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úyilik seferinin k×ymetli yolcusu,
Ocak ay×nda Filistinli kardeülerimiz için umut olan Filistin Konvoyu’nun
hedeÀne ulaümas×n×n ard×ndan üimdi de gemilerle Gazze’ye gidiyoruz.
Koordinasyonu úHH únsani Yard×m Vakf× taraf×ndan yürütülen ve dünyan×n
çeüitli ülkelerinden sivil inisiyatiÁerin de katk×s×yla düzenlenen organizasyon kapsam×nda, ambargonun delinmesi için Gazze’ye binlerce tonluk
yard×m malzemesi götürülecek. Gemilerimiz, yüzlerce hay×rseverin kat×l×m× ve binlercesinin de desteùi ve hay×r dualar×yla “Rotam×z Filistin, Yükümüz únsani Yard×m” slogan×yla yola ç×kacak. Organizasyonla ilgili detayl×
bilgileri ve úHH’n×n Filistin’de sürdürdüùü diùer çal×ümalar× bültenimizde
bulabilirsiniz.
úyilik ad×na yapt×ù×m×z her çal×ümay× siz iyiliùe gönül veren dostlar×m×zla
yürütmekteyiz. Bu say×m×z×n dosyas×nda “gönüllülüùü” ele al×yor, gönüllülerimizin duygu ve düüüncelerine yer veriyoruz. Ocak ay×nda meydana
gelen deprem sonucunda 230.000 kiüinin hayat×n× kaybettiùi Haiti de únsani Yard×m bülteninin aktüel dosyas×nda yer al×yor.
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Dünyan×n dört bir yan×ndaki felaketzedeler, mülteciler, evsizler, öùrenciler
ve yetimler baüta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerimiz de
devam ediyor. Yeni aç×lan mescit, okul, yetimhane ve su kuyular×m×z ile
de dünyan×n açl×k ve kriz bölgelerinde yaüayan kardeülerimize destek oluyoruz. Gerçekleütirmiü olduùumuz yard×m faaliyetlerimizin yan× s×ra hayat
bekleyen projelerimiz de bültenimizin sayfalar× aras×nda.

Bas×m
Kelebek Matbaac×l×k
Tel: (212) 771 54 54

úHH görevlilerinin iyiliùi yaymak için ç×kt×klar× yolculuklar× anlatt×klar× gözlem bölümümüzü ve farkl× hayat hikâyelerine kulak verdiùimiz baüka hayatlar bölümümüzü de ilginize sunuyoruz.
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ç y×l× aük×n bir süredir ambargo alt×nda yaüayan yaral×
Gazze’ye denizden bir yard×m
koridoru aç×lmas× için en önemli ad×m
at×l×yor. Yaklaü×k 10 gemi ile yola ç×kacak olan çok say×da gönüllü, may×s
ay×nda Gazze’ye 5.000 tonu aük×n
yard×m malzemesi ulaüt×racak.

Ü

üç y×l öncesinden bu yana, daha önce
küçük gemilerle denizden tam yedi defa
ulaü×lan Filistin’e, bir seferde bu kadar
büyük çapl× bir yard×m organizasyonu
ilk defa yap×l×yor. Bu nedenle dünyan×n
her yan×ndan binlerce gönüllü, bu uluslararas× dayan×üman×n baüar×l× olmas×
için yoùun çal×ümalar yürütüyor.

únsanlar×n %60’×n×n fakirlik s×n×r×nda
yaüad×ù× bölgede, ambargo sebebiyle
binlerce kiüi evsiz. úsrail’in geçen y×lki
sald×r×lar×nda evleri y×k×lan 4.000’i
aük×n kiüi, inüaat malzemelerinin
içeriye girmesine izin verilmediùi için
ya çad×rlarda ya da akrabalar×n×n yan×nda bar×n×yor. Yine s×n×rdan içeriye
ilaç al×nmas×nda ç×kar×lan zorluklar
nedeniyle hayati önem taü×yan birçok
ilaca ulaümada s×k×nt×lar yaüan×yor.
Çok say×da hasta, uygulanan ambargo sebebiyle ya sakat kal×yor ya da
hayat×n× kaybediyor.

Bu çal×ümalar×n koordinasyonunu
yürüten úHH, önümüzdeki günlerde
demir alacak olan gemilerin güvenli bir
üekilde hedeÀne varabilmesi için insani,
hukuki, teknik ve siyasi tüm çal×ümalar×
titizlikle yerine getiriyor.

Ambargonun delinmesi için “Filistin’e
Yol Aç×k” konvoyunun Türkiye organizasyonunu yapan úHH, benzer
bir çal×ümay× bu kez deniz yoluyla
gerçekleütirecek. Avrupa’dan da çok
say×da gemiyle gönüllü aktivistlerin
kat×lacaù× kampanyada, yüklü miktarda insani yard×m malzemesi ve
Gazze’de önemli ihtiyaçlardan biri
hâline gelen inüaat malzemeleri bulunacak. Filistin’de úsrail’in yok etmeye
çal×üt×ù× günlük yaüam×n yeniden inüas×nda önemli paya sahip olan inüaat
malzemeleri, bir yandan temel altyap×
kurumlar×n×n inüa edilmesine, diùer
yandan da bar×nma sorunu bulunan
binlerce ihtiyaç sahibi ailenin iskân×na
önemli katk× saùlayacak.
Dünyan×n dört bir yan×nda devam eden
sivil çal×ümalarla üu ana kadar toplanan
tonlarca yard×m malzemesi Filistin’e
gitmek için gün sayarken, úsrail’e karü×
oluüan uluslararas× insani cephe giderek geniüliyor. Ambargonun baülad×ù×

Tüm Türkiye halk×n×n desteùine ihtiyaç
duyulan böylesi bir dayan×üma organizasyonunda Filistin halk×n×n yeniden
kendi ayaklar× üzerine kalkmas× için
iü birliùi çaùr×m×z× yineliyoruz. Götürülecek tonlarca yard×m malzemesine
sizler de katk×da bulunabilir, tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlar×n ortak
sesi hâline gelen bu organizasyonda
rol alabilirsiniz.
Unutmay×n; rotam×z Filistin, yükümüz
insani yard×m.
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Han×mlar için meslek
edindirme kurslar×
Cebaliye, Han Yunus, Tel el-Hava,
Refah ve Reyahin han×m eùitim
merkezlerinde mesleki eùitimler verilmekte. Bu kurslardan mezun olan
han×mlar, ailelerinin geçimine katk×da
bulunabilmektedir. Bugüne kadar 305
mezun veren kurslardan 2010 y×l×n×n
Nisan ay×nda 220 han×m kursiyer
daha mezun olacak.

Bilgisayar kurslar×
Gazze’de hâlihaz×rda devam eden iki
bilgisayar kursumuzdan Refah Bilgisayar Eùitim Merkezi ve Tel el-Hava
Bilgisayar Eùitim Merkezi’nden üu
ana kadar 135 öùrenci mezun oldu.
Buraya devam eden gençler, ambargoya raùmen çaù×n gerektirdiùi bilgiyi
almakta ve ald×klar× bu eùitim sayesinde iü bulabilmektedirler.

Eùitime destek çal×ümalar×
úHH únsani Yard×m Vakf×, Gazze’de
Dar’ul-Erkam okulunun modernleütirme çal×ümas×n× gerçekleütirmiütir.
Gazze genelinde lise eùitimi alan
ihtiyaç sahibi 1.000 k×z öùrenciye de
maddi destek verilmektedir. Bunlara
ek olarak 180 han×m×n faydalanacaù×

GÜNDEM

7

ve dokuz ay sürecek hamur iüi eùitim
kursumuz da mart ay× içerisinde baülam×üt×r.

Sosyal yard×mlar
Geçtiùimiz ocak ay× içerisinde sel felaketine uùrayan Muùraga bölgesinde
evi y×k×lan veya zarar gören ailelere
maddi yard×mda bulunulmuü, ayr×ca
g×da ve battaniye yard×m× yap×lm×üt×r.
Ayda ihtiyaç sahibi 1.000 aileye yönelik g×da yard×mlar×m×z da devam
etmektedir.

Saùl×k yard×mlar×
Mart ay× içerisinde Gazze’deki okullardan belirlenen 150 çocuùa psikolojik
destek verilecektir. Türkiye’deki çeüitli
hastanelerde de Gazzeli yaral×lar×n
tedavileri devam etmektedir. Ayr×ca
Hayfa T×p Merkezi’ne ultrason cihaz×
al×nm×üt×r.

8
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Rotamµz Filistin, Yükümüz ´nsani Yardµm

Filistin’e Yol Açµldµ
Filistin’e Özgürlük Konvoyu ile Gazze halkµna 155
araç teslim edildi. 17 farklµ milletten 500 gönüllünün
katµldµ³µ konvoyda Türkiye’den 220 ki·i yer aldµ.
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Filistin’e Yol Aç×k
Kuüatma ve ambargo alt×ndaki Filistin
topraklar×nda yaüayan Filistin halk× ile
dayan×üma amac×yla Amerika, Avrupa
ve Asya ülkelerinden kat×l×mla hareket
eden araçlarla Gazze’ye ulaümay×
hedeÁeyen Filistin’e Özgürlük Konvoyu, uluslararas× bir kampanya ve organizasyon olarak gerçekleüti. Konvoyun
Türkiye ve Ortadoùu organizasyonu
úHH únsani Yard×m Vakf× taraf×ndan
gerçekleütirildi. úngiltere’den parlamenter George Galloway’in sözcülüùünü yürüttüùü Viva Palestina’n×n ve
úngiltere Müslümanlar Birliùi’nin çaùr×s× ile üçüncüsü gerçekleüen konvoya
dünyan×n çeüitli yerlerinden kat×l×m
saùland×.

GÜNDEM
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nun dikkatini çekmekti. 6 Aral×k’ta
úngiltere’den yola ç×kan konvoy, 2008
y×l×nda Gazze’ye yap×lan sald×r×n×n
baülang×c×n×n y×ldönümü olan 27
Aral×k 2009 günü Gazze’ye ulaümay×
hedeÁemiüti. Ancak M×s×r’×n engellemeleri nedeniyle konvoy, Gazze’ye 7
Ocak günü ulaüabildi. Konvoy, ulusal
ve uluslararas× medyada büyük dikkat çekti, dünya gündeminde günlerce ön s×ralarda ve zaman zaman ilk
haber olarak yer ald×. Ayr×ca konvoy,
yol güzergah× boyunca halklar×n yoùun ilgisi ile karü×laüt× ve güzergâh
ülkelerinde Filistin uzun süre gündem oldu.
Konvoyla stoklar× tamamen tükenmiü
olan böbrek yetmezliùinin tedavisi için

7YVM
]I

Filistin’e Özgürlük Konvoyu ile Gazze halk×na 155 araç teslim edildi. 17
farkl× milletten 500 gönüllünün kat×ld×ù× konvoyda Türkiye’den 220 kiüi
yer ald×.

kullan×lan ilgili ilaçlar, kan durdurucu
ilaçlar, antibiyotikler, yeni doùan bebek
ünitesi ilaçlar×, bölgede sadece iki
adet bulunan böbrek taü× k×rma makinesi Gazze’ye ulaüt×r×ld×.

Konvoyun amac×, bir yandan úsrail
kuüatmas×n× delerken öte yandan
her türlü yard×m malzemesine ihtiyaç
duyan Filistinlilere yard×m ulaüt×rmak
ve Filistin ile ilgili dünya kamuoyu-

Aralar×nda ambulanslar×n, gezici aüevinin, minibüslerin, kamyonetlerin ve
çöp arabalar×n×n bulunduùu 155 araç
Gazze halk×na hediye edildi.
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Türkiye’ye var×ü
úngiltere’den 6 Aral×k’ta yola ç×kan konvoy, Almanya, Avusturya ve Yunanistan üzerinden 15 Aral×k’ta Türkiye’ye
giriü yapt×. Edirne úpsala’da çok say×da
gönüllü, konvoyu karü×lamak için
haz×r bulundu. Konvoyun s×n×rdan
geçmesi birkaç saat sürdü ve sonras×nda bölgeden kat×lan gönüllüler ile
ústanbul’a doùru yola ç×k×ld×. Konvoy

´RWERM
=EVH µQ

Konyoy Anadolu
güzergâh×nda

15 Aral×k gecesi ústanbul’da konaklad×.
16 Aral×k sabah× Feshane’de yap×lan
bas×n toplant×s×na medya yoùun ilgi
gösterdi. Türkiye’den baù×ü yap×lan
araçlarla birlikte ústanbul’da dört farkl×
güzergâhta üehir turu düzenlendi. Ayn×
günün aküam× Taksim’de bas×n aç×klamas× yap×ld× ve
akabinde konvoy
Adapazar×’na
hareket etti.

Filistin’e Yol Aç×k Konvoyu Adapazar×,
Bolu, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep ve Kilis illerinde halk×m×z×n yoùun
ilgisi ile karü×land×. Adapazar×, Konya,
Adana ve Gaziantep’te birer gece
büyük spor salonlar×nda konaklayan
konvoyun konaklama organizasyonlar×, úHH gönüllüleri taraf×ndan yap×ld×.
Konvoy, sadece Türkiye’de ilk günden
itibaren 112 sivil toplum kuruluüu taraf×ndan desteklendi. Türkiye içerisinden
birçok kad×n grubu ve kad×n derneùi
konvoya destek için organizasyonlar
gerçekleütirdi.
Konvoyu temsilen úngiltere, Amerika,
Malezya ve Türkiye temsilcilerinden
oluüan ekip Ankara’da resmî ziyaretlerde bulundu. Baüta TBMM Baükan×
Mehmet Ali ûahin olmak üzere, TBMM
D×ü úliükiler Komisyonu, TBMM únsan
Haklar× únceleme Komisyonu, AK Parti
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Genel Merkezi, Saadet Partisi Genel
Merkezi ve Filistin Büyükelçiliùi ziyaret
edildi. Konya, Adana ve Gaziantep’te
medyan×n yoùun kat×l×m× ile bas×n aç×klamalar× yap×ld×. Güzergâh üzerindeki
illerden baù×ülanan araçlar da konvoya
eklendi ve konvoy 20 Aral×k’ta Kilis’ten
Suriye’ye giriü yapt×. Konvoya özellikle
Anadolu’daki insani yard×m dernekleri
taraf×ndan çok say×da araç baù×ü× gerçekleüti. Adana, Adapazar×, Ad×yaman,
Aùr×, Ankara, Bursa, únegöl, Diyarbak×r,
Elaz×ù, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraü, Kayseri, Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Çorum, Isparta, Kilis, Malatya, Mersin, Sivas, ûanl×urfa ve Uüak’tan araç baù×ülar× oldu.

Suriye ve Ürdün’e geçiü
Filistin’e Yol Aç×k Konvoyu, Suriye ve
Ürdün’de hem devlet yetkililerinin hem

/ SRZS]YREQ EGµ
FM
V]ERHER ´WVEM
P
ku·EXQEW µnµHIPIVOIR
}XI]ERHERLIVX‚VP ‚
]EVHµQQEP ^IQIWM RI
M
LXM]EpHY]ER
*MPM
WX M
RPM
PIVI]EV HµQ
YPE·XµVQEOZIH‚R]E
OEQYS]YRYRHMOOEXM
RM
pIOQIOXM
de halk×n yoùun ilgisi ile karü×land×. úki
ülkede de bas×n aç×klamalar× yap×ld×.
Konvoyun Ürdün’ün Akabe üehrinden M×s×r’×n Nuveybe liman üehrine
geçmesi planlan×yordu, ancak M×s×r
hükümetinin geçiüe izin vermemesi

nedeniyle güzergâh deùiütirilmek
zorunda kal×nd×. úHH ve M×s×r Akabe
Konsolosu aras×nda 12 maddelik bir
anlaüma imzaland× ve akabinde, tekrar ayn× yol takip edilerek Amman ve
ûam üzerinden Lazkiye liman üehrine
var×ld×. Araçlar, kiralanan bir feribot ile
konvoy yetkililerinin eüliùinde M×s×r’×n
Ariü Liman×’na gönderildi, diùer kat×mc×lar ise iki gün içinde üç farkl× uçak
seferiyle Ariü’e ulaüt×.

