere yerleştirildi. 
Depremin ardından bölgeye giden İHH ekipleri 
Simav’da gezici aşevi ile 13 gün süreyle günlük 
6.000-7.000 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptı. 
Ekiplerimiz ayrıca Naşa ve Gökçeler köylerine 
de 1.000 kişilik yemek gönderdi.
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Genç gönüllülerimizin 
faaliyetleri 

İHH’nın yardım faaliyetle-
rinde yer almak isteyen 

genç gönüllülerin sayısı her geçen 
gün artıyor. İHH’nın çalışmalarına 
destek olmak için ilköğretim düzeyin-
den üniversiteye kadar öğrenciler bir 
araya geliyor, kendi mahallelerinden 
başlayarak iyiliği yayıyor, ihtiyaç sa-
hiplerine el uzatıyor. Geçtiğimiz üç ay 

içerisinde de İHH’yı tanıtma ve hayata 
geçirilecek projeler hakkında bilgi 
vermek amacı ile liseli ve üniversiteli 
gençlerle toplantılar yapıldı. 

Gönüllü gençlerimiz mayıs ayı içe-
risinde gerek üniversitelerde gerek 
liselerde Ortadoğu, Filistin, Mavi 
Marmara konularında çeşitli semi-
nerler, konferanslar, resim sergileri 
düzenledi. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri İHH 

ile ortak çalışmalara imza atan en ak-
tif öğrenci gruplarından biri. Öğrenci-
ler İHH’nın tanıtım faaliyetlerinde yer 
alıyor, yardım projelerini duyuruyor 
ve kendi girişimleri ile onlarca ihtiyaç 
sahibine el uzatıyor. Kampüsten 
Dünyaya dergisi de bu girişimlerden 
sadece bir tanesi. Bir grup öğrencinin 
hazırladığı, her sayısında zulüm ve 
ambargo altındaki bir ülkeyi işleme-
yi hedefleyen derginin ilk sayısında 
Filistin meselesi ayrıntılı bir şekilde 

Türkiye’nin dört bir yanındaki iyilik gönüllüleri İHH’nın sınırları aşan yardım kampanyalarına destek olmaya 
devam ediyor. Katarakt, yetim, su kuyusu gibi projelerimiz gönüllülerimizin desteğiyle büyüyor, bereketleniyor, 

binlerce ihtiyaç sahibinin hayatlarına dokunuyor. 

Gönüllü yürekler
dünyaya açılıyor
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Gönüllü Faaliyetleri

ele alınıyor. Şeyh Raid Salah, İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Rachel 
Corrie’nin ailesi Cindy-Craig Corrie 
gibi isimlerle yapılan röportajların da 
yer aldığı dergiden elde edilen tüm 
gelir Filistinli yetimlere bağışlanacak. 

Gençlerden örnek proje: 
Kitap ayraçları
Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup 
öğrenci, başlattıkları 3 TL’ye bir kitap 
ayracı projesi ile büyük bir başarı ya-
kalayarak bir ay içerisinde katarakt 
kampanyasına destek için 2.250 TL’lik 
satış gerçekleştirdi ve 21 kişinin göz 
ameliyatını karşıladı. Binlerce insa-
nın büyük ilgi gösterdiği kitap ayracı 
projesi ile öğrenciler bir de Afrika’da 
bir yetimhane projesinin maliyetini 
üstlendi. Dört ay gibi kısa bir sürede 
3 TL’lik ayraç satışı ile toplanan bağış 
40.000 TL’yi aştı. 

Eyüp ve Kazım Karabekir imam ha-
tip liselerinde ise öğrenciler, Filistin’e 
gidecek olan insani yardım yük ge-
misine destek amaçlı kermes ve ayni 
yardım kampanyası düzenledi.  

Minik İHH gönüllülerinin de vakfımı-
za ilgisi oldukça büyük. Bayrampaşa 

Bilgi Evi, Balarıları, Sevgi Kucağı, 
Parlayan Yıldızlar anaokullarından 
ve farklı ev okullarından gelerek vak-
fımızı ziyaret eden minikler kumba-
ralarını dünyanın dört bir yanındaki 
kardeşlerine destek olmak amacıyla 
vakfımıza bağışladı. 

Gönüllülerimiz acil 
yardım eğitimi alıyor
İBİTEM İtfaiye Okulu’nda yapılan 
eğitimlerde İstanbul, Konya, Tatvan 
ve Alanya’dan toplam 40 gönüllü-
müz ilk yardım ve arama kur-
tarma alanlarında eğitim görerek 
sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak oluşturma 
çalışmaları
Samsun İHH gönüllüleri su kuyusu 
projesine destek amaçlı kahvaltılı 
salon programı gerçekleştirdi. 

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının 
da destek verdiği programdan 
elde edilen gelir ile Afrika’da iki su 
kuyusu açtırıldı.

Çanakkale’nin Çan ilçesindeki 
gönüllülerimiz bir hafta süren bir 
kermes organizasyonu gerçekleş-
tirdiler. Kermesten elde edilen gelir 
ile Pakistan’da mülteciler için bir 
konut inşası gerçekleştirildi.

Tokat gönüllüleri Pakistan’da mül-
teciler için konut inşası projesine 
destek amaçlı açık hava kahvaltı 
organizasyonu düzenledi.  

Erzurum gönüllüleri Kırgızistan’da 
yetimhane ve hafızlık kurslarının 
onarım projelerini üstlendi ve çeşit-
li organizasyon ve programlar ile 
İHH’nın yetim faaliyetlerine katkıda 
bulundu. 

Acil yardım eğitimi-İstanbul
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Gönüllü Eller Atölyesi-İstanbul
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Gönüllü Faaliyetleri

Kırşehir gönüllüleri bir hafta süren 
kermesleri ile Somali’de 10 yetim 
ailesine un öğütme makinesi alım 
projemizi destekledi ve Filistinli ye-
timler için nakdi yardımda bulundu.  

