
Gazze: Yoksulluktan 
doğan yaratıcılık 

 
Fadi el-Omari, 26, Gazze sahil şeridindeki kafeteryasında müşterilere sıcak içecek servisi 
yapıyor. İçeceklerin her biri yalnızca 1-2 şekele mal oluyor. 

 “Yoksulluktan yaratıcılık doğuyor.” 

Bu sözler, Gazze Şeridi’ndeki sahil yolunda açtığı küçük kafeterya 
hakkında konuşan Fadi el-Omari’ye ait. 26 yaşında işsiz ve ihtiyaç 
içindeyken, kendisi ve ailesinin geçimini sağlamak için bu fikri 
ortaya attı. 



Fadi, bir meslek okulundan mezun, ancak Gazze'de işsizlik kriziyle 
mücadele eden binlerce genç erkek ve kadın gibi eğitimine uygun 
bir iş bulamadı. 

Fadi, işe, Gazzeliler için cazip ve uygun fiyatlı bir atıştırmalık olan 
közlenmiş mısır satan mütevazı bir büfeyle başladı.  

Fadi; “Üç kardeşim ve ben bu projeyi geliştirdik. Mütevazı ama 
müiteri çeken bir kafeterya kurmak istedik. Tezgahları süslemek 
için ışıklar ekledik, mekana ayrı bir estetik değer kazandırdık, 
dolayısıyla daha fazla müşteri çekiyoruz” diye anlattı. 

Fadi ve kardeşleri ucuz tahta parçalarından banklar yaptı. Son 
halini vermek için çok çalıştılar. Daha sonra bankları kendi 
hazırladıkları süsleme ışıklarıyla donattılar ve bu da, mekana hoş 
ve sofistike bir dokunuş kazandırdı. 

Işıklarla aydınlatılan banklar, Fadi'nin kafeteryasının ayırt edici 
özelliği haline geldi. Pek çok genç ve aile fotoğraf çekmek ve güzel 
deniz manzarasının tadını çıkarmak için oraya gidiyor. 

Bu proje üzerinde çalışırken yoluna çıkan zorluklardan da 
bahseden Fadi, “Gazze Şeridi'ndeki elektrik kesintileri ciddi bir 
sorun. Ayda 150 şekele bir jeneratör kiralamak zorunda kaldık. 
Ayrıca belediye sahil yolu civarında bu tür projelere karşı olduğu 
için, bizim kafeteryayı kapatmasından endişeliyiz” dedi. 

Bu küçük proje, karısı ve iki çocuğunun yanı sıra Fadi'nin sekiz 
kişiden oluşan  ailesinin masraflarını karşılamaya yardımcı oluyor. 
Fadi El-Omari kafetaryada eleman çalıştırmaya başladığından 
beri, dört aile daha bu kafetaryadan elde edilen gelirle geçimini 
sağlamaya başladı.  

 “Közlenmiş mısır ve sıcak içecekleri düşük fiyatla satıyoruz ve 
kafeteryaya süslemeler ekleyerek mümkün olduğunca çok müşteri 



çekmeye çalışıyoruz” diye konuşan Fadi, “Bunları kafetaryanın 
açık kalması umuduyla yapıyoruz, yoksa tüm çabalarımız boşa 
gidecek” diye ekledi.  

Haberle ilgili daha fazla fotoğrafa ulaşmak için: 
https://www.icrc.org/en/document/gaza-corn-corniche 
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