Ariü’te polis müdahalesi
Ariü’te tekrar engelleyici bir tutum ile
karü×laüan konvoy yetkilileri, M×s×rl×
yetkililere Gazze’ye tüm konvoy kat×l×mc×lar× ve araçlarla birlikte girme
konusundaki kararl×l×klar×n× bildirdi.
Türkiye’den gelen TBMM D×üiüleri
Komisyonu Baükan× Murat Mercan ve
diùer milletvekilleri de sadece insani
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yard×m taü×yan bu konvoya izin verilmesi konusunda yoùun çaba sarf etti.
M×s×r yetkilileri ile konvoy yetkilileri aras×ndaki görüümeler gün boyu sürerken,
Ariü Liman× giriüinde polis barikatlar×
kurulduùu gözlendi. M×s×r yetkililerinin
konvoydaki baz× araçlar× almak istemesi ve bu nedenle konvoyun ç×k×ü×na
engelleyici tav×r sergilemesi üzerine

kat×l×mc×lar durumu protesto etti. Protestolar M×s×r polisi taraf×ndan sopa,
taü, göz yaüart×c× gaz kullan×larak üiddetle durdurulmaya çal×ü×ld×. Yaüanan
arbedede 50’den fazla konvoy kat×l×mc×s× yaraland×. Bu yaüananlar×n yan×
s×ra yedi konvoy üyesi M×s×r polisince
rehin olarak tutukland× ve ancak 20
saat sonra serbest b×rak×ld×.

7YVM
]I

24 saat canl× yay×n
Konvoy ile birlikte hareket eden canl×
yay×n arac× ve bas×n kuruluülar×n×n
muhabirleri neredeyse 24 saat boyunca görev yapt×. Özellikle Ürdün
Akabe Liman×, M×s×r Ariü Liman×,
M×s×r Kahire Havaalan× ve Gazze’de
yaüananlar, an be an dünya kamuoyuna aktar×ld×. Medya takip üirketlerinin verilerine göre, konvoyun devam
ettiùi bir ayl×k süre içerisinde Filistin’e
Özgürlük Konvoyu Türkiye televizyonlar×nda yaklaü×k 2.000 defa haber
oldu. Bu yay×nlar×n önemli bir k×sm×n×
konvoydan yap×lan canl× baùlant×lar
oluüturdu.
Gazete muhabirleri ve úHH únsani
Yard×m Vakf× Bas×n Birimi arac×l×ù×
ile servis edilen haberler, ivedi üekilde yay×mlanarak kamuoyunun
mesele karü×s×nda duyarl× kalmas×na katk× saùlad×. Radyolar da
konvoyla baùlant×lar yapt× ve konvoyun yol almas× için ciddi destek
saùlad×lar.

6 SXEQ µ^*M PM
WXM
R=‚O‚Q‚^

´RWERM
=EVH µQ
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Ve sonunda Gazze
Konvoy, M×s×r hükümeti ile mutabakat×n saùlanmas× üzerine 7 Ocak
günü öùleden sonra 20 araçl×k
gruplar hâlinde polis eskortu ile
Gazze’ye girdi. Konvoy, Gazze’de
devlet erkân× ve halk taraf×ndan
büyük bir coüku ile karü×land×; akabinde dünyan×n farkl× ülkelerinde
canl× yay×nlanan bir bas×n toplant×s×
yap×ld×. Konvoyun son grubu sabaha karü× saat 03.00 s×ralar×nda
Gazze’ye girdi.
Konvoyun Gazze’ye giriüinin ard×ndan, 8 Ocak’ta yap×lan bir bas×n
toplant×s× ile tüm araçlar ve yard×m
malzemeleri Gazzeli yetkililere teslim edildi. Konvoy heyeti, Gazze’de
gün boyunca ziyaretlerde bulundu.
Filistin Baübakan× úsmail Heniye taraf×ndan büyük bir ilgiyle karü×lanan
konvoy, hastaneleri, kurumlar× ve
yetimleri ziyaret etti. Konvoy kat×l×mc×lar×, úHH Gazze úrtibat OÀsi’ni ve

+ E^^I
úHH’n×n Gazze’de gerçekleütirdiùi
çeüitli projeleri yerinde gördü.
Gazze’de toplam iki gece kalan kat×l×mc×lar yine ayr× gruplar hâlinde
s×n×rdan geçirildi ve M×s×r polisinin
eskortu ile Kahire Havaalan×’na geçti. Buradan vakf×m×z taraf×ndan kiralanan bir uçak ile konvoy kat×l×mc×lar×
ústanbul’a ulaüt×.

ústanbul’da coükulu
karü×lama
Konvoy ekibinin aileleri, yak×nlar× ve
ekibe destek vermek için havaalan×na

i VH‚ R
gelen büyük bir kalabal×k, öùlen saatlerinde Atatürk Havaalan×’na ulaüan
konvoyu karü×lad×.
Burada úHH únsani Yard×m Vakf× Baükan× Bülent Y×ld×r×m bir bas×n aç×klamas×
ile kamuoyuna bilgi verdi. Bas×n aç×klamas×nda konvoya destek veren tüm
kurum ve kuruluülara teüekkür edildi.
Filistin’e Özgürlük Konvoyu içerisinde
yer alan ancak M×s×r’×n engellemeleri
nedeniyle Ariü Liman×’nda b×rak×lmak
zorunda kalan ABD’li Müslümanlar×n baù×ü araçlar× ise úHH ekipleri taraf×ndan
Suriye ve Lübnan’daki Filistin mülteci
kamplar×na baù×ülanmak üzere M×s×r’×n
Ariü Liman×’ndan Suriye’ye götürülerek
Filistinli mültecilere teslim edildi.

7YVM
]I
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Türkiye’den Baù×ülanan ´PEp : I 8µFFM1 EP^ I Q I
Tür

Adet

Aù×rl×k

Tutar

úlaç

73.934

3079

567.220 TL

ESWL böbrek taü× k×rma cihaz×

1

Toplam

73.935

81.120 TL
3079

648.340 TL
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Türkiye’den Baù×ülanan % VEpPEVµR ( I XE] PEVµ
No

Tür

Marka

Model

30

Panelvan

Transit 330 m van

2010

1

Otomobil

Ford Connect

2009

31

Panelvan

Transit 330 m van

2010

2

Otomobil

Opel Vectra

2003

32

Panelvan

Transit 330 s van

2010

3

Otomobil

Fiat Doblo Combi
1.3 m jet

2007

33

Panelvan

Transit 300 s van

2010

34

Panelvan

Transit 350 e van 200ps

2010

4

Otomobil

Opel ZaÀra

2000

35

Panelvan

Transit 300 s van

2010

5

Otomobil

Ford Connect

2005

36

Panelvan

Ford Transit 300 s

2006

6

Otomobil

Fiat Doblo

2008

37

Panelvan

Wolkswagen City 1.9 tdi

2005

7

Otomobil

Ford Connect

2009

38

Panelvan

Mitsubishi l 300 panelvan

2009

8

Otomobil

Opel Combo

2005

39

Panelvan

300 s combi van

2010

9

Otomobil

Peugeot Partner

2005

40

Panelvan

Transit 350 e van 200ps

2010

10

Otomobil

Renault Kango

2006

41

Panelvan

Ford Transit 300 s

2010

11

Konteyn×r

Gezici aüevi

2005

42

Panelvan

Renault Master van

2004

12

Kamyonet

Isuzu

43

Panelvan

Mitsubishi l 300 minibus

2005

13

Kamyonet

Mitsubishi çöp arac×

2006

44

Panelvan

Hyundai minibus/van

2000

14

Kamyonet

Pick up gezici aüevi

2005

45

Panelvan

Ford Transit

2003

15

Kamyonet

Isuzu

2000

46

Panelvan

Opel Vivaro minibus/van

2007

16

Pikap

Ford ranger 4x4

2006

47

Panelvan

Wolkswagen caravella

2006

17

Pikap

Ford ranger 4x2

2010

48

Panelvan

Ford transit 350 l

2009

18

Pikap

Dodge double cabin

49

Panelvan

Ford transit

2005

19

Pikap

Ford ranger 4x2

2010

50

Panelvan

Ambulans

2008

20

Pikap

Hyundai double cabin

2006

51

Panelvan

Ww transporter

2005

21

Pikap

Mazda pick up

2005

52

Panelvan

Wolkswagen minibus/van

22

Pikap

Tata çift kabin kamyonet

2006

53

Panelvan

Fiat-Ducato

2004

23

Pikap

Hyundai pic kup

2005

54

Panelvan

Hyundai Starex

2005

24

Pikap

Nissan pick up

2003

55

Panelvan

Ford Transit 350 ed van

2005

25

Panelvan

Master minibus/van

2008

56

Panelvan

Mitsubishi l 300 panel van

2009

26

Panelvan

Ford transit 300 s kombi

2008

57

Panelvan

Iveco (jenerator)

2008

27

Panelvan

Hyundai Starex

2007

58

Panelvan

Renault TrafÀc

2007

28

Panelvan

300 s combi van

2010

59

Panelvan

Hyundai Starex tci

2008

29

Panelvan

Transit 330 s van

2010
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Konvoydan
Notlar

Rotamµz Filistin, Yükümüz ´nsani Yardµm

Rotamµz Filistin, Yükümüz ´nsani Yardµm

Dr. Naser el-Sadi, Bar×ü,
Dayan×üma ve Yard×mlaüma
Derneùi Baükan×, Gazze

Ahmet Faruk Ünsal,
MAZLUMDER
Genel Baükan×, Ankara

Türk kardeülerimizin büyük tehlikeleri
aüarak buraya ulaümalar× bizim için
çok önemli bir destektir. Bu desteklere
devam edilmesini istiyoruz. Herkesten
Allah raz× olsun.

Deùiüik milliyet, din ve pasaport sahibi 500’e yak×n insanla baülatt×ù×m×z
yolculuk, hayat×m×n en heyecanl× ve
anlaml× arkadaül×klar×na sahne oluyor.
Herkes sadece adalet duygusunun
liderliùinde hareket ediyor. Savaüta
da Gazze’deydim, o ac×mas×z vahüeti
yaüad×m. Yaln×zl×ù× ve direnci gördüm.
D×ü dünyadan gelen desteùin insan-

Abdullah el-Mecali, Sebil
gazetesi yazar×, Ürdün
Biz üu an dünyaya Gazze halk×n×n
mazlum olduùunu ve ambargonun
kald×r×lmas× gerektiùini söylüyoruz.
Çünkü bu halk özgürlük için mücadele
ediyor ve kendisi için uygun olan hayat üeklini tercih etmeye çal×ü×yor.

Efrahim Yeüil, Tekirdaù
Kudüs’e, Keümir’e, Bosna’ya,
Mekke’ye, dünyan×n 28 ülkesine gittim. Ama Gazze konvoyunda yaüad×klar×m× hiçbir yerde yaüamad×m.
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larda ne büyük moral oluüturduùuna
üahit oldum. Dünya çap×ndaki bu eylemimizin de Filistinliler için ne kadar
önemli bir moral destek olacaù×n× tahmin ediyorum.

Faruk Aktaü, ústanbul
Hayat×m boyunca yapt×ù×m hiçbir yolculuk bu kadar kolay olmad×. Günlerdir
yolda olmam×za raùmen, daha üimdi
yola ç×kacakm×ü gibi bir hâldeyim ve
bence bu Allah’×n bu yolculuùa verdiùi
bir bereket.

Muhammed el-ûerif, ABD
Milwaukee’den konvoya kat×l×yorum.
Büyükbabam çok hasta. Onu görmek
için Gazze’ye gitmek istiyorum. Böbrekleri çal×üm×yor ve devaml× diyaliz makinesine baùl× olarak yaüam×n× sürdürmekte. Ölmeden önce onu görmek ve
ona kendisini çok sevdiùimi söylemek
istiyorum.

Recep Göker, ústanbul
Bir gece yoldayken üç jandarma nöbet tutuyordu. Askerlerden biri bizim
Gazze’ye gittiùimizi öùrenince cebindeki 20 liray× ç×kar×p bize verdi ve
“Aùabey baüka param yok. Bunu benim için Gazze’ye götürür müsünüz?”
dedi. Arkadaü×m almak istemedi,
yetkimiz yok, makbuzumuz yok dediysek de zorla verdi. Bir baüka olay× da
Gaziantep’te benzin al×rken yaüad×k.
Burada karü×laüt×ù×m×z bir vatandaü×m×z, cebindeki 3,5 liray× ç×kar×p bize
vererek bunu da benden götürün
dedi. Yollarda bunun gibi birçok olay
yaüad×k. Adana Düziçi’nde otobanda
giderken yol üzerinde üiddetli yaùmur
alt×nda bizi bekleyen kad×n, erkek ve
çocuklardan oluüan kalabal×k, bir çuval portakal× ve yapt×klar× börek-çörek
gibi ikramlar× gözyaülar× içinde vererek bizleri uùurlad×lar.

GÜNDEM

Türkiye yeni Osmanl×d×r
Türkiye bizim için yeni Osmanl½d½r.
Her zaman Filistin duyarl½l½»½n½
ortaya koydu. Filistin halk½na sahip
ç½k½yor. Tüm Türkiye halk½na minnettar½z. Büyük bir çaba göstererek,
onlarca engeli a¿arak Gazze’ye
ula¿t½n½z. Biz ba¿½ndan itibaren sizin
ya¿ad½klar½n½z½ takip ediyoruz. Sizinle birlikte biz de o s½k½nt½lar½ ya¿ad½k, hissettik, sizin için Allah’a dua
ettik. Gazzelilerin kalplerinde büyük
bir sevgi ve mutluluk var, buraya
ula¿t½»½n½z için. Bu ziyaretinizi f½rsat
olarak görüyorum. Türkiyeli karde¿lerimize sevgilerimizi, sayg½lar½m½z½
sunuyoruz. Hem liderler olarak,
hem hükümet hem de halk olarak
Türkiye’ye sevgilerimizi sunuyoruz.
úsmail Heniye
Filistin Baübakan×

Zümrüt Sönmez, ústanbul
Bu yolculuk herhangi bir turistik gezi
deùil. S×radan bir ülkeye gitmiyoruz.
Filistin bizim evimiz. Filistin tüm Müslümanlar×n evi. Ama Filistin ayn× zamanda
onu kalbinde taü×yan gayrimüslimlerin
de evi. Burada ayn× sofra etraf×nda ayn×
ekmeùi bölüüerek Filistin sevdam×z×
büyütüyoruz. Biz gurbete deùil evimize
gidiyoruz.

Muhammed Tayyab, úngiltere
Pakistanl×y×m, úngiltere’de yaü×yorum.
Konvoya ústanbul’da kat×ld×m. Türk arkadaülar yolculuùun çok güzel geçmesini saùlad×lar. Onlar sayesinde bu yolculuùu daha da sevdik. Yolculuk benim
için hiç zor olmad× ve her dakikas× çok
güzel geçti.
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önülden vermek; belki mutfak
masraÁar×ndan art×rd×ù×n× götürüp vermektir kardeüin için;
belki bir mülkünü baù×ülamakt×r; belki
göz nuru dökmektir haftada birkaç saat;
belki de sadece zaman ay×rmakt×r…
úHH gönüllüleri iüte bu bilinçle emeklerini ya da k×ymetli vakitlerini ay×rarak,
kimi zaman az kimi zaman çok, ama
her zaman gönüllerinden kopan×,
ihtiyaç sahipleri için veriyorlar. Bu say×m×zda, úHH gönüllülerine ve onlar×n
gönüllülük hikâyelerine kulak veriyor;
“Ben de bir üeyler yapmak istiyorum.”
diyen okuyucular×m×zla da neler yap×labileceùini paylaü×yoruz. Hay×r için
gönülden verenlerle, gönül verenlerle
birlikte oluyoruz.

úHH köprüleri kurma ad×na
güzel iüler yap×yor
(Ömer Karaoùlu, Sanatç×)
úHH’y× kuruluüundan bu yana takip
ediyorum. úrtibatl× olduùum çevrelerde úHH’dan söz etmeye, bu oluüuma
mütevaz× da olsa katk×lar saùlamaya
çal×ü×yorum. Yak×n çevremi düzenle-

úHH Gönüllüsü Kimdir?
Gönüllü, sahip olduùu Àziki
güç, maddi imkân, zaman,
bilgi, yetenek ve deneyim gibi
özelliklerinden birini veya bir
kaç×n× úHH’n×n olaùan veya proje
baz×ndaki çal×ümalar×
için sunabilecek
durumda ve bunun
karü×l×ù×nda maddi
bir beklentisi
olmayan kimsedir.
úHH, yapm×ü
olduùu tüm
faaliyetlerini
gönüllülük
esas×yla
yürütmektedir.
úHH’y×
misyonuyla
birlikte
var eden, varl×ù×n× devam
ettirmesini saùlayan temel
unsur gönüllülerimiz ve
hay×rseverlerimizdir. Gönüllü;
Àkir, emek, zaman, ilgi, bilgi,
menkul ve gayrimenkul her türlü
k×ymeti vakfeden her yaütan
insan×m×zd×r.