Gebze gönüllüleri katarakt kampan-
yasına destek amacıyla bir hafta 
süreyle yaptıkları kermesten elde 
edilen gelirle 53 katarakt hastasının 
göz ameliyatlarını üstlendiler. 

Alanya gönüllülerimiz çeşitli orga-
nizasyonlardan elde ettikleri geliri 
Afrika’da Kur’an-ı Kerim dağıtım 
projesine bağışladılar.  

İnegöl gönüllüleri yetimler yararına 
tiyatro gösterisi ve fotoğraf sergisi 
düzenlediler. 

İHH Sponsor Aile Projesi kapsamın-
da 1.000’i aşkın yetimin bakımını 
üstlenmiş olan Anadolu İnsani 
Yardım Derneği (AYDER), Patani’de 
temeli atılan yetimhane yararına da 
bir kermes organizasyonu gerçek-
leştirdi. 

İstanbul’da Eyüp, Yenibosna, Kartal, 
Soğanlı ve Cevizli’de gönüllülerimiz 

İHH tanıtım stantlarında ve fotoğraf 
sergilerinde görev aldı. Esenler’de 
gönüllülerimiz 500 kişinin katılı-
mıyla boğaz turu gerçekleştirdi. 
Organizasyondan elde edilen tüm 
gelir yetimhane inşaatlarına bağış-
landı. Başakşehir gönüllülerimiz 
Pakistan’da mülteciler için konut 
projesi ve Afganistan’da yetimhane 
inşası projelerine katkıda bulunmak 
için kermes düzenledi.  Kâğıthane 
gönüllüleri Kâğıthane Evlendirme 
Dairesi’nde yetimler yararına bir 
salon programı düzenledi. Esenler 
Park Evleri sitesindeki İHH gönüllü-
leri yetimhane inşaatlarına destek 
olmak amacıyla site içerisinde açık 
büfe kahvaltı organizasyonu dü-
zenledi. Organizasyonda İHH yetim 
çalışmaları ve genel kampanyalar 
hakkında sunum yapıldı.

Hollanda’da, İsrail’in Özgürlük 
Filosu’na düzenlediği saldırının bi-
rinci yıldönümünde Mavi Marmara 
anma etkinlikleri başlatan gönüllü-
lerimiz çeşitli ev toplantılarında bir 
araya geldi.



İHH’nın Asya’daki en önemli 
faaliyet alanlarından biri 

olan Bangladeş, dünyanın en kalabalık 
sekizinci ülkesi. Siyasi çalkantıların, 
yolsuzlukların, aşırı nüfus yoğunlu-
ğunun ve eğitimsizliğin sebep olduğu 
az gelişmişlik ve fakirlik, doğal felaket-
lerle birlikte zaten altyapı yetersizliği 
yaşayan ülkede kronik sorunlara yol 
açıyor. Toplumun önemli bir kesimi-
nin yoksulluk sınırı altında yaşadığı 

Yetimhane ve cami projesi 
BANGLADEŞ

ülke, ayrıca coğrafi olarak kasırga ve 
muson yağmurlarının en çok etkiledi-
ği bölgelerden biri. Misyoner kuruluş-
ların yoğun olarak faaliyet gösterdiği 
Bangladeş’te, Gazipur şehrinde hayata 
geçirilmesi planlanan proje çerçeve-
sinde 100 kişi kapasiteli bir yetimhane 
ve aynı anda 250 kişiye hizmet vere-
bilecek bir cami inşa edilmesi amaçla-
nıyor.  Yetimhane ve caminin toplam 
inşa maliyeti 200.000 dolardır.
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Darfur, Sudan’ın devasa çöllerinin ve 
çorak arazilerinin batı kesiminde yer 

alan, 6 milyon nüfuslu bir bölge. Kuzey 
Darfur’un başkenti ve farklı kabilelere 

mensup 1,5 milyon kişinin yaşadığı Nyala, 
yıllardır devam eden iç savaştan dolayı 
bölgenin en çok göç alan şehri. Nyala’da 
çok sayıda mülteci kampı bulunmakta 

ve kamplarda 1 milyonun üzerinde insan 
yaşıyor. Bölgedeki mülteci kamplarında 
yaşamaya mahkûm edilen ve yalnızca 

yardım kuruluşlarının desteğiyle 
hayatlarını idame ettiren aileler, maddi 

imkânsızlık nedeniyle çocuklarının 
temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. 

Bu sebeple kamplarda bebek ölüm 
oranları oldukça yüksek. Planlanan 
proje çerçevesinde Nyala’da mülteci 

kamplarındaki yeni doğan bebeklerin 
ilaç, giysi, lazımlık, bebek bezi, mama 

ve havlu gibi temel gereksinimlerinin 
karşılanması amaçlanıyor. Bir yıl 

süresince devam edecek olan proje 
kapsamında ortalama 2.000 bebeğin 

temel ihtiyaçlarının giderilmesi 
hedefleniyor. Projenin maliyeti her bebek 

için 25 avro; 2.000 bebek için toplam 
maliyet ise 50.000 avrodur. 

 Yeni doğan 
bebeklerin temel 

ihtiyaçlarının 
karşılanması  

DARFUR
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Sri Lanka Güney Asya’da, Hint Okyanusu’nda, 
Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde bulunan bir 
ada ülkesi. 21 milyon nüfuslu ülkede nüfusun 
%70’i Budist, %15’i Hindu, %8’i Hristiyan ve %7’si 
Müslüman. 1983 yılında çoğunluk olan Sinha-
liler ve Tamiller arasında başlayan çatışma-
lar, ülkede bir iç savaşa dönüşmüş durumda. 
Ülkedeki iç çatışmanın tarafı olmadıkları hâlde 
Müslümanlar bu çatışmadan en fazla zarar 
gören kesimlerden biri. Yarım milyondan fazla 
Müslüman iç savaş sebebiyle mülteci konumu-
na düşmüş. 2004 yılında meydana gelen tsu-
nami ise bölgedeki mültecileri çok ciddi biçimde 
etkilemiş. Ailelerini, evlerini, topraklarını kaybe-
den insanların çoğunluğunun mağduriyetleri 
hâlâ devam ediyor. Bu proje ile evlerini kaybe-
den mülteciler için tekrar yaşadıkları bölgelere 
dönmelerini sağlamak amacıyla üç oda, mutfak 
ve lavabosu olan 55m²lik evler inşa edilecek. Bir 
evin maliyeti 6.000 dolardır. 