DOSYA
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nen yard×m organizasyonlar×na yönlendiriyor; sempozyum vb. toplant×lar×,
rapor ve bas×n aç×klamalar×n× mümkün
olduùunca izlemeye çal×ü×yorum.
Yetim destek çal×ümas×nda, Filistin
konulu çal×ümalarda sanatç× olarak yer
almaya gayret ediyorum. Son olarak
yetim duyarl×l×ù×n×
yayg×nlaüt×rduyarl
may× amaçlayan
bir klip çal×ümas×nda yer ald×m.
Hâlen Gazze’ye
yyönelik ambargonun kald×r×lmas×
n
amac×yla gemi
a
al×mlar×na yönelik etal
kinlikler içinde aù×rkin
l×kl× olarak Doùu ve
l×kl
Güneydoùu illerimizi
Gü
kapsayan etkinliklere
kap
katk× saùlamaya çal×katk
ü×yorum. Kuükusuz bu
ü×yor
yard×m çal×ümalar×n×n
organizasyonunu gerçekleütiren kardeülerimizin gayretleri yan×nda bizim
katk×lar×m×z çok az kalmakta. Ümit
ediyorum ki, Gazze’ye giden gemilerden birinde ben de olurum.
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úHH gönüllülerinin çal×ümalarda bulunduùu
Yetim Destekleme Merkezi

Kat×ld×ù×m gönüllü çal×ümalar×nda unutamad×ù×m pek çok an×m oldu. Gazze
sald×r×lar× s×ras×nda insan×m×z×n göstermiü olduùu duyarl×l×k ise beni derinden
etkiledi. Yine yurt d×ü× seyahatlerimizde
yetimhanelerde gördüùüm çocuklar×n
bak×ülar×n× hiç unutam×yorum.
úHH bizim gözbebeùimiz olan kuruluülar içinde çok özel bir yere sahip. Ne
var ki insanlar×m×za onu yeterince tan×tabildiùimizi düüünmüyorum. úHH’da
kardeülerimiz çok hay×rl× ve güzel iüler
baüar×yorlar. Ve bizler biliyoruz ki, dünyada bu tür çal×ümalar yapan ancak
varl×ù×ndan haberdar olmad×ù×m×z çok
say×da kardeüimiz var. úHH, yard×m ve
kardeülik köprüleri kurma ad×na güzel
iüler yap×yor. Bunlar× anlatmal× ve bu
çabalara daha çok insan×m×z× ortak
etmeliyiz.

úHH’y×, montajlanmak üzere
gelen görüntülerle tan×d×m
(Tülay Gökçimen,
Televizyon programc×s×)
úHH ile tan×ümam, y×llar önce çal×ü-

t×ù×m televizyon kanal×na gelen Endonezyal× çocuklar×n görüntüleri ile
oldu. Endonezya’da tsunami olmuütu; binlerce ev y×k×lm×ü, aileler daù×lm×ü, çocuklar yersiz yurtsuz kalm×üt×.
úHH oralara kadar gitmiü; evsizlere
ev, okulsuzlara okul yapm×üt×. Görüntüleri seyrederken eùer onlar olmasayd× bu çocuklar×n yaras×n× sarmaya
kim giderdi, diye düüünüyordum.
Bize gelen kasetlerde bölgede yap×lan yetimhaneleri, daù×t×lan yemekleri
gördük; okunan Kur’an-× Kerimleri
dinledik hayranl×kla. Ama o kasetleri
montajlayan bizler d×ü×nda kimsenin
göremediùi üeyleri de gördük biz.
Örneùin úHH ekiplerinin yetim çocuklarla nas×l oyun oynad×klar×n× ya
da ölen k×z×n×n ard×ndan aùlayan bir
anneyi nas×l teselli ettiklerini… Allah
hepsinden raz× olsun…
O günden bu yana yard×ma ihtiyac×
olanlar× bulmak için hep úHH’y× takip
ettim; hatta ettik diyebilirim. Arkadaülar×mla birlikte kenetlenip elimizden
geleni yapmaya çal×üt×k. Ramazan
Bayram×’nda yeni elbiseler giymeleri

için Diyarbak×rl× 100 yetimin bayram
sevincine ortak olduk. Kanayan yaram×z Gazze’ye bombalar düütüùünde,
yaüanan katliam× sadece televizyondan seyredip aùlamad×k. Etraf×m×zda
bulunan yard×msever insanlarla
birlikte, kardeülerimize biz de yaüad×ù×m×z yerden yard×m etmeye çal×üt×k.
Yard×mseverleri bir araya getirdik ve
Afrika k×tas×nda herhangi bir yerde,
kimsenin ad×n× bile bilmediùi köylerde su kuyular× açt×rarak oralarda
yaüayan insanlar×n yüreùine bir nebze de olsa su serptik. Yine ayn× yerlerde, y×llard×r kaderlerine terk edilen
insanlar×n katarakt ameliyatlar× ile
hayata tekrar umutla bakmalar×n×
saùlayan úHH’ya bu çal×ümas×nda da
destek olduk.
Dünyan×n dört bir yan×nda herhangi
bir nedenle yetim kalm×ü çocuklara
kucak aç×p onlara yetimliklerini unutturan úHH’ya, bu hay×r kervan×nda
bizim de var olmam×za vesile olduùu
için dua ediyoruz. Cenab-× Allah’tan
çal×ümalar×nda muvaffakiyetler nasip
etmesini diliyorum…

+}R ‚PHIRZIVIRPIVK}R‚P ZIVIRPIV

únsanlara umut olmay×
Allah bize nasip etmiüti
(Selim Özkabakç×, Müteahhit)
úHH’y× yurt d×ü× çal×ümalar×ndan tan×yordum. ústanbul gezilerimde úHH’ya uùrard×m. O s×ralar Çorum’da úHH’y× tan×t×c×
faaliyetlerimiz oluyordu. Yurt d×ü×na gidecek yard×mlar× Bosna-Hersek, Çeçenistan,
Filistin gibi yerlere úHH ile gönderirdik.
Çorum’da úLKE-DER ad×nda bir derneùimiz
var. Biz bu dernekte seminerler ve yard×m
çal×ümalar× yap×yorduk. Sonra úHH ile partner olduk. ûu anda yard×m çal×ümalar×m×z
düzenli bir üekilde devam ediyor.
Çorum’da yard×mseverlerle beraber doùrudan maùdur ailelere yard×m ulaüt×r×yoruz.
úHH’n×n çal×ümalar×n× bas×n arac×l×ù×yla ve
broüürlerle insanlara duyuruyoruz. Salon
toplant×lar× düzenliyoruz. Yard×m kampanyalar× baülat×yoruz.
Bir gün bir aileye yard×ma gitmiütik. Yard×m malzemeleri ile evin önünde durduk.
Evin annesi bir taü×n üzerinde oturmuü
aùl×yordu. Evin küçük çocuklar×, annelerinin yan×nda yal×n ayak durmuü, bize
bak×yorlard×. Kad×n gözyaülar× içinde, daha
biraz önce oùlunu askere gönderdiùini,
eüinin zaten hayatta olmad×ù×n× ve art×k
eve yard×m edecek kimsesinin kalmad×ù×n×
anlatt×. Elimizdeki yard×m malzemelerini
fark edince, gözündeki yaülar daha da
çoùald×. Ard×ndan arada bir gülümsediùini
fark ettim. Gözü yaül× kad×n bir yandan
oùlundan ayr×ld×ù×na aùlarken, bir yandan
da kendisini düüünenlerin varl×ù×na seviniyordu. únsanlara umut olmay×, onlar× aùlarken güldürmeyi Allah bize nasip etmiüti. Bu
olay× unutam×yorum.

Yetimler için çal×ümak tüm
s×k×nt×lar×m× unutturuyor
(Gülten Girgin, Ev han×m×)
úHH únsani Yard×m Vakf×’n× kurulduùu
günden bu yana tan×yorum. Her
üeyden önce onlara güveniyorum.
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Samimiyetlerinden ve ehliyetlerinden
eminim. Geçen 18 y×lda yapt×klar×
çal×ümalarla bunu en güzel üekilde
ispatlad×lar.
Baüaküehir Yetim Destekleme Merkezi’ne
gönüllü olarak gidiyorum. Burada birçok
gönüllü han×mla birlikte mant×, içli köfte, ku
kurabiye gibi yiyecekler yap×yoruz. Merkezde
erkezde
mefruüat, çeyizlik eüya ve el iüi ürünler
nler de
yap×l×yor. Ben de hangisine yeteneùim
ùim
varsa o konuda katk×da bulunmaya
a çal×ü×yorum.
Gönüllü olarak -Allah r×zas× için- yetimler için çal×ümak bana tüm s×k×nt×lar×ar×m× unutturuyor. Günümüzde herkes
es
depresyon ilac× kullan×yor. Bence en
iyi ilaç, yetim duas×. Han×mlar evleerinde bolluk ve rahatl×k içinde, olurr
olmaz üeyleri dert ediyorlar. Hâlbuki
uki
yoksul ve yetimlere küçük de olsa
fayda saùlamak, dertlere de, kalbe
e
de iyi geliyor.

Bu halkaya herkes
kes
kat×lmal×
(Yavuz Y×ld×r×m, TVNET
NET
Canl× Yay×n Sorumlusu)
usu)
úHH únsan× Yard×m
Vakf× ile ilk tan×ümam Çeçenistan
için düzenlenen bir
kermesle oldu. Bu
çal×ümadan sonra
çeüitli kermes, konferans ve salon
programlar×nda
gönüllü olarak
görev ald×m. En
son Filistin’e Yol
Aç×k Konvoyu’na kat×ld×m.
at×ld×m.
Türkiye’ye Edirne’den giriü
i i yapan konk
voyun Gazze’ye kadar uzanan yolculuùunda Canl× Yay×n Arac× Teknik Yönetmeni olarak gönüllü olarak çal×üt×m. Bu
birlik ve beraberlik halkas×na herkesin
kat×lmas×n× üiddetle tavsiye ediyorum.
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Âmâ kardeülerimiz için sesli
kitap okuyoruz
(Merve Kaya, Öùrenci)
úHH únsani Yard×m Vakf×, tüm ülkelere
hay×r köprüsü kuruyor. úHH’n×n çal×ümalar× beni çok etkiliyor. úHH çocuk
çal×ümas×nda, görme engeli olan kardeülerimize sesli kitap okuyoruz. Ve bu
yap×labilecek üeylerden sadece biri…
úHH yetim buluümalar× düzenliyor. Bu
y×lki buluüma da çok güzeldi. Dünya-

n×n dört bir yan×ndan kardeülerimiz bir
araya gelmiüti. Yetim kardeülerimizle
birlikte olmak beni hem çok mutlu etti
hem de çok hüzünlendirdi. Dünyada
her birimizin kardeü olduùunu ifade
eden bu faaliyeti için úHH únsani Yard×m Vakf×’na çok teüekkür ediyoruz.
Allah raz× olsun…

Yazarsa kalemi, cerrahsa neüteri
ile…
(Ercüment Sümerkan, Mali Müüavir)
2000’li y×llar×n baü×ndan bu yana uzmanl×k alan×m×z olan mali hukuk ve

vak×f muhasebesi konusunda úHH’ya
dan×ümanl×k yapmaktay×m. úHH sadece
toplad×ù× yard×mlar× ihtiyaç sahiplerine
ulaüt×rd×ù× için deùil ismini bile duymad×ù×m×z ülkelerde projeler üreten örnek
bir sivil toplum kuruluüu olduùu için desteklenmesi gereken bir kurumdur. Bence
duyarl× olan her insan kabiliyeti ve yetenekleri doùrultusunda bu tür çal×ümalara
destek olabilir, yazarsa kalemi, hamalsa
al×n teri, cerrahsa neüteri ile destek olur.
únan×n burada herkesin yeteneùinin bir
karü×l×ù× vard×r. úHH’daki kardeülerimiz

bugün bu bayraù× baüar× ile taü×makta.
únüallah yar×nlarda da bu bayraù× devralabilecek gençleri yetiütirebilmeyi mevlam bizlere nasip eder.

Tek baü×ma bir üey yapamazken
úHH ile çok üey yapabilirdim
(ûükran Erdem, Doktor)
Her Müslüman’×n kalbini s×zlatan Filistin
davas×, benimkini de derinden yaral×yordu. Onlar için bir üeyler yap×lmal×yd×.
Dua ediyorduk ama bundan daha fazlas×
olmal×yd×. Ne yapabilirim, diye düüünürken onlar için bir üeyler yapanlar×n zaten

var olduùunun fark×na vard×m. Tek baü×ma bir üey yapamazken úHH ile çok üey
yapabileceùimi fark ettim. Ve son Gazze
olaylar× s×ras×nda aktif gönüllü oldum.
Aktif gönüllü olarak ilk kapsaml× çal×ümam; diùer gönüllü arkadaülarla
birlikte Filistinli kardeülerimiz için kahvalt× organizasyonu düzenlemek oldu.
Böylelikle bize göre anlaml× bir maddi
destek saùlam×ü olduk. Ard×ndan Saùl×k
Komisyonu çal×ümalar×nda yer almaya
baülad×m. Bu komisyonun düzenlediùi

Aùr× ve Makedonya’daki iki sünnet organizasyonu, úHH’daki çal×ümalar×m×n
devam× oldu. únüallah úHH ile ç×kt×ù×m
bu hay×r yoluna baüka projelerle devam
edeceùim.

úHH’ya destek dünya
mazlumlar×na destektir
(Mehmet Y×ld×r×m, Yeryüzü Eùitim ve
Yard×mlaüma Vakf× Kurucu Baükan×)
úHH’y× y×llardan beri tan×r ve takdir ederdim. Afrika’da gerçekleütirdikleri projeler
hakk×nda bilgi almak için úHH temsilcilerini bölgemize davet ettik. Konferanslar-
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la, faaliyetleri hakk×nda geniü bilgi sahibi
olduk. Sonra da Antalya’daki sivil toplum
kuruluülar×n× ziyaret edip úHH’y× en iyi
üekilde tan×tt×k. úHH’n×n tüm çal×ümalar×na elimizden geldiùi kadar destek
olmaya; kurban, yetim, su kuyusu, katarakt ve Filistin baüta olmak üzere tüm
faaliyetlerini en iyi üekilde takip edip
katk× saùlamaya çal×ü×yoruz.
Bu y×l Kurban organizasyonu için
Sudan’a gittiùimizde oradaki partner
kuruluüun yetkilisi, “Bugün buraya birçok

kuruluü geliyor. Ancak ilk gelen úHH idi.
úHH’n×n bizdeki yeri baüka.” demiüti. úHH
insanlar×n sadece kar×nlar×n× doyurmak
için deùil, onlar× s×k×nt×lar×ndan kurtarmak için de uùraü×yor. Bütün vatandaülar×m×z× úHH’n×n çal×ümalar×na destek
vermeye davet ediyorum.

Yaz×lar×mla, radyo
programlar×mla hayr× teüvik
etmeye çal×ü×yorum
(Derya Güney, Radyo programc×s×)
Güzel çal×ümalar×n öncülerine hep
g×pta ile bakm×ü×md×r. Hay×rda öncü
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olman×n üereÀne nail olmak bambaüka bir nimettir. Hem gazete ve dergi
yaz×lar×mla hem de radyo programlar×mla, inand×ù×m doùrular× okuyucu ve
dinleyicilerime aktar×yor, hayr×n teüvik
ve tesisi noktas×nda vazifemi yapmaya çal×ü×yorum. úüte, bu vazifeyi daha
iyi nas×l yapabilirim diye düüünürken,
ad×mlar×m beni úHH’yla ve dolay×s×yla
ayn× sanc×y× çeken gönüllülerle buluüturdu. Hay×r çal×ümalar×n×n sistemli
bir biçimde, bir kurum bünyesinde
yap×lmas×n×n günümüz dünyas×nda

yeryüzünün en acil noktalar×n× ve en
acil ihtiyaçlar×n× seçerek belirlediùi
çal×ümalar×ndan, ulaüabildiùim herkesi haberdar etmeye ve içimizdeki
iyiliùi canl× tutmaya çal×ü×yorum.

son derece önemli olduùunu düüünüyorum. Ferdî olarak ulaüamayacaù×m×z yerlere, bilgi ve imkânlara, vak×f
çal×ümalar×yla ulaüman×n mümkün
olduùunu görüyoruz.

Kald×ù×m×z yurtta öùrencilere yönelik
seminerler düzenliyoruz. Yurttaki
arkadaülar×m×zla birlikte Sponsor
Aile Projesi’ne destek veriyoruz. Filistin konusunda, Afrika konusunda
bilinçlendirme çal×ümalar×nda bulunuyoruz. Üniversite gençlerinin vakti
müsait, bu yüzden gönüllü olarak çok
farkl× çal×ümalarda bulunabilirler. Ben
úHH çal×ümalar×nda görev almakla
huzur buluyorum. Bu benim için bir
yaüam tarz× hâline geldi; bu tür çal×ümalar olmadan bir yaüam düüünemiyorum. Tüm arkadaülara da tavsiye
ediyorum.

Allah’×n kudret eli üüphesiz yeryüzünde iyilik ve adaleti an×nda tesis etmeye muktedir. Lâkin O, bunu bizim ellerimizle yapmay× murad etmiü. Ve o
nedenle her birimizi farkl× kabiliyetlerle donatm×ü. Bize düüen bu kabiliyetleri amac×na uygun bir biçimde kullanmak. úüte bu inanç doùrultusunda,
kalemimle ve programlar×mla, úHH’n×n

Gönüllü çal×ümalar× ile
huzur buluyorum
(Ümit Güngör, Üniversite öùrencisi)
Aslen Samsunluyum. ústanbul’da
üniversite eùitimi için bulunuyorum.
úki buçuk y×ld×r úHH gönüllüsüyüm.
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ûaban Bey, k×saca kendinizi
tan×tabilir misiniz?
Op. Dr. ûaban Coükun. 1964 úzmir doùumluyum. Genel cerrah×m.
Sultangazi’de Akut T×p Merkezi’nde ve
Güngören úlgi Hastanesi’nde çal×ü×yorum.

úHH únsani Yard×m Vakf× ile nas×l tan×üt×n×z?
úHH ile vakf×n saùl×k çal×ümalar×ndan
sorumlu Yaüar Bey’in çal×üt×ù×m kuruma gelip kendini ve yapt×ù× iüi anlatmas×yla tan×üt×k. O zamanlar ÇeçenRus savaü× vard×. úHH’n×n ilgilendiùi
Çeçen yaral×lar× tedavi etme f×rsat×m×z
oldu. úHH’n×n hastalar×n× doktor ücreti
almadan ameliyat etmeye baülad×m.
Sonradan Afrika’da katarakt projesi
gündeme geldi. Durumu yerinde görmek gerektiùini vurgulad×m ve bize
Somali yolu gözüktü. Vak×f yetkilileriyle birlikte Somali’ye gittim. Devletin
olmad×ù× bu ülkede her yerde milisler
vard×. 12 aù×r silahl× koruma eüliùinde
Somali’de bir hafta geçirdik.

Bu sizin için önemli bir tecrübe olmuütur.
Evet, Somali’de Mogadiüu ve Marka
üehirlerine gittik. Ülkenin tarihini, sosyal yap×s×n×, siyasi oyunlar×
ve Türkiye’ye bak×ü×n× öùrendik.
Türkiye’den
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Somali’ye giden dördüncü gruptuk.
Burada Türk askerinin NATO bünyesinde görev icra ederken yapt×ù×
havaalan× yolunu kulland×k. Su kuyular×n×n aç×l×ü×n× yapt×k, okullar× ve dul
han×mlar için yap×lan eùitim kompleksinin inüaat×n× denetledik, yetimlere
nakdi destekte bulunduk, 495 katarakt
hastas×n×n ameliyat×n×n gerçekleütirilmesini saùlad×k.
Bizler burada önümüzdeki 20 y×l× garanti alt×na alma telaü×yla yaüarken
Somali halk× için y×llar×n deùil yar×n×n
bile garantisi olmad×ù×n× gördük. Oray×
gördükten sonra dünyan×n herhangi
bir yerine gidebilirim diye düüündüm.

Somali sizin için bir baülang×ç
oldu diyebilir miyiz?
Evet, Somali’den sonra Makedonya ve
Kosova’da çal×ümalarda bulunduk. Bu
ülkelerde 1.000 çocuùun sünnet edildiùi organizasyonlarda görev ald×m.
Bir gün Üsküp’te vantilatör ve birkaç
eüya almak için bir dükkâna girdik.
Müslüman olan dükkân sahibi, toplu
sünnet organizasyonu için Türkiye’den
geldiùimizi öùrenince baù×üta bulunmak istediùini söyledi. Bunun üzerine
Yaüar Bey makbuz karü×l×ù× baù×ü×n×
kabul etti. Mütevaz× bir dükkân olan bu
yerden belki 80 liral×k al×üveriü yapt×k
ama dükkân sahibi úHH’ya 100 dolar
baù×üta bulundu.

Anlad×ù×m×z kadar×yla sizin úHH
serüveninizde bir hay×r diùerini kovalad×?
Evet, öyle de diyebiliriz. úHH’n×n Kurban Organizasyonlar× çerçevesinde
Burkina Faso, Namibya, Kazakistan
ve Nepal’deki çal×ümalara kat×ld×m.
Bu yolculuklarda k×ymetli dostlar
edindim. Pakistan depreminde
de depremzede hastalar× tedavi
eden ekipteydim. Hâlen úHH Saùl×k Komisyonu üyesiyim.
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Peki ûaban Bey, sizin bu çal×ümalar×n×z çevrenizdeki insanlar× nas×l etkiliyor?
Bu çal×ümalar yak×nlar×m taraf×ndan ilgiyle karü×lan×yor. Doktor arkadaülar×m
da ayn× üekilde sahadaki çal×ümalarda
görev almak istiyorlar. Bizzat görev
alanlar, çal×üanlar oluyor. úHH ile tan×üt×rd×ù×m×z doktor arkadaülar×m×z oldu;
birçok noktada bana gerek olmadan
kendileri doùrudan vak×Áa irtibat kuruyor ve çal×ümalara destek veriyorlar.

ûaban Bey, okuyucular×m×za,
úHH gönüllülerine tavsiyeleriniz nelerdir?
úHH gönüllüsü olarak yaüad×klar×m×
úHH ile tan×ümadan yaüama üans×m
olamazd×. Bu çal×ümalar s×ras×nda
gördüùüm yerlerin yaüad×ù×m yerden
ne kadar farkl× olduùunu, buralardaki
insanlar×n yaüam koüullar×n× ve gelecekten beklentilerini, olaylar×n farkl×
yerlerde nas×l farkl× alg×land×ù×n× ve
en önemlisi de nas×l bir nimet içinde
yaüad×ù×m× fark etme imkân×na sahip
oldum. Gelin, gönüllü olarak úHH’ya
kat×l×n ve sizin yeteneklerinizden de
yararlan×lmas×n× saùlay×n. Dünyan×n
farkl× yerlerinde yard×m çal×ümalar×nda
görev alman×n tad×n× yaüay×n. Bütün
bunlar× yaparken Allah’×n da r×zas×n×
kazan×n. Daha ne olsun…
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ürkiye’nin dört bir yan×ndaki
gönüllülerimiz, úHH çal×ümalar×
ile ilgili seminerler düzenliyorlar.
úHH’n×n tan×t×ld×ù×, gündemdeki kampanyalarla ilgili bilgilerin verildiùi ve faaliyetlerle ilgili gönüllülerin sorular×n×n
cevapland×r×ld×ù× bu toplant×lar, “Ben
de var×m!” diyenler için yeni imkânlar
saùl×yor.
Gönüllülerimiz son üç ayda, Gazze’ye
giden Filistin’e Özgürlük Konvoyu ile

ilgili toplant×lar düzenlediler: ústanbul
gönüllülerine Gazze konvoyu hakk×nda bir sunum yap×ld×. Ayr×ca Safa
Vakf×’na mensup gençlere Gazze Konvoyu kat×l×mc×lar× taraf×ndan konvoy
yolculuùunun anlat×ld×ù× seminerler
düzenlendi. Süreyya-Der’deki gönüllülerimiz Filistin meselesini de içeren,
úslam coùrafyas× konulu bir seminer
düzenledi. Miraç Grubu, Gaziantep
únsani Yard×m Derneùi ve Gönüllü
Eller Derneùi’nden gönüllülerimiz de

Gazze’ye gidecek olan gemiye destek
için konferanslar organize ettiler.

Ziyaretler
Gönüllülerimizin organize ettiùi, úHH
yetkililerin sunum yapt×ù× seminerler
öùrencilere ve gençlere yönelik olarak
da devam etti. Özel As×r Lisesi öùrencilerine, Bayrampaüa Liman Gençlik
Merkezi öùrencilerine, únsan Vakf× ve
Sultangazi Anadolu Gençlik Derneùi
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gençlerine, Nehirim ve Afacan anaokullar×ndan gelen çocuklara yönelik
sunumlar gerçekleütirildi.

Söz konusu “yetim” olunca…
úHH gönüllüleri, dünyan×n en mazlum
ve maùdur coùrafyalar×ndaki yetimlere
sahip ç×kmak için maddi-manevi ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Geçtiùimiz aylarda Ordu, Konya,
Bolu, Elaz×ù ve Gaziantep’teki gönüllülerimiz, haz×rlad×klar× yöresel g×dalar×
ve çeyizlik ürünleri, geliri yetimler
yarar×na kullan×lmak üzere Yetim Destekleme Merkezimize gönderdiler.
ústanbul-Baüaküehir’deki gönüllülerimiz de Filipinler-Moro’da yeni aç×lan
yetimhane yarar×na, úHH’n×n Moro’daki
faaliyetlerinin de anlat×ld×ù× bir kahvalt×
program× düzenlediler. Hay×rsever
gönüllülerimiz, program×n biletlerinden
elde edilen gelirle yetimhaneye baù×üta bulundular.
Batman’daki gönüllülerimiz ise her
cumartesi bir araya gelerek mant×
yap×p sat×ü×ndan elde edilen gelirle
Batman’da bulunan yetimlere fon
saùl×yorlar. úHH gönüllüleri ayr×ca
Gaziantep’teki 16 yetime sponsor aile
edindirirken; Malatya’da yetim ve yoksullara da giysi yard×m×nda bulundular.

Afrika suya
kavuüsun diye…
Gönüllülerimiz, temiz içme suyunun
son derece k×s×tl× olduùu Afrika’da
insanlar×n art×k susuzluk çekmemesi için gayret ediyorlar. ústanbulYenibosna’daki gönüllülerimiz, Çad’da
su kuyusu açt×rmak için bir g×da
kermesi düzenlediler. Kermesin yan×
s×ra, açt×klar× su kuyusu konulu fotoùraf sergisi ve úHH tan×t×m stand×
ile Yenibosnal×lara Afrika’daki susuzluùu anlatt×lar. Ayr×ca Kâù×thane ve

Güngören’deki úHH gönüllüleri de
Etiyopya’da su kuyusu açt×rmak üzere
biletli kahvalt× programlar× düzenlediler. Van’da yaüayan gönüllülerimiz
ise, elde edilen gelir ile Etiyopya’da su
kuyusu açt×rmak için büyük bir kermes
düzenlediler.
Kermeslerle hayra ortak olan gönüllülerimiz, imkânlar× ölçüsünde ayr×ca
bizzat su kuyular× açt×rarak bu büyük
hayr× üstleniyorlar.

ústiüare toplant×lar×yla yurt
içindeki çal×ümalar×m×z×
güçlendiriyoruz
úHH Gönüllü Birimi, belirli aral×klarla
yurt genelindeki gönüllülerle ve çeüitli
yerel sivil toplum kuruluülar×yla bir
araya gelerek gönüllü faaliyetlerinin
iüleyiüi konusunda bilgi al×üveriüinde
bulunuyor. Bu baùlamda geçtiùimiz üç
ay içerisinde Gönüllü Birimi taraf×ndan
ústanbul’un yan× s×ra Batman, Çank×r×,
Diyarbak×r, K×r×kkale, Malatya, Sivas,
Tokat, Urfa ve Van’da istiüare toplant×lar× düzenlendi ve çeüitli konferanslar
verildi.

úHH gönüllülerinin Filistin
duyarl×l×ù×
Filistin konusunda oldukça duyarl×
olan baz× kuruluülar, yapt×klar× bir dizi
çal×ümayla Filistinlilere destek olmaya
devam ettiler. Han×mlar úlim ve Kültür
Vakf×, gerçekleütirdiùi yemek organizasyonunun gelirini Filistin’e baù×ülayarak hastanelerin acil saùl×k ihtiyaçlar×ndan biri olan ultrason cihaz×n×n al×nmas×n× saùlad×. Okyanus-Der ve úsar
Grubu da yine kurumsal destekleri ile
Filistin ve Kudüs konulu seminerlerle
konuyu gündemlerine taü×d×lar.
Gazze’ye yönelik Siyonist sald×r×lar×n y×ldönümünde ústanbul’da baüta
Üsküdar, Yenibosna, Ümraniye ve
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Kâù×thane olmak üzere birçok semtte
Filistin konulu fotoùraf sergileri düzenleyen gönüllülerimiz, yapt×klar× g×da
kermesleri ile Filistinli yetimlere destek
oldular.
úHH gönüllüleri, Gazze’ye gidecek
olan gemi için de çeüitli organizasyonlar gerçekleütiriyorlar. Kâù×thane
gönüllüleri, Filistin marülar×n×n, ezgi
ve üiir dinletilerinin olduùu, çeüitli
konuümac×lar×n yer ald×ù× bir gece
düzenlediler. Miraç Grubu ve Secem
Grubu’nda yer alan gönüllülerimiz ise,
gelirlerini gemi ile Gazze’ye gönderecekleri kermesler ve biletli yemek organizasyonlar× düzenlediler. Gazze’ye
giden Filistin’e Özgürlük Konvoyu için
ise úsar Grubu, Ç×narder ve Yekder’e
mensup gönüllülerimiz kermesler,
salon toplant×lar× gibi çeüitli organizasyonlar gerçekleütirmiüler; ústanbulKumkap× ve Fatih’teki gönüllülerimiz
de ilaç ve t×bbi malzeme temin ederek
konvoy ile Gazze’ye göndermiülerdi.

Anadolu’da Filistin programlar×
Adana’daki úHH gönüllülerinin organize ettiùi Filistin konulu programda, çok
say×da konuümac×n×n kat×l×m×yla Filistin sorunu ve Gazze Konvoyu ele al×nd×. Konya’da da kardeü kuruluüumuz
AYDER taraf×ndan gerçekleütirilen bir
programda yine Filistin konusu iülendi.
úHH gönüllüleri, “Rotam×z Filistin,
Yükümüz únsani Yard×m” organizasyonuna destek olmak üzere çeüitli
programlar düzenliyorlar. Bu çerçevede Ad×yaman, Ad×yaman–Kâhta,
ûanl×urfa, Mardin–Midyat, Tekirdaù–Çerkezköy, Erzincan, Aùr×, Siirt,
Sakarya–Akyaz×, Hatay–úskenderun,
Sinop, Sinop–Boyabat, Kilis, Ad×yaman–Besni, Diyarbak×r, Kahramanmaraü ve ûanl×urfa-Siverek’te düzenlenen salon programlar×na halk büyük
ilgi gösterdi.
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üaù×daki hizmet alanlar×ndan
herhangi birinde veya birkaç×nda gönüllü olarak görev
alabilir ve bu yolla çal×ümalar×m×za
destek verebilirsiniz.

A

KAYNAK OLUûTURMA VE
BAøIûLAR
Gönüllüler; úHH’n×n bütün faaliyet,
kampanya ve projeleri için úHH’n×n
bilgisi ve çal×üma prensipleri çerçevesinde baù×ü artt×rmaya yönelik
çal×üabilir ve yap×lacak faaliyetler
için kaynak oluüturma yoluna gidebilirler. Bu amaca uygun olarak el
emeùi ile üretimden baülayarak fon
toplamaya yönelik geniü çapl× organizasyonlara kadar çeüitli faaliyetler
gerçekleütirebilirler. (Örnek: Proje
tan×t×m programlar×, kermesler, biletli organizasyonlar, kampanya ve
projelere fon bulma organizasyonlar× vb.)

ACúL YARDIM VE
AFET HúZMETLERú
Gönüllüler; savaü, iügal, çat×üma,
doùal afetler, tehlikeli ve salg×n hastal×klar, büyük yang×nlar, radyasyon
ve hava kirliliùi gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar
ile oluüan olaùanüstü ortamlar vb.
sebeplerle oluüan kriz hallerinde
yap×lan acil yard×m çal×ümalar×nda
gönüllü olarak görev alabilirler. Afete haz×rl×k aüamas×nda, krizlerde
arama-kurtarma faaliyetlerinde,
kriz bölgesinde saha çal×ümalar× ve
operasyonun yürütüldüùü merkezdeki kriz yönetimi çal×ümalar×nda,
kriz sonras× dönemde iyileütirme,
izleme, deùerlendirme ve raporlama faaliyetlerinde çal×ümalar×m×za
destek verebilirler. (Örnek: Aramakurtarma, saùl×k hizmetleri, çad×r
kentlerin kurulmas×-iületilmesi, yard×m malzemesi daù×t×m× vb.)
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SAøLIK HúZMETLERú
Saùl×kç× gönüllüler, özellikle kriz
dönemleri olmak üzere, tüm faaliyetlerimizde görev alabilirler. Kriz
zamanlar×nda yaral× tedavisinde,
diùer zamanlarda saùl×k taramas× ve
tedavi hizmetlerinde -özellikle yoùun
ve yayg×n bir üekilde yürütülen Afrika
katarakt projesinde-, sürekli yard×m
yap×lan yetim ve mültecilerin saùl×k
problemlerinin çözülmesinde saùl×k
gönüllüleri kendi alanlar× ile ilgili olarak doùrudan hizmet verebilirler.