 Mülteciler için kalıcı konut inşası  
 SRİ LANKA
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Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne sınırı olan Keşmir 

1947’den bu yana Pakistan-Hindistan-
Çin ilişkilerinin en temel açmazlarından 

biri. Toplam yüz ölçümü 222.236 km² 
olan Keşmir, 1947’den itibaren Hindistan 

tarafından kontrol edilen Jammu Keşmir, 
1947’den itibaren Pakistan’ın kontrolü 
altındaki Azad Keşmir, 1962’den itiba-

ren Çin’in işgali altında olan kuzeydeki 
Shakhgam Vadisi ve doğudaki Aksa-i 

Çin bölgelerinden oluşmakta. Hindistan 
kontrolündeki Jammu Keşmir’in nüfusu 

yaklaşık 13-14 milyon civarında. Nüfusun 
yaklaşık % 85’i Müslüman. 

Yoksulluğun yaygın olduğu bölgede 
yetim ve kimsesiz çocuklar her türlü 

tehlikeye açık durumda yaşıyor. Bölge 
için planlanan proje ile özellikle yetim ve 
kimsesiz kız çocuklarının kendi ayakları 

üzerinde durabilmelerini ve kimseye 
muhtaç olmadan hayatlarını idame 

ettirebilmelerini sağlamak üzere mesleki 
eğitim kursları açılması amaçlanıyor. 

Proje kapsamında Jammu Keşmir’in İsla-
mabad kentinde yaşayan yetim, kimsesiz 

ve yoksul kız çocuklarına yönelik dikiş-
nakış ve bilgisayar dersleri verilecek. Altı 
ay süreli kursların her döneminde 200 

çocuk eğitim alabilecek. Projenin toplam 
maliyeti 67.000 avrodur. 

Hindistan, Afganistan, Pakistan ve Çin Halk 

Cumhuriyeti’ne sınırı olan Keşmir 1947’den 

bu yana Pakistan-Hindistan-Çin ilişkilerinin en 

temel açmazlarından biri. Toplam yüz ölçümü 

222.236 km² olan Keşmir, 1947’den itibaren Hin-

distan tarafından kontrol edilen Jammu Keşmir, 

1947’den itibaren Pakistan’ın kontrolü altındaki 

Azad Keşmir, 1962’den itibaren Çin’in işgali altında 

olan kuzeydeki Shakhgam Vadisi ve doğudaki 

Aksa-i Çin bölgelerinden oluşmakta. Hindistan 

kontrolündeki Jammu Keşmir’in nüfusu yaklaşık 

13-14 milyon civarında. Nüfusun yaklaşık %85’i 

Müslüman. 

Yoksulluğun yaygın olduğu bölgede yetim ve 

kimsesiz çocuklar her türlü tehlikeye açık 

durumda yaşıyor. Bölge için planlanan proje ile 

özellikle yetim ve kimsesiz kız çocuklarının kendi 

ayakları üzerinde durabilmelerini ve kimseye 

muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirebilme-

lerini sağlamak üzere mesleki eğitim kursları 

açılması planlanıyor. Proje kapsamında Jammu 

Keşmir’in İslamabad kentinde yaşayan yetim, 

kimsesiz ve yoksul kız çocuklarına yönelik dikiş-

nakış ve bilgisayar dersleri verilecek. Altı ay süreli 

kursların her döneminde 200 çocuk eğitim alabi-

lecek. Projenin toplam maliyeti 67.000 avrodur. 

Meslek 
edindirme 
kursları  
JAMMU KEŞMİR
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sani Yardım Vakfı’nın yaptırdığı yetim 
yurdunda birbirinden güzel çocuklarla 
bir araya geliyoruz. Yetimhane görevlile-
ri ve eşlerini savaşta kaybetmiş anneler 
yavrularıyla birlikte büyük bir coşkuyla 
karşılıyorlar bizi. Nasıl bir sıcaklık, nasıl bir 
samimiyettir bu! Sanki yıllar önce birbi-
rinden ayrılmış kız kardeşlerin ya da an-
ne-baba ve çocukların yeniden birbiriyle 
buluşma töreni gibi. Kadınların bir kısmı 
sevinç gözyaşlarını saklayamıyor. Omuz-
lara yaslanan yüzlerdeki gözyaşları, yağ-
murun ardından yağıyor.