PSúKOLOJúK DESTEK VE
SOSYAL HúZMETLER
Psikososyal hizmet gönüllüleri, baüta
kriz bölgelerinde yap×lan çal×ümalar
olmak üzere tüm faaliyet bölgelerinde ulaü×lan yetim, dul, hasta,
yaül×, mülteci vb. kiüilere psikososyal
destek hizmetlerinde yer alabilirler.
Sosyal hizmet gönüllüleri, úHH taraf×ndan yard×mda bulunulan muhtaçlar×n tespitinde, yard×mlar×n temin
edilmesi ve ulaüt×r×lmas×nda, mülteci
kamplar×nda, yetimhanelerde vb.
alanlarda çal×üabilirler.

BASIN, TANITIM VE
HALKLA úLúûKúLER
Bas×n, tan×t×m ve halkla iliükiler
gönüllüleri, úHH’n×n yapm×ü olduùu
faaliyetlerin ulusal ve uluslararas×
kamuoyunda duyurulmas×nda çal×üabilirler ve bu vesile ile iyiliùin ve
adaletin yayg×nlaüt×r×lmas×na katk×
saùlayabilirler. Gönüllüler; úHH’n×n
kurumsal tan×t×m×n×, kampanya ve
projelerini, düzenleyecekleri etkinliklerle kamuoyuna aktarabilirler;
faaliyetlerle ilgili medya yoluyla ya
da yüz yüze iletiüim yöntemi ile ulaü×labilecek herkese çeüitli vesilelerle
ulaüarak hizmetlerin çoùalt×lmas×n×
saùlayabilirler.
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PROJE ÜRETME VE
UYGULAMA HúZMETLERú

e) Lojistik Destek Hizmetleri: Faaliyetlerin gerçekleümesinde mekân saùlayarak, araç temin ederek, kamera
ve fotoùraf makinesi gibi imkânlar×n×
tahsis ederek vb. üekillerde destek
olabilirler.

úHH, gerek dünyan×n ve Türkiye’nin
dört bir taraf×nda yard×m çal×ümalar×nda bulunurken gerekse bu hizmetleri
çoùalt×p yayg×nlaüt×rmak için faaliyetler
gerçekleütirirken gönüllü desteùine ihtiyaç duymaktad×r. Bu çerçevede yard×m
toplamaya yönelik gönüllü projeleri ve
bunlar×n uygulanmas×na dair faaliyetler
büyük önem arz etmektedir.

úHH gönüllüsü olma ve
faaliyette bulunma süreci
Gönüllü aday×, úHH Tan×üma Formu’nu
doldurarak gönüllülük talebini yaz×l×
olarak bildirir.

úNTERNET GÖNÜLLÜLERú
Tan×üma Formu ile baüvurusu al×nan
gönüllü, detayl× görüüme için vakfa
davet edilerek kendisiyle Gönüllü Mülakat× yap×l×r.

únternet gönüllüleri, úHH’n×n yapm×ü olduùu faaliyetleri internet alan× üzerinden
çeüitli üekillerde destekleyebilirler. (Örnek: Bannerlar×n yayg×nlaüt×r×lmas×, web
site tan×t×m×, e-gruplarda ve diùer internet ortamlar×nda kampanya ve proje
tan×t×mlar×, internet üzerinden yürütülen
diùer faaliyetlere destek olunmas× vb.)

Gönüllü Yönetimi Koordinatörlüùü
taraf×ndan deùerlendirilen formlar,
gönüllünün katk× saùlayabileceùi
alanlar göz önünde bulundurularak
úHH Gönüllü Bankas×’na kaydedilir.
Bu aüamadan itibaren úHH gönüllüsü,
SMS ve bülten yoluyla vak×f çal×ümalar×ndan düzenli olarak haberdar edilir.

EøúTúM HúZMETLERú
Gönüllüler, úHH’n×n tüm faaliyetlerinde
-ilgili alana dair eùitim alm×ü olmak
kayd×yla- úHH eùitim gönüllüsü olarak
hizmet verilebilirler.

Vak×f taraf×ndan ihtiyaca binaen ve
gönüllünün katk× saùlayabileceùi alan
ve zaman göz önünde bulundurularak
faaliyetlere kat×l×m× için davet edilir
veya gönüllü, tan×mlad×ù× ve teklif
ettiùi çal×ümay× vakf×n kabulü ile gerçekleütirir.

DESTEKLEYúCú HúZMETLER
Gönüllüler, yukar×da belirtilen hizmet
alanlar× d×ü×nda destekleyici hizmetler
çerçevesinde de çal×üabilirler:
a) Dan×ümanl×k: Dan×üman olarak
görev yapan konusunda uzman gönüllüler, planlanan/uygulanan faaliyetler ve
hizmet alanlar×nda yol gösterici Àkirlerini
bizlerle paylaüarak çal×ümalar×m×za destek verebilirler.
b) Tercüme: Tercüman olarak görev
yapan gönüllüler, úHH’n×n sürdürdüùü
tüm proje ve faaliyetler ile tercüme
gerektiren (yaz×l×/sözlü çeviri) her türlü
çal×ümaya destek verebilirler.

Gönüllünün yapm×ü olduùu aktiviteler
bir form ile birlikte dosyas×nda tutulur.
c) OÀs Hizmetleri: OÀs hizmetlerinde
görev alan gönüllüler, ihtiyaç hâlinde
oÀs içerisinde yürütülen iülerde profesyonel çal×üanlara destek olabilirler.
d) Teknik Hizmetler: Teknik hizmet
gönüllüleri, teknik uzmanl×k ve/veya
yeterlilik gerektiren her alanda (bilgisayar program× yaz×l×m×, mühendislik,
graÀkerlik, bak×m-onar×m vb.) ihtiyaç
durumunda destek verebilirler.

Bize nas×l ulaüabilir, nas×l
gönüllü olabilirsiniz?
Bizi telefonla arayabilir, elektronik posta gönderebilir veya bizzat vakf×m×za
gelerek bilgi alabilirsiniz.
Web sitemiz üzerinden veya vakf×m×za
gelerek form doldurmak suretiyle gönüllü olabilirsiniz.
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Denan - G×da daù×t×m×

Addis Ababa - Dikiü nak×ü kursu

ú

HH únsani Yard×m Vakf×,
Etiyopya’n×n baükenti Addis
Ababa’ya 8 saat mesafede bulunan Desi bölgesinde yeni bir okulun
aç×l×ü×n× gerçekleütirdi. 2008 y×l×nda
inüaat×na baülanan Fecir Ortaöùretim
Okulu, 2009-2010 öùretim y×l× itibar×yla eùitime baülad×. 720 öùrenci kapasiteli okulun aç×l×ü×na úHH yetkililerinin
yan× s×ra Desi Belediye Baükan×,
bölgenin önde gelenleri ve bölge halk×
kat×ld×. Fizik ve kimya laboratuvar×n×n
da bulunduùu Fecir Okulu’nda öùren-

ciler fen bilimleri ve sosyal bilimlerin
yan×nda dinî eùitim de görecekler.
Türkiye’deki hay×rseverlerin baù×ülar×yla inüa edilen okulun aç×l×ü×nda,
katk×da bulunan hay×rseverlere dualar
edildi. Desi bölgesinde yeterli say×da
okul olmamas× nedeniyle öùrenciler
100 kiüilik s×n×Áarda eùitim görüyor.
Fecir Okulu, bölgenin eùitim altyap×s×na önemli bir katk× saùlayacak.
úHH, Etiyopya’n×n en yoksul bölgelerinden biri olan Denan’da 700 aileye

bir ayl×k g×da yard×m× gerçekleütirdi.
Projeden yaklaü×k 4.000 kiüi faydaland×.
úHH, Etiyopya’da kad×nlar×n sosyal
hayata kat×l×mlar×n× saùlamak amac×yla baükent Addis Ababa’da dikiünak×ü kursu açt×. Kurs sayesinde
bölge kad×nlar×, ailelerinin geçimine
katk×da bulunabilecekler. Elbise
dikimi ve kumaü üzerine nak×ü iülemenin öùretildiùi kursta 20 han×m
eùitim al×yor.
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HH únsani Yard×m Vakf×, dünyan×n 26
ülke ve bölgesinde yetim destek projelerini ve Sponsor Aile çal×ümas×n×
sürdürüyor. úHH’n×n Sponsor Aile Sistemi
ile desteklediùi yetim say×s× ûubat 2010
itibar×yla 15.620’ye ulaüt×. Bu sistem ile
70 TL karü×l×ù×nda savaü, iügal, doùal
afet ve yoksulluk bölgelerindeki yetimlerin eùitim, saùl×k, g×da vb. tüm ihtiyaçlar×
karü×lan×yor.

Afganistan’dan da
yetimlerimiz var
Geçtiùimiz üç ay içerisinde, Sponsor Aile
Sistemi’nin Afganistan’da hayata geçirilmesiyle Afgan yetimler de Türkiyeli hay×rseverler
taraf×ndan desteklenmeye baüland×. Uzun
y×llard×r savaü bölgesi olan Afganistan’daki
yetimlerin bak×m ve eùitimlerinin desteklenmesi, Afgan toplumunun geleceùi için hayati
önem taü×yor.

Gazzeli yetimlerden teüekkür
Türkiyeli hay×rseverler, ambargonun ve úsrail
sald×r×lar×n×n sürdüùü Gazze’de yetimleri desteklemeye devam ediyor. Gazze’de sürdürülen
projelerden biri olan Sponsor Aile Sistemi ile
Gazzeli yetimlerin bak×m× üstleniliyor. Geçtiùimiz üç ayl×k dönemde Türkiye’deki sponsor
aileler, Gazzeli yetimler için hediyeler haz×rlad×lar ve úHH Gazze úrtibat Bürosu arac×l×ù× ile
yetimlere ulaüt×rd×lar. Mutluluklar× gözlerinden
okunan yetimler, Türkiye’deki ailelerine teüekkürlerini ve dualar×n× gönderdiler.

Türkiye’deki yetimlere ayni yard×m
úHH únsani Yard×m Vakf×, yurt içinde desteklediùi yetimlere yönelik çal×ümalar×na devam
ediyor. Son üç ayl×k dönemde, k×ü üartlar× nedeniyle zor durumda olan yetim ailelerine kömür ve elektrikli soba yard×m× yap×ld× ve ayl×k
kumanya yard×mlar× ulaüt×r×ld×.
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F

ilipinler Hükümeti ile Moro
Müslümanlar× aras×nda çat×ümalar y×llardan beri devam
ediyor. Hak ve özgürlükleri k×s×tlanan
Moro Müslümanlar×n×n 1970’lerde
baülayan baù×ms×zl×k mücadelesinde
yüz binlerce kiüi hayat×n× kaybederken birçok kiüi de göç etmek zorunda

kald×. Moro’da çat×ümalardan en çok
etkilenen kesimin baü×nda ise çocuklar geliyor.
úHH únsani Yard×m Vakf× 2009 y×l×nda
Moro halk×n×n yetimlerine Sponsor
Aile Projesi ile destek olmaya baülam×üt×. Moro’da, úHH gönüllülerinin
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katk×lar× ile k×sa bir süre içerisinde,
yetim çocuklar×n kalacaù× bir yetimhane inüa edildi. Bu yetimhanede,
baülang×çta 50 yetime bar×nma, beslenme, saùl×k ve etüt imkânlar× sunulacak; yetimlerin huzurlu ve güvenli
bir ortamda hayata haz×rlanmalar×
saùlanacak.
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ünyan×n farkl× bölgelerinde ve
özellikle Afrika’da coùraÀ özellikler, uzun süreli kurakl×k, altyap× eksikliùi, sosyal ve siyasi istikrars×zl×k
gibi nedenlerle insanlar temiz ve saùl×kl×
içme suyu bulmakta zorluk çekiyor.
úHH únsani Yard×m Vakf×’n×n farkl× bölgelerde yaüanan su sorununa çözüm
bulabilmek için hayata geçirdiùi su
kuyusu projesi bütün h×z×yla devam
ediyor. úHH ekipleri, Afrika’n×n alt× farkl×
ülkesinde çal×ümalar× tamamlanan 32
su kuyusunu daha bölge halk×n×n hizmetine sundu. Afrika ülkelerinde úHH
taraf×ndan aç×lan su kuyular×n×n say×s×
1.174’e ulaüt×.
úHH únsani Yard×m Vakf×, hay×rseverlerin baù×ülar× ile Sudan-Darfur’da 12,
Çad’da 11, Somali’de 4, Etiyopya’da 2,
Gine’de 2 ve Burkina Faso’da 1 yeni
su kuyusunu hizmete açt×. Kuyu aç×lan
bölgeler ve kuyular×n isimleri ise üöyle:
Sudan-Darfur: Emir Sultan, Hz. Hüseyin, úzmit Gönüllüleri, Selam 4, Selam 5,
Selam 6, Hac× Ahmet Kahraman, úHH,
Medine, Montreal Yunus Camii, úSAR,
úskenderun únsani Yard×m Vakf×
Çad: Esra Eküi, Sevgi, Ahmet Ertürk,
Gaziantep, Kadriye Y×ld×z, Mehmet
Bulut, Mustafa Abdulhalik Göker, Hana
Shifa Lübnan, Mohaddin Badar Lübnan,
Ömer Bak×c× ve Eüi Emine Bak×c×, Sar×yer úmam Hatip Mezunlar×
Somali: Hz. Hatice, Mithat Balçok ve
Mehmet Paüa, Türkgeldi Ailesi, Öztürk
Ailesi
Etiyopya: Gebze Beylikbaù×, Hatice
úlhan ve K×zlar×
Gine: Gönüllü Öùretmenler, ûahin Köyü
Burkina Faso: Serpil Yaüar Bali
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úsrail iügali nedeniyle Lübnan’da yaüayan
450.000 Filistinli mülteci, hayata tutunmaya
çal×ü×yor. Lübnan’da toplam 12 Filistin mülteci
kamp× bulunuyor ve bu kamplarda 450.000
Filistinli mülteci yaü×yor. 72 meslek dal×nda
çal×ümas× yasak olan mültecilerin mülk edinme
haklar× da yok. Lübnan’daki mülteci kamplar×nda yaüam mücadelesi veren Filistinlileri
yaln×z b×rakmayan vakf×m×z, 12 farkl× mülteci
kamp×nda yaüayan toplam 1.000 aileye g×da
ve temizlik maddesi daù×t×m×nda bulundu.
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HH únsani Yard×m Vakf×, Sudan’×n Darfur bölgesinde 1.045 öùrenciye Kur’an-×
Kerim hediye etti. Eùitim imkânlar×n×n
k×s×tl× olmas× nedeniyle çocuklar×n derme
çatma kulübelerde eùitim gördüùü Darfur’da
Kur’an-× Kerim, kendisiyle amel edilen kutsal
bir kitap olmas×n×n yan× s×ra okuma yazma

öùrenilen bir ders kitab× olarak kullan×l×yor.
úHH únsani Yard×m Vakf×, Darfur’un Nyala
bölgesindeki 16 farkl× Kur’an kursunda eùitim
gören 1.045 öùrenciye Kur’an-× Kerim daù×tt×.
úHH ekipleri bölgede 2008 y×l×nda 3.500 ve
2009 y×l×nda da 2.000 adet Kur’an-× Kerim
daù×tm×üt×.
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urkina Faso’nun baükenti
Ouagadougou’da yeni
bir mescidin aç×l×ü× gerçekleütirildi. 120 m2 alan üzerine
inüa edilen Eyüp Yavuz Mescidi
ile bölge halk× toplu namaz k×labileceùi bir ibadethaneye kavuümuü oldu.

lar×n faydalanabileceùi eùitim
kurumlar×n×n say×s× da Burkina
Faso’da oldukça az.

úbadethane ihtiyac×n×n yan×
s×ra, diùer Afrika ülkelerinde
olduùu gibi, yoksulluk ve yap×sal sorunlar nedeniyle insan-

Aç×lan mescitte çocuklara úslami temel bilgiler ve Kur’an-×
Kerim dersleri verilebilecek.

Bu durum, birçok Müslüman
ailenin çocuklar×n× misyoner
okullar×na göndermesine sebep oluyor.