Yetim çocuklar                                                 
ağlamasın 
Ayşe Olgun, Yeni Şafak

Filipinler hükümeti ile Moro Müslümanları arasında süren 
çatışmalar pek çok ailenin parçalanmasına sebep olmuş. Hak 
ve özgürlükleri kısıtlanan Moro Müslümanları, 1970’lerde 
başlayan bağımsızlık mücadelelerini büyük bir dirençle 
sürdürüyor. Kadınlarla, çocuklarla konuştukça bu dram 
daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Kimi çocuklar babalarını 
daha anne karnındayken kaybetmiş. Kimisinin doğum 
haberini babası cephede almış ve bir kez bile yavrusunu öpüp 
koklamadan şehit haberi gelmiş evine.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan 250 
milyon yetimin sesi soluğu olmak için 
önemli bir projeyi hayata geçiren İHH eki-
bi ile iki günlük bir yolculuğun ardından 
Moro’dayız. Savaşta babasını kaybetmiş 
çocuklar için yaptırılan yetimhanenin 
açılışında yaşananlar aynı zamanda bu 
önemli projenin anlamını en güzel şekilde 
ortaya koyuyor. İki günlük zorlu bir yol-
culuğun ardından evet şimdi dünyanın 
diğer ucundayız. Yolculuğumuz üç ayrı 
uçakta, havaalanlarının bekleme salonla-
rında ve bir gece vakti yapılan beş saatlik 
zorlu bir kara yolculuğunun sonunda ni-

hayet buluyor. İşte artık Filipinler’in Moro 
bölgesindeyiz. Moro adalarında yoğun-
luklu olarak Bangsamoro Müslümanları 
yaşıyor: Adanın en büyük kentlerinden 
biri olan Cotabato’da çoğunluğu savaşta 
babasını kaybetmiş yetim çocuklarla bu-
luşacağız. Yedi kişilik ekibimizin yüzünde 
yorgunluk ve bitkinliğin ötesinde bir ifade 
var. Hepimiz Allah’ın emaneti bu çocuk-
larla buluşmanın heyecanı ve coşkusu 
içindeyiz.

Sabahın erken saatlerinde yola koyu-
luyoruz. Kente yağan sımsıcak muson 
yağmurlarının altından geçerek İHH İn-
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Babalarını hiç görmeyen yavrular 
Filipinler hükümeti ile Moro Müslümanları arasında süren ça-
tışmalar pek çok ailenin parçalanmasına sebep olmuş. Hak ve 
özgürlükleri kısıtlanan Moro Müslümanları, 1970’lerde başla-
yan bağımsızlık mücadelelerini büyük bir dirençle sürdürüyor. 
Kadınlarla, çocuklarla konuştukça bu dram daha belirgin olarak 
ortaya çıkıyor. Kimi çocuklar babalarını daha anne karnındayken 
kaybetmiş. Kimisinin doğum haberini babası cephede almış ve 
bir kez bile yavrusunu öpüp koklamadan şehit haberi gelmiş evi-
ne. Savaşın açtığı yara, yetim çocukların yüzlerine sinmiş âdeta. 
Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi en büyük yarayı yine bu 
minik yürekler almış. Devletin bölgede izlediği yok etme ve de-
mografik yapıyı değiştirme politikaları kapsamında özellikle ba-
balarını savaşta kaybeden yetimler bütün haklarından mahrum 
bırakılmış. Çocukların mahzun yüzünü güldürmek için -ülke 
içinde ne kadar büyük engeller çıkarılsa da- yılmadan çalışan İHH 
bu çocukları makûs kaderlerine terk etmemiş. 

İHH’nın Başakşehir gönüllüleri düzenledikleri kermeslerden 
elde ettikleri gelirlerle bu yetimhanenin masraflarını çıkarmış. 
Mantılar katlanmış, sarmalar sarılmış, el emeği göz nuru dökü-
lerek hazırlanan çeyizler satılmış, dünyanın ta bir ucunda adını 
bilmedikleri ama acısını yüreklerinde hissettikleri bu çocukların 
yüzünü güldürebilmek için. Sonuçta geçen yıl faaliyete geçen ye-
timhanenin yanına yeni bir ek bina daha yaptırılmış. Yaşları 5 ila 
14 arasında değişen 50 yetim için yaptırılan bu sıcak yuva, onlar 
için çok büyük anlamlar taşıyor. Çünkü yoksulluğun kol gezdiği 
bu bölgede baraka tipi evlerde ayakta kalmaya çalışan aileler için 
bu yetimlere sahip çıkmak neredeyse imkânsız.
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Yetimhanede bayram 
havası 
Türkiyeli hayırseverlerin yardımlarıyla 
yapılan yetimhanenin açılış töreninde 
tam bir bayram havası yaşanıyor. Önce 
adaklık kurbanlar kesiliyor büyük bir 
coşkuyla. Ardından bahçede kocaman 
bir ateş yakılıyor. Adaklık kurbanlardan 
çocuklara ve diğer ailelere bir güzel Türk 
usulü etli pilav yapılıyor ve sonrasında da 
yetimhane açılıyor.

Ardından yetim çocuklarla alışverişe çıkı-
lıyor. Kentin en büyük mağazasına gidiyo-
ruz hep beraber. Çocuklar önce utanıyor. 
Okşanan başlar ve teşviklerin ardından 
kıyafetler seçiliyor. Mahzun yüzlerdeki 

sevinç görülmeye değer. Defterler, kitaplar 
alınıyor ve öğleden sonra yetimhanede 
çocuklara seçtikleri kıyafetler tek tek dağı-
tılıyor. Balonlar havada uçuyor, balonların 
uçlarına iliştirilmiş dünyanın en güzel gü-
lüşleri bir de…

Burada yetimlerle geçirdiğimiz üç günlük 
birliktelikte onlardan çok şey öğreniyoruz. 
Hayatın bütün zorluklarına rağmen içten 
ve sımsıcak gülümseyebilmeyi mesela. 