*% % 0´=)80)6
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cak ay×nda Arnavutluk’un
kuzeyinde yer alan úükodra ve
Lezhe bölgelerinde meydana
gelen sel, büyük hasara neden oldu.
2.949 ev kullan×lamaz hâle gelirken
10.400 hektar arazi de sular alt×nda
kald×. Sel felaketi, bölge halk×n×n geçim kaynaklar×ndan birisi olan hayvan-

c×l×ù× da olumsuz etkiledi. Yaüanan sel
sonras×nda 10.000 hayvan telef oldu.
Zarar×n yaklaü×k 66 milyon avro olduùu tahmin ediliyor.
úHH únsani Yard×m Vakf×, Arnavutluk’a
ilk ulaüan yard×m kuruluülar×ndan biri
oldu. Dayç, Sukat, Yeni ûam, Pemtar,

Mushan, Belay, Darrgjat, Rsuhkul
ve Sirk köylerinde selden etkilenen
ailelere yaù, pirinç, fasulye, üeker,
makarna, un, el sabunu ve bulaü×k
deterjan×ndan oluüan yard×m paketleri
daù×t×ld×. Ayr×ca battaniye, tekstil ve
g×dadan oluüan bir t×r yard×m malzemesi de ihtiyaç sahiplerine ulaüt×r×ld×.
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M
PHI giysi daù×t×m×
úllerde yürütülen çal×ümalar sonucunda önceden tespit edilen ihtiyaç
sahiplerine toplam 213.210 parça giyim malzemesi daù×t×ld×.

D

ünyan×n birçok ülke ve bölgesinde yard×m çal×ümalar× yürüten úHH únsani Yard×m Vakf×,
yurt içinde hayata geçirdiùi projelerle
ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ocak
ay× içerisinde Türkiye’nin 21 farkl×
ilinde gerçekleütirilen organizasyonla,

ihtiyaç sahiplerine giysi yard×m×nda
bulunuldu. Adana, Adapazar×, Artvin,
Sivas, Çorum, Gaziantep, Malatya,
Mersin, Samsun, Tekirdaù, Tokat,
Düzce, Yalova, Diyarbak×r, Çorlu, Erzincan, Bingöl, Van, Aùr×, ûanl×urfa ve
Trabzon’da 37.600 kiüiye ulaü×ld×.

úllerde yürütülen çal×ümalar sonucunda önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine toplam 213.210 parça giyim
malzemesi daù×t×ld×. úllerde yap×lan
daù×t×mlarda úHH gönüllüleri görev
ald×.
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eçen muhacirlere düzenli olarak destek olan úHH únsani
Yard×m Vakf×; Ocak, ûubat
ve Mart aylar×nda 253 Çeçen
aileye g×da yard×m×nda bulundu. úHH
ekiplerinin yard×m çal×ümalar× s×ras×nda Çeçen aileler, yard×ma vesile olan
tüm hay×rseverlere dua ve teüekkür
ettiler. úHH, Fenerbahçe, Ümraniye ve
Beykoz kamplar×ndaki Çeçen muhacirlerle, Yalova’daki mülteci kamp×nda

Ç

ve ústanbul’un çeüitli semtlerinde kalan
Çeçenlere g×da daù×t×mlar×nda bulundu.
Rus iügalinden kaçarak Türkiye’ye s×ù×nan Çeçenler, zor üartlar alt×nda yaüam mücadelesi veriyorlar. ústanbul’da
Fenerbahçe, Ümraniye ve Beykoz
mülteci kamplar×nda s×ù×nmac× olarak
ikamet eden Çeçen aileler, çal×üma
izinleri olmad×ù× için d×üar×dan gelen
yard×mlarla yaüamaya çal×ü×yorlar.

*% % 0´=)80)6
Yurt içi Yard×mlar ARAûTIRMA
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200 evsize Oµ·PµOKM
] W M] EVHµQ µ

ú

HH únsani Yard×m Vakf×, ústanbul’da yoùun k×ü üartlar× nedeniyle zor durumda kalan evsizlere giyecek
yard×m×nda bulundu. ústanbul Büyüküehir Belediyesi

taraf×ndan Alibeyköy TevÀk Aydeniz Kapal× Spor Salonu’na
yerleütirilen 200 evsize ayakkab×, mont ve giysi yard×m×
yap×ld×.

´, , ®HER öùrencilere destek

ú

HH únsani Yard×m Vakf×, ihtiyaç sahibi öùrencilere desteùini sürdürüyor. úHH ekipleri, Çank×r×’n×n Ilgaz ilçesinde
ilköùretim öùrencilerine okul çantas× ve k×rtasiye malzemeleri ile kaban, bot, kazak, çorap ve iç çamaü×r× gibi giyim

malzemeleri yard×m×nda bulundu. Çatak Köy Derneùi’nin
talebi doùrultusunda gerçekleütirilen yard×m daù×t×m×n× úHH
ile Ilgaz Dernekler Birliùi ortaklaüa gerçekleütirdi. Minik
öùrenciler, úHH ekibine ve hay×rseverlere teüekkür ettiler.
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M

art ay×nda Elaz×ù’da yaüanan ve 40’tan fazla kiüinin hayat×n× kaybetmesine
sebep olan depremin hemen akabinde úHH únsani Yard×m Vakf×, Elaz×ù únsani
Yard×m Derneùi ve úHH’n×n Bingöl ve Malatya’daki gönüllüleri deprem bölgesinde yard×m faaliyetlerinde bulundu. úlk etapta acil kurtarma çal×ümalar×na destek veren
ekipler, depremden zarar gören 300 aileye kumanya paketi daù×tt×. Depremden
etkilenen ailelere battaniye ve kaban-mont daù×t×m×nda da bulunuldu.
úHH únsani Yard×m Vakf×, depremde yetim kalan çocuklar× desteklemeye yönelik çal×ümalar× da baülatt×.

FAAL´YETLER
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HH únsani Yard×m Vakf× öncülüùünde ve Doùu Türkistanl× STK’lar×n
desteùi ile ústanbul Bar×ü Platformu taraf×ndan düzenlenen Hür Doùu
Türkistan Sempozyumu, dünyan×n
farkl× bölgelerinden kanaat önderlerini
ve akademisyenleri ústanbul’da bir
araya getirdi. Sempozyumda, Doùu
Türkistan’da yaüanan hak ihlalleri ele
al×n×rken; Doùu Türkistan meselesinin
çözümünde devletlerin ve sivil toplumun üzerine düüen roller ve Doùu
Türkistan mücadelesini desteklemek
için at×lmas× gereken ad×mlar, sempozyum sonuç bildirgesi ile kamuoyuyla
paylaü×ld×. Türkçe, Uygurca, Arapça
ve úngilizce olarak kitaplaüt×r×lan Hür
Doùu Türkistan Sempozyumu tebliùlerine www.doguturkistansempozyumu.
com üzerinden ulaüabilir, sempozyum
kitab×n× úHH únsani Yard×m Vakf×’ndan
temin edebilirsiniz.

1949 y×l×nda Çin taraf×ndan iügal edilen ve 1955’te özerk bölge olarak ilan
edilen Doùu Türkistan, o tarihten bu
yana “Sincan/Kazan×lm×ü topraklar”
ad×yla an×l×yor. Bölgenin ad×n× deùiütirerek Sincan olarak an×lmas×n×
saùlayan Çin, bizzat bölgeyi de Çinlileütiriyor.

61 y×ld×r Doùu Türkistan halk×n×n temel insan haklar× gasp ediliyor. Doùu
Türkistan’a Çin nüfusu yerleütirilirken,
Doùu Türkistanl×lar gerek Doùu Türkistan içerisinde göç etmeye gerekse

51

dünyan×n farkl× bölgelerinde diasporada yaüamaya zorlan×yor.
Kat× doùum kontrol yöntemleriyle anne
adaylar×ndan çocuklar×n×n çal×nmas×;
oruç tutman×n ve camiye gitmenin
yasaklanmas×; eùitimin zorunlu olarak
Çince yap×lmas×; eùitim, istihdam,
saùl×k hizmetlerinin k×s×tlanmas× gibi
uygulamalar Doùu Türkistan halk× için
günlük yaüam×n bir parças× olmuü durumda.
Doùu Türkistan halk×n×n Çin bask×lar×na karü× bar×üç×l tepkilerin ise 2009
y×l×n×n Temmuz ay×ndaki olaylarda olduùu gibi üiddetle bast×r×l×yor. Yaüanan
hak ihlalleri ise Çin’in sansür uygulamas× nedeniyle dünya kamuoyunda
yer bulam×yor.
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rtadoùu’da yaüanan iç ihtilaÁar×, d×ü
müdahaleleri ve istikrars×zl×ù× en iyi
yans×tan ülkelerden biridir Lübnan.
Türkiye’de, diùer Ortadoùu ülkeleri için olduùu
gibi, Lübnan’la ilgili haz×rlanm×ü özgün çal×ümalar×n say×s× da son derece yetersiz. Literatürdeki
bu eksiklikten hareketle kaleme al×nan bu kitap,

www.ihh.org.tr
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HH’n×n web sitesi yeni yüzüyle yay×na girdi. Titizlikle haz×rlanan
yeni úHH web sitesi ûubat 2010’da yay×na baülad×. Görsel olarak
zenginleütirilen site, foto-galeriler ve videolarla destekleniyor. Vakf×m×z×n faaliyetleri, kampanyalar× ve projeleri hakk×nda ayr×nt×l× bilgilerin yer ald×ù× web sitesinde bugüne kadar gerçekleütirilen sempozyum
ve diùer uluslararas× ilmi toplant×larla ilgili bilgilere de ulaüabilirsiniz.
Web sitesinde ayr×ca seyahatnameler, periyodik yay×nlar×m×z ve úslam
Coùrafyas× serisi kitaplar×m×z× da ilginize sunuyoruz.

Lübnan’×n coùrafyas×, nüfus yap×s×, sosyoekonomik durumu, kültürel hayat×, tarihî, siyasi hayat×,
iç savaülar×, insan haklar× ihlalleri ve uluslararas×
politikadaki yeri ile ilgili kapsaml× bir çal×üma
niteliùinde. Kitaba ayr×ca Lübnan’a iliükin gezi
notlar×n×n yan× s×ra önemli röportajlara yer vererek içeriden bir bak×ü da sunuyor.

HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER
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Yaz eùitim OYVW PEVµ

ú

HH únsani Yard×m Vakf×, her y×l olduùu gibi bu y×l da okullar×n tatil olduùu yaz aylar×nda “yaz eùitim kurslar×” düzenleyecek. Dinî eùitimin yetersiz
olduùu Balkan ve Orta Asya ülkelerin-

de hayata geçirilecek olan projeyle,
ilköùretim ve lise çaù×ndaki öùrencilere
Kur’an-× Kerim ve temel dinî bilgiler
eùitimi verilecek. Yaz kurslar× dâhilinde
düzenlenen kültürel etkinlikler, geziler

ve bilgi yar×ümalar× ise öùrenciler aras×nda birlik ve dayan×üma duygular×n×
güçlendirmektedir. Yaz Eùitim Kurslar×
Projesi için ilgili fona dilediùiniz miktarda baù×üta bulunabilirsiniz.
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anaokullar×
aç×lmas×
Suriye’deki mülteci kamplar×nda yaüayan on binlerce Filistinli eùitim, saùl×k, bar×nma vb. hayati
önem taü×yan konularda yard×ma ihtiyaç duymaktad×r. 400.000’e yak×n Filistinli mültecinin yaüad×ù×
kamplarda aç×lacak anaokullar× ile çocuklar×n
okul öncesi kaliteli eùitim alabilecekleri bir yap×n×n
temelleri de at×lm×ü olacak. Projeyle, ihtiyac×n en
acil olduùu kamptan baülanarak toplam 12 kampta anaokullar× aç×lacak. Bir anaokulunun aç×lmas×n×n maliyeti 31.000 avrodur.
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akistan’da 2005 y×l×nda meydana gelen deprem, ülkedeki
eùitim altyap×s×n× önemli ölçüde
tahrip etmiü durumda. Bu durum, özellikle depremle birlikte say×lar× büyük
oranda artan yetimlerin eùitim olanaklar×n× da iyice azaltmaktad×r. Depremden sonra úHH taraf×ndan Haripur’da
geçici olarak yap×lan prefabrik okulda

hâlen 120 yetim yat×l× olarak ilk ve orta
düzeyde eùitim almaktad×r. Ancak daha
elveriüli, büyük ve saùlam bir binaya
ihtiyaç duyulmaktad×r. Proje kapsam×nda yaklaü×k 150.000 m2 alan üzerine
bir yetim üehri kurulmas× ve burada
ilköùretimden üniversiteye kadar eùitim
tesisleri, meslek kurslar×, úslami araüt×rmalar merkezi, yatakhane, hastane,

MR merkezi ve atölyelerin bulunmas×
planlanmaktad×r. Projenin ilk ad×m×nda
okul ve yurt binas× inüa edilecektir. 840
çocuùun eùitim alacaù× okulda eùitim
úngilizce ve Urduca dillerinde olacakt×r.
Okulda ayr×ca Türkçe eùitimi de verilecektir. Yurt binas×n×n bir kat×n×n maliyeti
650.000 dolar, okul binas×n×n bir kat×n×n maliyeti ise 450.000 dolard×r.

HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER
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Afganistan’da uzun y×llard×r devam
eden iç savaülar ve iügaller nedeniyle
binlerce çocuk yetim kalm×üt×r. Kimsesiz ve korumas×z kalan bu çocuklar×n
bar×nabilmesi için baükent Kabil’de
bir yetimhane inüa edilecektir. 250
m2 alan üzerine inüa edilecek olan

Gazze’de
HS³YQ
LEW XERI W M
OYVYPQ EW µ

A

mbargo nedeniyle 2005 y×l×ndan bu yana saùl×k hizmetlerinin sekteye uùrad×ù× Gazze’de,
úsrail sald×r×lar× sonucu birçok hastane
ve saùl×k kurumu y×k×lm×ü ya da büyük
hasar görmüütür. Proje çerçevesinde,
içerisinde çeüitli branülarda polikliniklerin yan× s×ra eczanenin de bulunacaù× doùum hastanesi, Gazze halk×na
düüük ücretle modern saùl×k hizmeti
sunacakt×r. Projenin maliyeti 550.000
dolard×r.

yetimhanede; idari bölüm, 100 kiüilik
yatakhane, yemekhane, kütüphane,
konferans salonu ve misaÀrhane bulunacakt×r. Proje tamamland×ù×nda ülkenin fark× bölgelerinden 100 yetim burada güvenli bir ortamda yetiüebilecektir.
Farkl× mezhep ve kabileler aras×nda

kavgalar×n×n yaüand×ù× Afganistan’da
çocuklar×n bir araya getirilerek kardeüliùin ön plana ç×kar×lmas×, ülke içinde
bar×ü×n tesisine de katk× saùlayacakt×r. Fizibilite çal×ümalar× devam eden
projeye dilediùiniz miktarda baù×üta
bulunabilirsiniz.
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HH únsani Yard×m Vakf×, ocak
ay×nda Latin Amerika’n×n ada
ülkesi Haiti’de meydana gelen
depremin akabinde bölgede acil yard×m çal×ümalar×na baülad×. Depremde
yaklaü×k 230.000 kiüi hayat×n× kaybetmiü, baükent Port-au-Prince yerle bir
olmuütu.

Ekipler bölgeye intikal etti
Haiti’de yaüanan depremin hemen
ard×ndan úHH únsani Yard×m Vakf×’n×n
ABD’deki partneri bölgeye intikal ederek úHH ad×na acil yard×m çal×ümalar×n× baülatt×. Türkiye’den yola ç×kan

µRHER

ve aralar×nda üç gönüllü doktorun
bulunduùu sekiz kiüilik acil yard×m
ekibi de bölgeye ulaüt×.

ulaüan úHH ekipleri, úHH’n×n bölgede
kurduùu poliklinikte 10 gün içerisinde
2.000 kiüiyi tedavi etti.

Gönüllü doktorlar
yüzlerce kiüiyi tedavi etti

Haiti’ye 70 ton g×da yard×m×;
her gün 2.000 kiüiye
s×cak yemek

Depremden sonra bölgede yaüanan en ciddi s×k×nt×lardan biri saùl×k
alan×nda yaüand×. Yaral×lar tedavi
edilemiyor, cesetler gömülemiyor, su
ve temizlik imkânlar×n×n k×s×tl× olmas×
nedeniyle salg×n hastal×k tehlikesi
görülüyordu. S×cakl×ù×n 40 dereceye
ulaümas× da bu tehlikeyi güçlendiriyordu. Böyle bir atmosferde bölgeye

Bat× yar×mkürenin en fakir ülkesi olarak bilinen Haiti, zaten açl×k ve yoksullukla an×l×yordu; depremden sonra
bu sorun daha da ciddi boyutlara
ulaüt×. Depremden saù kurtulanlar,
açl×ktan ölme tehlikesi ile karü× karü×ya kal×rken zaten k×s×tl× olan imkânlar
da yaùmac×lar taraf×ndan gasp edil-

Haiti seferberli³i
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meye baüland×. Bölgeye yap×lan g×da
yard×mlar× bu koüullar alt×ndaki Haiti
halk× için hayati önem taü×yor.
Baükent Port-au-Prince’e ulaüt×r×lan
g×da yard×mlar× Tevhid Camii, Fatiha
Camii ve St. Clairs Kilisesi hazirelerinde kurulan depolar×m×zdan deprem
maùdurlar×na daù×t×ld×. Bu iki cami ve
kilise, hem yard×mlar×n daù×t×ld×ù× mer-

kezler olarak hem de depremzedeler
için bar×nak olarak kullan×l×yor.
Yiyecek s×k×nt×s× göz önünde bulundurularak oluüturulan yemekhanede de
her gün 2.000 kiüiye s×cak yemek daù×t×m× yap×ld×. Ayr×ca depremde evini
kaybeden ve sokakta yaüayan ailelere
de bar×nmalar× için çad×r yard×m×nda
bulunuldu.