Cotabato’da yaşadıklarımız aslında İHH’nın 
bütün dünya yetimlerini kapsayan bir 
projesinin sadece küçük bir parçası. Yap-
boz gibi biz bu büyük projenin sadece bir 
parçasını dünya haritasında yerine koyu-
yoruz. Ama asıl manzara şu: Dünyanın 

dört bir yanında yaşayan 250 milyon ye-
timin sesi soluğu olmak için başlatılmış bir 
proje bu. Çocukların bir kısmı tıpkı burada 
olduğu gibi savaşta ailesini kaybetmiş. İşte 
bu çocuklara kalacak yer ve hayata daha 
umutla bakmalarını sağlamak adına her 
türlü maddi ve manevi desteği vermek 
için İHH ekibi yollarda. Çocuklar Türkiyeli 
hayırseverlerin yardımlarıyla hem ülke-
lerinde açılan yetimhanelerde güvenli bir 
ortama kavuşuyor hem de burada her 
türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Proje büyük, 
yollar uzun ama onların yüzünü güldür-
mek isteyen yürekler de dünyayı kapla-
yacak kadar kocaman!
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Sudan’da
İHH göz hastanesinde 
sıradan bir gün
Serhat Orakçı

Torun henüz farkında olmadığı esaretten kurtulacak, dede yıllardır alıştığı bağımlılıktan; belki en 
önemlisi torununu ilk kez görecek. Ameliyat sonrasında dede kendine geldiğinde etrafına bakınıyor, 
ellerini açarak uzun bir duaya başlıyor: “Allah sizden razı olsun! Ömrünüz boyunca yardımını 
üzerinizden eksik etmesin! Her işinizde başarılı kılsın…”
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İHH göz hastanesinde sıra-
dan bir gün. Hastalar, 

klinik, doktorlar ve ameliyatlar... 
Önce sekiz yaşlarında bir kız çocuğu, 
Menasık, giriyor içeriye. Bir gözü 
tramva nedeniyle görmüyor. Ultra-
son sonucu kötü. Ameliyata alsak da 
fayda görmeyecek. Retina ameliya-
tına ihtiyacı var acilen. Ama burada 
mümkün değil... Klinikteki doktor 
küçük kızın ultrason kâğıdına bakıp 
bakıp duruyor. Bu ameliyatı yapmak 
istediğini biliyorum. Doktor da üz-
gün... Hemşirelerden biri kızı masaya 
oturtmuş başını okşuyor. Gözleri 
nemli... Şaka yapıyor ama gülmüyor. 
Sırf moral vermek için. Küçük kıza, 
“Git içeride yemek ye.” diyor sonra... 
Mary’ye sesleniyor: “Çocuğa yemek 
ver! Su ver!” diyor. 

Saat ilerledikçe ameliyat hastaları içe-
riden çıkmaya başlıyor. On sekizinci 
hastanın fotoğrafı çekilirken Menasık 
yemeğini yemiş çıkıyor. Kızı getiren 
babaannesi ile konuşuyoruz. Kızın 
durumunu anlatıyoruz. Ne para-
ları var ne sigortaları ne de gidecek 

başka kapıları… Çaresizlik hepimizin 
bakışlarına siniyor birden. Başka bir kız 
çocuğu geliyor kliniğe yanında babasıyla. 
Onun iki gözü de kataraktlı. Hiç görmü-
yor. Durumu oldukça kritik. Yaşı on beş 
yok bile. Okula gidememiş, dünyayı pek 
tanıyamamış. Doktor inceliyor hastayı. 
Bu sefer umut var. Kız görebilir yeniden. 
Vakit kaybetmeden ameliyata almaya 
karar veriyor. Kızın babası umutlanıyor. 
Ne desek hemen yapmaya hazır. Tek 
isteği kızının yeniden görebilmesi…

Katarakt ve göz hastalıkları Afrika’nın en 
büyük sorunlarından. Özellikle Sahra 
Altı Afrika ülkelerini kuşatan bu sorun 
yüzünden yüz binlerce insan görme 
duyusundan mahrum yaşıyor. Bu bazen 
kundakta bir bebek, bazen hiç okula 
gidememiş bir çocuk ya da bir yetişkin 
olabiliyor. İHH adına üç yılı aşkın bir süre 
görev yaptığım Sudan, göz hastalıklarının 
pençesi altındaki ülkelerin başında geliyor. 
Hasta çok ama ülkedeki teknik ve maddi 
imkânlar oldukça yetersiz. Böyle olunca 
da Sudan’da İHH’ya büyük işler düşüyor. 

İHH’nın Sudan’da kurduğu göz hastane-
sinde Afrika Katarakt Projesi kapsamında 
koordinatör olarak görevlendirildiğimde 
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bir nebze olsun işin ucundan tutma 
şansım oldu. Allah bilir belki hayatımın 
en anlamlı ve işe yarar üç yılını geçirdim 
burada. Şu iki kızın hikâyesine benzer 
binlerce vakaya şahit oldum. Ama işin 
en trajik tarafı bence görme sorunu ya-
şayan yüz binlerce Sudanlının %80’inin 
ameliyat veya ilaç tedavisi ile görme 
yetisini tekrar kazanabilmesi mümkün 
olduğu hâlde maddi zorluklar ve tek-
nik imkânsızlıklar nedeniyle karanlığa 
mahkûm yaşaması. 

Sudan’da ameliyat bekleyen 600.000 göz 
hastası bulunuyor. Bunların %45’i maddi 
imkânları el vermediğinden hastaneye 

gidip ameliyat olabilecek durumda değil. 
Bu nedenle dünyayı görmeden yaşamak 
zorundalar. İHH’nın Sudan’ın farklı yerle-
şim birimlerinde açtığı üç ameliyathane 
ve gezici mobil ameliyat organizasyonları 
bu büyük boşluğu nispeten doldurmakta. 
Bugüne kadar İHH kampanyası kapsa-
mında Sudan’da yapılan 30.000’e yakın 
katarakt ameliyatı ise sayıca çok olsa da 
sorunun büyüklüğü karşısında yine de 
yetersiz kalmakta.

Gözlerimizi kapatıp bir denesek yürüme-
yi, çay içmeyi, yemek yemeyi, tuvalete 
gitmeyi… O zaman anlardık bir nebze bel-
ki görmenin nedemek olduğunu ve göz-

lerimizin önemini. 120 TL tutarındaki bir 
ameliyata gücü yetmediği için torununu 
göremeyen dedeler, doğurduğu çocuğu-
nu göremeyen anneler, anne ve babala-
rını sadece dokunarak tanıyan çocuklara 
ne demeli? “Keşke şu Kur’an’ı bir kez daha 
görsem de okusam” diyen adama, “keşke 
evlenebilsem” diyen hayatının baharında-
ki genç kıza ne demeli? “Doğup büyüdü-
ğüm şu vatanı bir kez daha görebilsem” 
diyen dedeye ne demeli? 