Deprem maùduru yetimler
Haiti’de 230.000 kiüinin hayat×n× kaybettiùi deprem felaketinin ard×ndan
çok say×da çocuk yetim kald×. Ülkede
depremden önce 50.000 civar×nda
olan yetim say×s×n×n bugün ne kadar
olduùu ise tam olarak bilinemiyor.
Deprem sonras×nda oluüan kaos ortam×n× suiistimal eden kiüi ve gruplar
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göz önünde bulundurulduùunda, ülkedeki yetimlerin güvenliùini ve emniyetini temin etmek, öncelikli yap×lmas× gereken iüler aras×nda. Bölgede
çal×üma yapan úHH ekipleri, depremin ilk günlerinde 700 yetime her gün s×cak yemek daù×tt×lar.
úHH únsani Yard×m Vakf×’n×n bölgedeki Àzibilite
çal×ümalar× sonucunda da yetim destek çal×ümalar× baülat×lacak.

Haiti yard×m bekliyor!
Evleri y×k×lan binlerce Haitili geceleri sokaklarda
uyuyor, gündüzleri ise bir parça yiyecek bulabilmek için mücadele veriyor. Kas×rgalar ülkesi
olarak bilinen ve birkaç ay sonra üiddetli yaùmurlar×n beklendiùi ülkede, acil önlemler al×nmazsa
insanlar× daha da zor günler bekliyor.

Haiti
Haiti Cumhuriyeti, Amerika k×tas×nda Karayip Denizi’nde bir
ada ülkesi. Küba’n×n doùusunda bulunan Hispaniola Adas×’n×
Dominik Cumhuriyeti ile paylaü×yor. Ülkenin nüfusu 10 milyon, baükenti Port-au-Prince.
Eski bir Frans×z sömürgesi olan ülke, Kuzey ve Güney
Amerika’da, Amerika Birleüik Devletleri’nden sonra kurulan
ikinci devlet (1804). Bat× yar×mkürede köleler taraf×ndan kurulan ilk devlet olan Haiti, ayn× zamanda bat× yar×mkürenin
en fakir ülkesi. Depremden önceki verilere göre ülke nüfusunun %85’i iüsiz. Ülke kurulduùundan bu yana d×ü müdahaleler ve iç istikrars×zl×klarla çalkalan×yor.
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epremin ilk günlerinde
ABD’deki partner kurumumuz
Zakat Foundation’×n desteùiyle iki uçak dolusu acil yard×m malzemesi gönderdiùimiz Haiti’ye gitmek
üzere, aralar×nda üç doktorun da yer
ald×ù× sekiz kiüilik bir ekiple yola ç×k×yoruz. Çeüitli yard×m malzemelerinin
yan× s×ra teknik malzemelerin, ilaç ve
çad×rlar×n bulunduùu onlarca koliyle
birlikte önce Fransa’ya, oradan da Dominik Cumhuriyeti’nin baükenti Santo
Domingo’ya uçuyoruz.

Ölüler ülkesindeki
ilk saatlerimiz
Bölgede yaüananlar kendini daha s×n×rdan geçmeden hissettirmeye baül×yor. Tüm malzemeler Dominik’ten temin edildiùi için s×n×r kap×s×nda uzun
bir araç kuyruùu var. Salg×n hastal×k
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tehlikesine karü× s×n×rda aü×lar×m×z yap×l×yor. Çok geçmeden arkadaülar×m×z
geliyor. Yanlar×nda silahl× adamlar var.
Yol boyunca toplanm×ü yaùma çetelerinin zaman zaman yard×m konvoylar×na sald×rd×ù×n× söylüyorlar. Aküam
olmak üzere ancak biz pasaportlar×m×za mühür vurdurmak için bir yetkili bile
bulam×yoruz. Depremle birlikte ülkede
devlet ad×na hiçbir üey kalmam×ü…
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Konvoy hâlinde ilerlemeye çal×ü×yoruz.
Buradan baükente doùru 180 km yolumuz var. Yollar çok bozuk; anl×yoruz
ki Haiti depremden önce de asl×nda
felaket bölgesiymiü. Verimli topraklara
sahip olan Haiti’de halk×n bu kadar
fakir olmas×na anlam veremiyoruz.
Kapkaranl×k sokaklarda loü ×ü×klar×n
etraf×nda toplanan insanlar, arkalar×na ald×klar× hayalet evlerle âdeta bir
korku Àlmini canland×r×yorlar. ûehir
merkezine girdiùimizde saùl× sollu
y×k×lm×ü/yaslanm×ü binalar ve her yeri
kaplayan ceset kokular×... Sokaklarda
ölüm sessizliùi hâkim…

BM nerede?
Ertesi sabah ilk iüimiz, akrediteyi
saùlamak için BM kamp×na gidip kay×t
olmak oluyor. Havaalan×n×n en kallavi
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yerini BM temsilcilerine tahsis etmiüler. úki görevli bize, helikoptere sadece
BM çal×üanlar×n×, uçaklara ise sadece
Amerikal×lar× bindirdiklerini söylüyor.
Hatta, “D×üar×da yemek bulamazsan×z
ölürsünüz.” diye bizleri nazikçe uyar-

maktan da geri durmuyorlar. Bir baüka
yetkili, güvenlik saùlan×ncaya kadar
d×üar×da çal×üamayacaklar×n× belirtiyor.
Hâlbuki BM, bölgeye depremden y×llar
önce gelip yerleümiü. Ülkede sürekli
darbe yap×ld×ù× için Haiti hükümeti,

ordusunu ilga ederek yerine BM’den
asker istemiü. BM askeri y×llard×r
bölgede olmas×na raùmen, kamp×n
d×ü×nda BM’ye baùl× birileri görmek
neredeyse imkâns×z.

Bölgedeki
Müslümanlarla tan×ü×yoruz
Haiti’de 7-8.000 civar×nda Müslüman
bulunuyor. Deprem bölgesindeki
Müslümanlarla tan×ümak için yola
koyuluyoruz. Yol boyunca felaket tüm
dehüetiyle görülüyor. Yerle bir olmuü
devlet baükanl×ù× saray×, onun karü×s×ndaki otel, arkas×ndaki büyük katedral... Her biri bir tarafa savrulmuü...
Tozun topraù×n içinden, enkaz y×ù×nlar× aras×ndan s×yr×l×p Müslümanlar×n
topland×ù× Tevhid Camii’nin kap×s×ndan giriyor ve bölge halk× ile hasbihâl
ediyoruz.
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Yard×m çal×ümalar×m×za
hüzün hâkim
Yard×mlar×n koordine edildiùi eski bir
kilisenin çevresinde toplanan yüzlerce
insan, burada derdine çare ar×yor. Kimisi
bacaù×n× kaybetmiü kimisi tedavi ettirmek
için çocuùunu getirmiü… Ancak hepsinin
en önemli derdi, açl×k. Gördükleri her
yabanc×ya önce midelerini, sonra aù×zlar×n× gösteren yüzlerce insan, gözleriyle
sürekli bizi takip ediyor. Doktorlar×m×z
hemen çal×ümaya baül×yor. Bir süre alt×
yaü×ndaki Roland Remy ad×ndaki k×z×n
tedavisini izliyorum. Enkaz alt×ndan iki
gün sonra ç×kar×labilmiü. Baü×ndaki yaralar pansuman ediliyor. Çok ac× çekiyor
yavrucak. As×l felaket ise ayaù×ndaki
sarg×lar aç×l×nca ortaya ç×k×yor. Gözyaülar× boncuk boncuk dökülüyor; feryat
Àgan aùl×yor. Meùer küçücük ayaù×ndaki
parmaklar× depremde kopmuü.

2.000 kiüiye s×cak yemek
Kilisenin müütemilat×nda 700’ü yetim
çocuk olmak üzere toplam 2.000 kiüi-

AKTÜEL

ye s×cak yemek vermeye baül×yoruz.
Çocuklar×n hemen hepsinin üstü baü×
periüan durumda; ama gözleri p×r×l
p×r×l. Ne kadar zor üartlarda yaüarlarsa
yaüas×nlar, onlar daha çocuk. Bize
“Siz kimsiniz? Buraya nereden geldiniz?” der gibi bak×yorlar.

Felaketin ak×l almaz boyutlar×
Petion Ville bölgesinde dolaü×rken yol
kenar×na b×rak×lm×ü bir çuvaldan d×üar×
ç×km×ü bir çift küçük ayak gözümüze
çarp×yor. Yan×na vard×ù×m×zda tüylerimiz diken diken oluyor. úki yaülar×nda
bir bebek, çuval×n içine konulmuü ve
öylece kald×r×m×n kenar×na b×rak×lm×ü.
Bu, sonraki günlerde yol kenarlar×nda,
molozlar aras×nda göreceùimiz onlarca cesedin
habercisi oluyor… Cesetler
sokaklara
at×lm×ü, birileri
gelip üzerlerine birer lastik
koyuyor ve
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yak×yor… Köpekler cesetleri yiyor…
Enkazlar, cesetlerin aras×ndan geçilerek büyük bir umursamazl×kla yaùmalan×yor ve polis, bu kaos ortam×nda
farkl× bir teröre sebep oluyor, insanlar
kim vurduya gidiyor… Depremin ard×ndan bölgeye gelen arama kurtarma
ekiplerinin say×s× ise, ne yaz×k ki bir
elin parmaklar×n× geçmeyecek kadar…

Çocuk ticareti
BM yetkilileri, birçok çocuùun hastanelere getirildikten sonra kaybolduùunu,
yurt d×ü×na evlatl×k çocuk ticareti yap×ld×ù× yönündeki endiüelerinin artt×ù×n×
belirtiyorlar. Bilindiùi gibi afet bölgelerinde misyoner gruplar ve insan tacirleri kimsesiz çocuklar× kaç×rarak ülke
d×ü×na ç×kar×yorlar. Mevcut koüullarda
bu tür olaylar× engellemenin pek de
mümkün olmad×ù×n× görüyoruz. únsanlar×n kendi çocuklar×na dahi sahip
ç×kamad×klar× bir ortamda, kimsesiz
çocuklar×n kimsesi kim olur?..
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Tarihin izinde...
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atani’deki arkadaülar×m×z
bizi yeüillikler içerisinde
bir bahçeye getirdiklerinde
nereye geldiùimize dair henüz bir
Àkrimiz yoktu. Bahçe içindeki en
büyük bina, yöre mimarisine uygun
ahüap bir yap×yd×. Öùrendiùimize göre
bu yap×, 1044 hicri y×l×nda yap×lm×ü
olan bir camiymiü. Çin, Tay ve Malay
mimarisinden izler taü×yan yap×,
al×ü×lm×ü cami normlar×ndan farkl× bir
görünümdeydi. Mescidi gezerken
ald×ù×m×z bilgilere göre tamamen
ahüaptan yap×lan binada çivi dahi
kullan×lmam×ü. Yaz ve yaùmur mevsimi
olmak üzere iki mevsimin yaüand×ù×
bölgede yap×lar sel sular×ndan
korunmak için sütunlar×n üzerine
yap×ld×ù×ndan bu cami de sütunlar
üzerindeydi.
Bu geleneksel cami, hâlen köylülere
hizmet vermekte. Ezan müezzin taraf×ndan okunmas×na raùmen kulede davul
benzeri bir enstrüman da bulunuyor.

Ezandan sonra bu enstrüman çal×narak köylüler namaza çaùr×l×yor. Bu
caminin kurucusu olan Said Hüseyin
Sanavi, burada tebliù çal×ümalar×n×
baülatan ilk kiüiymiü. Mescit yap×ld×ktan sonra da çal×ümalar×na devam
etmiü ve bir de el yazmas× Kur’an-×
Kerim haz×rlam×ü.

El yazmas× Kur’an-× Kerim en
deùerli varl×klar× olmuü
O dönemde insanlar×n úslami bilgisinin
ve teknolojik imkânlar×n yetersizliùi, el
yazmas× bu Kur’an-× Kerim’i bölgenin
dinî anlamdaki hayat damar× yapm×ü.
Biz daha duyduklar×m×z×n etkisinden
s×yr×lamam×üken bir bilgi daha ediniyor
ve bu Kur’an-× Kerim’in hâlen camiyi
yapt×ran Sanavi’nin bir yak×n× taraf×ndan korunduùunu öùreniyoruz. Hemen
oraya gitmek istiyoruz. Mihmandarlar×m×z biraz çekinseler de sonunda ikna
olup bizi Abdulhamit Amca’n×n yan×na
götürüyorlar.

Abdulhamit Amca’y× ziyaret
Abdulhamit Amca’n×n kendisi dahi yaü×n× bilmiyor. Eüi ve çocuklar× ile birlikte iptidai koüullarda yaü×yor. Abdulhamit Amca da eüi de çok mütebessimler
ve bizi misaÀr olarak aù×rlamaktan
duyduklar× mutluluk yüzlerinden okunuyor. Doùduùundan beri Talomanoh
köyünde yaüam×ü ve köyden d×üar× hiç
ç×kmam×ü. Gençlik y×llar×ndan itibaren
de köyün sembolü hâline gelen camide müezzinlik yapm×ü. ûimdi müezzinlik görevini küçük oùlu Bilal sürdürüyormuü. Büyük oùlu ise M×s×r’da Ezher
Üniversitesi’nde okuyormuü.
Abdulhamit Amca ile köyde yaüananlar hakk×nda konuümak istediùimizde
herkesten çok daha cesur davran×yor.
Çünkü burada birçok insan, olanlar
hakk×nda konuümay× pek istemiyor;
özellikle de yabanc×larla. Bu köy, sadece buradaki tarihî cami nedeniyle
bile birçok kez askerî sald×r×ya maruz
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kalm×ü. Çok say×da üehit vermiü.
Hâlen de köy civar×nda askerî tedbirler
devam ediyor. Abdulhamit Amca’n×n
birçok akrabas× da ç×kan çat×ümalarda üehit olmuü. El yazmas× Kur’an-×
Kerim’in korunmas× için dahi sert
çat×ümalar yaüanm×ü. Ancak askerler
hiçbir zaman bu Ku’ran-× Kerim’e ulaüamam×ülar. Biz de bu Kur’an-× Kerim’i
görmek istiyoruz ancak bunu bir türlü
Abdulhamit Amca’ya söyleyemiyoruz.
Çünkü Kur’an-× Kerim’in yeri, güvenlik
nedeniyle gizli tutuluyor.
Yan×m×zdaki arkadaülar heyecan×m×z×
fark ediyor ve Abdulhamit Amca’ya
el yazmas× bu özel mushaf× görmek
istediùimizi söylüyorlar. K×sa bir sessizlik ve tereddüt yaüan×yor. Ard×ndan
Abdulhamit Amca’n×n eüi, elinde bir
bohça ile içeri giriyor.
Kat kat kumaülardan oluüan bohça
aç×l×yor; son olarak büyükçe bir kadife
kumaü×n içinden Kur’an-× Kerim ç×ka-

r×l×yor. Abdulhamit Amca bu mushaf×n
koruyucu bir özelliùinin de olduùunu
söylüyor ve askerlerin mahalledeki
tüm evlere bask×n yapt×ù×n× ama bu
eve giremediùini anlat×yor.

Nas×l geçindiklerini sorduùumuzda
ise kendi ihtiyaçlar×n× kendilerinin
karü×lad×klar×n× söylüyor. Abdulhamit
Amca ve ailesi, evlerinin bahçesinde
yetiütirdikleri ürünlerle ve küçükbaü
hayvanlar×yla kendi geçimlerini iptidai
koüullarda saùlamaya çal×ü×yorlar.
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Onlar özgürlüùe inand×kça…
Onlar×n ümmetten bir tek dilekleri
var: Patani’de yaüananlar×n gizli
kalmamas× ve bütün dünyan×n burada yaüanan ihlallerden haberdar
olmas×... Kendilerinin enformasyon
imkânlar× çok k×s×tl× olduùu için bu
bilgilendirme iüinin de bizler taraf×ndan yap×lmas×n× istiyorlar. Eninde
sonunda burada Müslümanlar×n
özgürlüklerine kavuüacaklar×n× söyleyen Abdulhamit Amca, bu özgürlük
mücadelesi s×ras×nda Patanililerin
yan×nda olanlar×n da özgürleüeceùini
ifade ediyor.
K×s×tl× imkânlar ve zor yaüam koüullar×nda böylesine iman× taze ve
zafere böylesine inanan bir insan×n
karü×s×nda söylenebilecek pek bir
üey yok asl×nda… Ellerini öpüp onlar× Allah’a emanet ederek yanlar×ndan
ayr×l×yoruz.
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Orhan ûeÀk
ükodra’da yaüanan sel felaketi sebebiyle yeniden Arnavutluk’tay×z.
Sel felaketi ciddi bir boyut kazan×nca, bölgeye acil yard×m götürmeye
karar veriyoruz. Öncelikli olarak bölge
partnerimiz bizim ad×m×za g×da maddesi sat×n alarak yard×m haz×rl×klar×na
baül×yor. Biz de Türkiye’deki lojistik
merkezimizde bir t×r dolusu malzeme
haz×rl×yoruz.