İHH Sudan’da ve diğer Afrika ülkelerinde 
gerçekleştirdiği ücretsiz göz ameliyatları 
ile bu temennilerin büyük kısmının 
gerçekleşmesine vesile oluyor. Bir proje 
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ile hayatın bu yüzünü gördüğüm için ben 
de kendimi şanslı ve sorumlu hissedi-
yorum. Tekrar görmeyi bekleyen daha 
nice insan olduğunu düşündüğümde 
ise kaygılanıyorum. Menasik gibi çaresiz 
çocukları hatırladığımda da hüzünleniyo-
rum. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım, 
karanlıktan çekip çıkartmak lazım.

Yaşlı bir adam yıllarca torunu sayesinde 
hayatını sürdürüyor. Tuvalete gideceği 
zaman 7-8 yaşlarındaki torunu götü-
rüyor onu. Yemeğini o yediriyor. Torun 
dedesinin yanından hiç ayrılmıyor. 
Arkadaşları oyun oynarken o dedesinin 
söylediklerini yapıyor. Dede her daim 

soluğunu duyduğu torununu dokuna-
rak ve sesinden işiterek tanıyor. İHH’nın 
göz hastanesine de torunu ile geliyor. 
Dede ameliyat sırasını beklerken torunu 
yanından bir türlü ayrılamıyor. Çocuk 
oldukça endişeli. Tuttuğu eli bırakıyor. 
Birazdan dedenin de torunun da hayatı 
değişecek. Torun henüz farkında olmadığı 
esaretten kurtulacak, dede yıllardır alıştığı 
bağımlılıktan; belki en önemlisi torununu 
ilk kez görecek. Ameliyat sonrasında dede 
kendine geldiğinde etrafına bakınıyor, 
ellerini açarak uzun bir duaya başlıyor: 
“Allah sizden razı olsun! Ömrünüz boyun-
ca yardımını üzerinizden eksik etmesin! 
Her işinizde başarılı kılsın…”      

Sudan’da geçirdiğim üç yıl boyunca ben 
ve başında bulunduğum ekip körlükle 
mücadele ettik. İnsanların hayata tekrar 
bağlanışına şahit olduk. Hem duygu-
landık hem umutlandık. Ülkenin iklim 
koşulları ve altyapısının yetersiz olması 
nedeniyle zor zamanlar geçirdik evet. 
Ama ameliyat sonrasında ellerini havaya 
kaldırıp “Allah sizden razı olsun” diyen 
hastalar karşısında; ellerimize sarılarak 
öpmeye çalışan yaşlı dedeler, nineler 
karşısında bunlar çok önemsiz şeylerdi. 
Dünyayı kurtarmadık belki ama karan-
lıkta kalmış o insanların hayatlarının 
değişmesine vesile olduk.   
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Salamatsızbı*
Kırgızistan

Merhaba

Uzun yıllar Sovyet rejimi altında yaşayan Kırgızistan’da komünist rejim etkisiyle yaşanan manevi 
yetimliğin yanı sıra etnik çatışmalar sonucu da pek çok çocuk yetim kalmış. Ülke genelinde 35.000 
civarında yetim çocuk olduğu söyleniyor.

Hanife Gökdemir

Kuzeyde Kazakistan, güneyde 
Tacikistan, batıda Özbekistan ve 
güneydoğuda Çin’in arasında 
kalan Kırgızistan 5 milyon nüfusa 
sahip çekik gözlü akrabalarımızın 
bulunduğu bir Orta Asya ülkesi. 
Dünyanın hemen her bölgesinde 
yetimlere destek olan İHH ile Yetim 
Günleri dolayısıyla Kırgızistan’a giden 
ekipteydik. İHH Kırgızistan’da sponsor 
aile sistemine -bir kısmı etnik 
çatışmalar nedeniyle yetim kalan 
çocuklar olmak üzere- 30 yetimi dâhil 
etti ve yetimhanelere düzenli olarak 
maddi-manevi destek olmaya devam 
ediyor. 
Uzun yıllar Sovyet rejimi altında 
yaşayan Kırgızistan’da komünist 
rejim etkisiyle yaşanan manevi 
yetimliğin yanı sıra etnik çatışmalar 
sonucu da pek çok çocuk yetim 
kalmış. Ülke genelinde 35.000 
civarında yetim çocuk olduğu 

söyleniyor. 
Sovyet Rusya’nın baskı rejimine 
rağmen Kırgız dili ve millî kültürü 
kendini muhafaza etmeyi başarmış. 
Bunda şüphesiz dünyaca ünlü 
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ve 
babasının tesiri çok büyük. Ekibimizle 
Aytmatov’un, Kırgız entelektüellerinin 
Sovyet rejimi tarafından topluca 
katledildiği bölgede bulunan kabrini 
de ziyaret ediyoruz. Babası da 
katledilenler arasındadır ve Aytmatov 
bunu yıllar sonra öğrenecektir.
Sovyet Rusya, Orta Asya halklarının 
akrabalık bağlarını zayıflatmak için 
alfabelerine bile müdahale etmiş. 
Örneğin 200 milyon Rus nüfus için 
tek bir alfabe hazırlanmışken, 50 
milyon Türk asıllı Orta Asyalı için 
27 ayrı alfabe hazırlanmış. Sadece 
Özbekler için hazırlanmış 7-8 alfabe 
mevcut. Okullarda tarih, edebiyat vb. 
sosyal içerikli ders kitapları Rusya’da 

hazırlanıp bölgeye gönderilmiş 
ancak matematik, fizik vb. teknik 
ders kitaplarının kendi bölgelerinde 
hazırlanmasına müsaade edilmiş. 
Kırgız Türkçesi Türkiye Türkçesinden 
ilk anda çok ayrı gibi algılansa da 
dikkatli dinlediğinizde bir Kırgız ile 
rahatlıkla anlaşabilirsiniz. Çok fazla 
Rusça kelime bulunmasına rağmen 
Kırgızcada çok sayıda Türkçe kelimeye 
de rastlıyorsunuz. Orada tanıştığımız 
üniversite öğrencisi bir Kırgız genç bu 
durumu üzüntü ile karışık şöyle ifade 
ediyor; “80 yıl bize böyle okuttular, 
biz Türklerden öğrendik kardeş 
olduğumuzu. Bundan 100 yıl öncesine 
(1919’a kadar) kadar Kazak diye bir 
ırkın olmadığı söyleniyor. Ruslar bu 
isimlerle bizleri ayırdı. Ruslar herkes 
kendi düzenlerine muhtaç olsun diye 
nasıl fabrikayı bir ülkeye, hammadde 
depolarını ayrı bir ülkeye inşa 
etmişlerse ırkları da böyle ayırmışlar 
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ki, Türklerle yakın bağlar kalmasın 
ve irtibat ortadan kalksın.”
Tarih bölümünde okurken 
öğrendiğimiz, Türki Cumhuriyetleri 
anlatan ve sözlerini Özbek sanatçı 
Sabir Karger’in yazdığı şiir geliyor 
aklıma; 
 Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar,   
 Azer  bir boydur 
 Kara Kalpak, Kırgız Kazak bunlar  
 bir soydur 
 Özbekistan, Türkmenistan diye   
 kurmuşlar 
 Anayurdum Türkistan’ı bölüp   
 koymuşlar

Yetim çalışmaları ve 
ziyaretlerimiz 
Başkent Bişkek yeni bir şehir, tarihi 
100 yıl öncesine dayanıyor ve şehrin 
siluetine Rus mimarisi hâkim. 
Taş binalar Rusların inşa ettiği ile 
kalmış ve üzerine pek bir şey inşa 

edilmemiş.
Bişkek’te toplam üç yetimhane 
ziyareti gerçekleştiriyoruz. Arapların 
açmış olduğu 120 kapasiteli İmam 
Buhari yetimhanesinde 58 yetim 
çocuk kalıyor. Geniş bir arazi üzerine 
inşa edilmiş bu yetimhane oldukça 
bakımsız bir hâlde. Bu yetimhanenin 
ranzalarının yenilenmesi için maddi 
yardımda bulunuyoruz. 
Ziyaret ettiğimiz ikinci yetimhane 
devlete ait Uçkun Yetimhanesi. 
Burada bulunan 26 yetime kıyafet, 
kitap ve oyuncaklardan oluşan 
çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Bu tür 
hayır çalışmalarına çok duyarlı olan 
Kırgızistan Gençlik Bakanı Alyasbeg 
önemli bir toplantısını yarıda 
bırakarak organizasyonumuza 
katılıyor. Ülkesine hizmet etmeyi 
seven ve yapılan hizmetleri 
canıgönülden destekleyen Bakan, 
yetkililerin elini sıkmadan önce 

tek tek yetimlerin başını okşuyor 
ve yetimhane müdüründen 
yetimler hakkında bilgi alıyor. Bir 
ara müdürün kendisine eğilerek 
“Yetimlerin arasında Rus çocuklar da 
var.” sözlerine gayet ciddi bir ifadeyle 
“Yetimin milliyeti olmaz.”  cevabını 
veriyor.
Ziyaret ettiğimiz üçüncü yetimhane 
Norveçlilerin açıp devlete devretmiş 
olduğu ve 65 yetimin bulunduğu Cal 
Yetimhanesi. Burada da yetimlere 
hediyeler dağıtıyoruz, onlarla sohbet 
edip birlikte hoşça vakit geçiriyoruz. 
Özellikle yetimhane sorumlularının 
talebi üzerine temin ettiğimiz mutfak 
malzemelerini yetkililere teslim 
ediyoruz. Tek katlı altı binadan oluşan 
yetimhanede her bina ile ilgilenen 
gönüllü gençler mevcut. Çocuklar 
kendilerini düzenli ziyarete gelen bu 
ablalarını çok seviyorlar. 
Cahşı kalınız 
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Uranjargal Dovdonpurev

Türkiye’de
öğrenci olmak

Rüyalarımın diyarı, benim sakin Moğolistan’ım, canım ana toprağım. Yürekli 
Moğol savaşçıların dünyanın yarısını fethetmelerine rağmen özlediği, bırakıp 
gidemediği bizim için dünyanın en güzel yeri…

Ben bir Moğol kızım. MOĞOLİSTAN. 
Bu 10 harfin benim için ne ifade 
ettiğini biliyor musunuz? İster is-
temez Moğolistan beni ifade ediyor; 
ya da ister istemez ben Moğolistan’ı 
ifade ediyorum. Çünkü burada 
beni sadece Uranjargal olarak değil, 

bir Moğol olarak algıladıklarının 
farkındayım. Dolayısıyla ben Moğo-
listan toprağından yumuşacık bir 
rüzgârla Türkiye’ye gelen küçücük 
bir kum tanesiyim. Asya’nın kal-
binde yer alan; dünya haritasında 
yüksekte uçan bir kuş gibi görünen 

o geniş, sakin toprak bu dünyada 
“benim” diye bağırabileceğim tek 
noktadır. Bir zamanlar dünyaya diz 
çöktüren Moğollar şimdi iki büyük 
komşu arasında sessizce yaşam-
larını sürdürmektedir. Dünya 
haberlerinde pek de adı geçmeyen; 
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her gece vizesiz, ücretsiz gittiğim 
rüyalarımın diyarı, benim sakin 
Moğolistan’ım, canım ana toprağım. 
Yürekli Moğol savaşçıların dünya-
nın yarısını fethetmelerine rağmen 
özlediği, bırakıp gidemediği bizim 
için dünyanın en güzel yeri…