ú

bir araca binerek yolumuza devam
ediyoruz. Bölgedeki evlerin çoùu su
bask×n×ndan etkilenmiü. Baz× yerlerde
kum torbalar×ndan set yapmaya çal×üm×ülar. úlk önce Dayç Belediyesi’ne
gidiyoruz. Her yer sular alt×nda kald×ù×
için belediyede hummal× bir çal×üma
var. útfaiyeciler, askerler ve belediye
ekipleri... Araçlar×n biri geliyor, diùeri
gidiyor...

m×za alarak yola koyuluyoruz. Su seviyesi yüksek olduùu için büyük askerî
araçlarla daù×t×m yapmaya karar
veriyoruz. Yard×m malzemelerini araçlara yüklemede bize yard×mc× olan
askerlerden ikisi Türkiye’deki askerî
okullarda eùitim alm×ü. Büyük bir hevesle bize yard×mc× oluyorlar. Yükleme
iülemini tamamlad×ktan sonra daù×t×m
için yola ç×k×yoruz.

Sular alt×ndaki úükodra’day×z

4 tonluk acil yard×m malzemesi
daù×t×yoruz

Sel felaketinden en fazla etkilenen ve
çoùunluùu köylerde yaüayan selzedelere yaù, pirinç, üeker, makarna, un, el
sabunu ve bulaü×k deterjan×ndan oluüan yard×m paketleri daù×t×yoruz. úlk

Bölgede yollar sular alt×nda kalm×ü;
sadece yüksek araçlar gidebiliyor. Biz
de arac×m×zdan inip yüksek tekerlekli

Dayç Belediye Baükan×’yla tan×üt×ktan
sonra belediyeden bir görevliyi yan×-
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etapta en maùdur durumdaki kiüilere
toplam 250 paketten oluüan 4 tonluk
acil yard×m malzemesi daù×t×m× gerçekleütiriyoruz. Daù×t×mlar×m×z× baüta
Dayç merkezinde ve buraya baùl×
Sukat, Yeni Sam, Eski Sam, Pemtar,
Mushan, Belay, Darrgjat, Rrushkul ve
Sirk köylerinde yap×yoruz.

kardeüimiz bize heyecanl× heyecanl×
bir üeyler anlat×yor. Tercüman vas×tas×yla bu genç kardeüimizin yard×m
getirdiùimiz için bize teüekkür ettiùini
öùreniyoruz. “Bu yard×mlar×n×zla bizi
çok memnun ettiniz. Yard×mlar×n Müslüman bir ülkeden, Türkiye’den gelmesi bizi çok sevindirdi.” diyor.

ediyor. Buradaki insanlar misyonerlerin bölgedeki çal×ümalar×ndan oldukça
rahats×zlar. Özellikle gençlere yönelik
propagandalar×ndan ve yüksek yerlere haç dikmelerinden duyduklar×
rahats×zl×ù× dile getiriyorlar. Ve bu iüe
bir çözüm bulunmas× gerektiùine inan×yorlar.

Yard×m t×r×m×z Tiran’da

Selin yol açt×klar×

Yard×mlar yerine ulaü×yor

Daha sonra öùreniyoruz ki útalya’dan
bir misyoner teükilat× gelmiü ve bölge
halk×na yard×m daù×t×m× yapm×ü. Buradaki Müslümanlar bizim geliüimizle
birlikte bu ezikliùi üzerlerinden atm×ülar ve bu, bölge halk× aras×nda büyük
bir memnuniyetle karü×lanm×ü. Biz
yard×mlar×m×z× daù×t×rken yaülar× 8-10
aras×nda olan çocuklar bize “Selamün
aleyküm!” diyerek maùrur bir üekilde
yan×m×zdan uzaklaü×yorlar. Öùreniyoruz ki bunlar×n çoùu bölgede úHH
taraf×ndan düzenlenen yaz kurslar×na
kat×lan çocuklarm×ü.

2005 y×l×nda Ramazan çal×ümalar× nedeniyle bulunduùumuz Arnavutluk’ta
deùiüen bir üeylerin olduùunu fark ediyoruz. Yard×mlar× daù×t×rken genç bir

Tercümanl×ù×m×z× yapan kardeüimiz,
daù×t×m yaparken bize mihmandarl×k
yapan yetkili arkadaülar×n kendi aralar×ndaki konuümalar×n× bize tercüme

Biz yard×mlar×m×z×n ilk bölümünü
tamamlarken, Türkiye’deki lojistik
merkezimizde haz×rlanan yard×m t×r×m×z da ikinci günün sonunda baükent
Tiran’a ulaü×yor. Biz de Tiran’a geçerek battaniye, g×da ve tekstil ürünleri
gibi malzemeleri daù×t×ma haz×rl×yoruz. Üç gün süren gümrük iülemlerinin
ard×ndan dördüncü gün daù×t×ma
baül×yoruz.

Arnavutluk’un baükent Tiran ve
Duress’ten sonra üçüncü büyük üehri olan 250.000 nüfuslu úükodra’da
halk×n %51’i Müslüman, %49’u ise
Katolik. Bu sel felaketine, burada
bulunan baraj kapaklar×n×n aç×lmas×
neden olmuü. Yaüanan su taük×n× neticesinde, selden en fazla zarar gören
bölge olan Dayç kasabas× civar×nda
yaüayan 5.000 kiüi tahliye edilmiü.
10.400 hektar arazinin sular alt×nda
kalmas×yla bölgede yaüayan 5.000 kiüi
bu felaketten etkilenirken 2.949 ev tamamen sulara gömülmüü. Ayr×ca tarihî
Kurüunlu Camii ve bölgedeki 11 cami
de hâlen sular alt×nda. Birçok caminin
tadilata ve hal×ya ihtiyac× var.
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“´stasyonda tren bekler gibi…”

Bir Çeçen’in
hicret öyküsü
F. Zehra Bayrak
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ovyetler Birliùi’nin daù×lmas×yla 1991 y×l×nda baù×ms×zl×ù×n×
ilan eden, ancak baù×ms×zl×ù×
Rusya ve Bat×l× ülkeler taraf×ndan
tan×nmayan Çeçenistan, 1994 y×l×ndaki Rus sald×r×s×yla kanl× bir savaüa
sahne olmuütu. Ve Çeçen halk; caddeleri, sokaklar×, evleri ve iü yerleriyle
birlikte büyük bir y×k×m× yaüam×üt×
dünyan×n gözleri önünde. 1996’da
imzalanan ateükese raùmen Rusya
bölgeden çekilmemiü; uygulad×ù×
ekonomik ambargo ve gizli servis
arac×l×ù×yla gerçekleütirdiùi eylemlerle
Çeçenleri bask× alt×nda tutmaya baülam×üt×. 1999 y×l×nda ikinci kez Rus
iügaline uùrayan Çeçenistan’da üst
üste beü cumhurbaükan× üehit edilmiü, 1.100.000 civar×ndaki nüfusun
250.000’den fazlas× hayat×n× kaybetmiü, yaklaü×k 500.000’i de ülkesinden
ayr×lmak zorunda kalm×üt×.
Hâlen devam eden úkinci Savaü’×n
ard×ndan baüta únguüetya olmak
üzere Kabardey-Balkar, Daù×stan ve
Kuzey Osetya bölgeleri ile Gürcistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna ve
Türkiye gibi ülkelere s×ù×nan Çeçen
muhacirler, buralarda sürdürdüler
omuzlar×na yüklenen ac×y×. Türkiye’de
hâlen 400 kadar× Fenerbahçe, Ümraniye ve Beykoz kamplar×nda olmak
üzere ústanbul’un çeüitli semtlerinde
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ve diùer illerde toplam 1.500 civar×nda
Çeçen muhacir bulunuyor.
Seferî hayatlar×na devam eden muhacirlerden biri olan Kamila Han×m,
yedi y×ld×r Türkiye’de yaü×yor. Onurlu,
vakarl×, iyi eùitimli, ac×lar×n× kendine
az×k yapmay× baüarabilmiü, çocuklar×
için hayata tutunduùu ipleri saùlamlaüt×rma gayretinde olan 45 yaü×nda bir

kad×n Kamila Han×m. Çeçenistan deyince gözlerinin içi gülüyor; bir solukta
anlat×veriyor güzel an×lar×n×. Ve konu
savaüa gelince durakl×yor, ayr×nt×lar
ekliyor peü peüe, yüreùindeki düùümleri usul usul çözmeye baül×yor…
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evine gelip psikolojik olarak onu ve
ailesini rahats×z ediyorlar. Son geliülerinde ise, Kamila Han×m’a bir belge
imzalat×yorlar. “Seni çaù×rd×ù×m×zda
geleceksin.” diyorlar. Bu, ans×z×n onu
al×p götürmeleri demek. “Çaù×rd×klar×nda bir kez gidiyorsun ve bir daha geri
dönmüyorsun.” diyor Kamila Han×m.
Teyzesinin 25 yaü×ndaki k×z×n× bu üekilde, gece herkes uykudayken sessiz

yorlar Kamila Han×m’×. Annesi ve
çocuklar×yla birlikte Bakü’de mülteci
hayat×na ilk ad×m×n× atan Kamila
Han×m, iü bulamad×ù× için akrabalar×n×n gönderdiùi yard×mlarla ayakta
kal×yor. Ancak o s×ralarda baz× Çeçenlerin Ruslara teslim edilmeye
baülanmas×, güvenliklerinden yeniden endiüe etmelerine neden oluyor
ve 8-9 ay sonras×nda buradan ayr×l×p

sakl× tedavi etmeye baül×yor. Sonralar×
bu mücadelenin içinde buluveriyor
kendini. Aylarca eve gelmediùi oluyor.
Kamila Han×m, ona bir üey olmas×ndan korkuyor. Ama o öylesine kararl×
ki…Henüz saùl×kl×yken, gençken, eli
ayaù× tutarken üehit olmak istiyor. Ve
36 yaü×ndayken uzaktan kumandal× bir
Rus füzesinin sald×r×s× sonucu, o çok
istediùi mertebeye kavuüuveriyor.

sedas×z götürdüklerini ve kendisinden
bir daha haber al×namad×ù×n× anlat×yor.
Yine alt× çocuklu bir doktor arkadaü×n×n
da ayn× üekilde kaç×r×ld×ù×ndan bahsediyor. Minik bebeùinin yan×ndan çekip
ald×klar× anneyi pencereden kaç×r×rken,
aùlamas×n diye bebeùin aùz×n× bantlad×klar×ndan… Bunlar×, gündelik bir
mesele gibi, ülkesindeki birçok ailenin
rutini olan bir üeyi anlat×r gibi anlat×yor.

akrabalar×n×n da isteùiyle Türkiye’ye
geliyorlar.

Ruslar Kamila Han×m’×n eüinin öldüùüne inanm×yor ve çeüitli gerekçelerle

Ve Ruslar×n bu tehditleri üzerine
akrabalar× Azerbaycan’a gönderi-

Kamila Han×m bir doktor. Kendisi gibi
doktor olan eüiyle Çeçenistan’da,
Astrahan Üniversitesi’nde okurken
tan×ü×yor ve evleniyorlar. Çal×üt×ù×
hastanede baühekimliùe kadar yükselen eüi, ayn× zamanda da ülkesinin
özgürlük mücadelesine destek verirken yaralanan insanlar×n yard×m×na
koüuyor. úhtiyac× olanlar×, kimi zaman
Kamila Han×m’la birlikte geceleri gizli

e SGYOP
EVµMpM
RLE]EXE
XYXYRHY³YMTPIVM
WE ³PEQP E·XµVQE
KE]VIXM
RHISPER
]E ·µRHEFMVOEHµR/ EQMPE
HanµQe IpIRMWXER
HI]MRGIK}^P IVM
RM
RMpM
K‚P‚] SV OSRYWEZE·E
KIPM
RGIHYVEOP
µ]SVZI
]‚VI ³M
RHIOM
H‚ ³‚QP IVM
YWYPYWYPp}^QI]I
ba·Pµ]SV¢

Üç yetim annesi Kamila Han×m,
Çeçenistan’daki ablas×n×n ve Türkiyeli
hay×rseverlerin desteùiyle evini geçindirmeye ve çocuklar×n× okutmaya gayret ediyor. Türkiye’deki diùer Çeçenler
gibi onun da mülteci statüsü yok, sadece ikamet izni alabildiùi için burada
çal×üam×yor. Türkiye’ye ilk geldiklerinde savaü×n izlerini üzerinde taü×yan,
uçak veya helikopter sesi duyduùunda
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bomba at×lacak diye korkup içeri kaçan
çocuklar×n×n psikolojisi art×k düzelmiü
durumda. Türkçeyi anadilleri gibi konuüuyorlar ve Türkiye’yi çok seviyorlar.
Birkaç ayl×ù×na geldikleri Türkiye’de
yedi y×ld×r hâlen ülkesine dönme ümidiyle yaüayan Kamila Han×m, ülkesinde
art×k savaü×n bitmesini ve hayat×n normale dönmesini bekliyor ve bu ümitle
yaü×yor. “Dönmeyeceùini insan akl×ndan geçirmiyor.” diyor, “Çünkü bütün
akrabalar×m orada, iüim orada; hayat
orada. Her an geri dönebilecekmiü gibi
yaü×yorum. ústasyonda tren bekler gibi
bekliyorum gideceùim günü.”
Son zamanlarda Çeçenistan’da
savaü×n izlerinin silindiùine, savaü
koüullar×n×n kalkt×ù×na ve özgürlük ortam×na kavuüulduùuna dair söylemler
ve Kadirov’un mültecilere ülkelerine
dönme çaùr×s×nda bulunmas× ise onu
yeterince ikna edememiü. Bu çaùr×lara
kulak verip geri dönenlerden tutuklananlar olduùuna dair haberleri hat×rlat×yor ve “Ne olacaù×n× kimse bilmiyor.”
diyor.
Eüinin son gün evden ç×karken, “Bana
bir üey olursa, ben nas×l ki Allah için
gidiyorsam O da sizi bir gün olsun aç
b×rakmayacakt×r.” dediùini anlat×yor,
hâlen devam eden üaük×nl×ù×yla. “Hakikaten hiç aç kalmad×k, üehit çocuklar×na Allah bak×yor.” diyor. Bazen, doktor
olduùu hâlde çal×üamad×ù× için kendini
kötü hissetse de, Türkiyeli hay×rseverler, tüm varl×klar×n× Muhacir’le paylaüan
Ensar’× örnek alarak hiç yaln×z b×rakm×yorlar onu. Kamila Han×m ise, bunu
bir borç addediyor ve “únüallah ahirette
ödeyeceùim borcumu.” diyor.
Onun gibi binlerce Çeçen, vatanlar×n×n
özgür olduùunu; tüm mülteciliklerinden
s×yr×lm×ü bir üekilde, yeniden daùlar×n
üahinleri gibi olduklar×n× görüyor her
gece rüyas×nda…
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¬NSAN¬ YARDIM
KANALLARI!
18 y¨ld¨r dünyan¨n 5 k¨tas¨nda 120 ülkeye yard¨m elimizi uzatt¨k. Sizin deste¦inizle
gerçekleªtirdi¦imiz yard¨m kampanyalar¨m¨z¨ yine sizlere ulaªt¨rmak için gitti¦imiz
her co¦rafyaya kameram¨z¨ da taª¨d¨k. Sizlerin ve TV ve radyo
kanallar¨n¨n deste¦i ile de iyili¦i hep görünür k¨ld¨k.

Televizyonlar ve programlarmz
Rotam¨z §nsan / Dost TV / Cuma / 13.00
Uzak Yak¨n / TV 5 / Cumartesi / 20.00
Radyolar ve programlarmz
Uzak Yak¨n / Lalegül FM / Hüseyin GONCAGÜL / Sal¨ / 18.05
Yeryüzü Notlar¨ / Özel FM / Kemal ÖZDAL / Pazartesi / 16.30