Moğolistan’dan, ailemden, sevdikle-
rimden uzakta, Türkiye’de talebelik 
ederken tek başına yaşamayı ve 
ayakta kalabilmeyi öğreniyorum. 
Gurbetteki hayat bana direnme-
yi öğretiyor. Her ne olursa olsun 
direnmeyi ve yılmamayı. Düşe 
kalka sonunda öğreniyorum 
ayakta durmayı. Bunları öğrenir-
ken bir şeyleri, sanki bir şeyleri 
kaybediyorum farkında olmadan. 
Çocukluğumu belki. Saflığımı belki. 
Deli olduğumu belki… Fark ettim ki 
yavaş yavaş sertleşiyorum.

Şimdi düşünebilmemin, düşünüp 
yazabilmemin kanıtı var olmam, 
hayatta olmamdır. Anlamını dü-

şündükçe karmaşıklaşan, uzadıkça 
kısalan, bilinmeyip başlayan ve 
belirsizlik içinde biten bu hayat… Az 
az çözüyorum hayatın anlamını; 
daha doğrusu hayatıma bir anlam 
kazandırmayı öğreniyorum. Bir 
zamanlar sorarlardı, “En sevdiğin 
yiyecek hangisi?” Derdim, meyve. 
Öyle bir memlekete geldim ki, her 
tür meyve var. Şükürler olsun 
beni bu kadar sevdiğin için! Bir 
zamanlar sorarlardı,  “En sevdiğin 
aksesuar nedir?” Derdim, şemsi-
ye, sırf merak yüzünden. Öyle bir 
memlekete geldim ki, yılın nerdey-
se her mevsimi şemsiye taşımak 
zorunda insan. Şükürler olsun 
bana bu kadar değer verdiğin için! 
Bir zamanlar sorarlardı, “Nereye 
gitmek istersin?” Derdim ki, benden 
başka Moğol yok, gönlümce anla-
şabildiğim duvarlarla çevrili her 
yanım.

Bir zamanlar derlerdi ki, “Gitsen 

buralardan, özler misin anneni, 
aileni, taşını, toprağını, yurdunu?” 
Derdim, yok böyle bir şey, ne 
diye özleyeyim! Ama derinler-
den yüreğim aklıma sesleniyor, 
özlüyorum çok diye. Apartmanlar, 
apartmanların sağını solunu kap-
layan sokaklar, arabalar ve insan 
gürültüsünün inlettiği bu şehir 
hayatından; çocukluğumdan beri 
“gerçek gözümle” görmek istediğim 
bu denizlerden usandım artık diyor 
içimdeki ses.

Gözlerim de aklıma yalvarıyor. 
Uçsuz bucaksız çayırlarıma, 
bozkırıma bir bakayım diye. O can 
alıcı gökyüzünün canlı maviliği, 
gökyüzünde rüzgârla yarışan 
şımarık bembeyaz bulutlara bir kez 
daha bakayım diye. Moğolistan’da 
gökyüzü bir başkadır, toprak bir 
başkadır, yollar, otlar, bayırlar, 
çayırlar bir başkadır. Ama sonuç-
ta yeryüzü işte, yeryüzünün bir 
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parçası, Türkiye toprağının biraz 
uzaktaki bir devamı işte. Ne fark 
eder ki. Belki bana öyle geliyordur.

Gel kızım, gel, kendini sıkma diyor; 
ana toprağım.

Hayır, gelemiyorum; hediyesiz, 
bilgisiz, becerisiz gelemiyorum. 
Yaşım genç, kanım sıcak, hayalle-
rim canlı şu anda. Bu bütünleşen 
dünyada “Moğol” kalabilmemiz 
için kendimizi koruyacak alet-bilgi, 
erdem edinmeden gelemiyorum. 
Fakat zamanı gelince gideceğim, 
milletime bütün öğrendiklerimi 
feda edeceğim ve zamanı gelince 
kucağında, o yumuşacık sıcak top-
rak rahminde sonsuza dek sakince 

uyuyacağım, ana toprağım!
Ama şimdi değil.
Son olarak; hayatım boyunca Türk 
devletine, Türk milletine, onları 
ahlaklı eden İslam dinine teşekkür 
borçlu olacağım. Çünkü hayatım-
daki en güzel yılları bu topraklar 
üzerinde Türklerle aynı tencereden 
karnımı doyurarak, aynı havayı 
soluyarak, aynı değerleri paylaşa-
rak geçiriyor olduğumun farkında-
yım. Bizi yabancı diyerek dışlamak 
yerine misafir olarak ağırladık-
ları için Türk milletine teşekkür 
ediyorum. Hayatımın mesleğini 
Türk hocalarımdan öğrendiğim için 
mutluyum. Başkalarının dertlerini 
gönüllü olarak paylaşan, kendilerini 

ve bu dünya hayatını umursa-
mayarak hizmet eden ablalarıma 
teşekkür borçluyum. Bizi buraya 
getirip okutan, her türlü kolaylığı 
sağlayan Türk devletine minnet 
borçluyum ve sonsuz teşekkür 
ederim.

Kalbimde kalacaksın Türkiye; bana 
bir şeyler öğrettiğin için, hiçbir 
zaman aklıma bile gelmeyecek 
şeyleri düşündürdüğün için, bana 
bu kadar özlem çektirerek yur-
dumun kıymetini bildirdiğin için. 
Moğolistan’a döndüğümde seni 
özleyeceğimin farkındayım.

Kalbimdesin Türkiye, kalbimdesiniz 
Türkler…

Sefire-i Âlem Derneği pikniği
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