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Değerli okuyucularımız,

Yaklaşan Kurban Bayramı ile yine hummalı bir çalışma dönemine 
giriyoruz. Bu yıl 101 ülke ve bölgede gerçekleşecek Kurban çalışma-
mızda yine emanetlerinizi hastalara, yaşlılara, yetimlere, mülteci-
lere ulaştırmak için yola koyulacağız. Dünyanın dört bir yanındaki 
İslam ümmetinin büyük bir heyecanla kutlayacağı Kurban Bayra-
mı vesilesiyle kurbanlarınızı, selamlarınızı ve dualarınızı beş kıtada 
savaş, afet ve yoksulluğun hüküm sürdüğü mazlum coğrafyalara 
götüreceğiz. Hayır vazifesini ibadet titizliği ile yerine getirmeye ça-
lışan vakfımızın bu yılki Kurban çalışmasının ayrıntılarını ekte yer 
alan Kurban gazetemizde okuyabilirsiniz.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı hak ihlalleri Türkiye’de ve 
dünyada ilk defa bu yıl böylesine geniş yankı uyandırırken İHH 
17 senedir Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda yardım fa-
aliyetlerini sürdürüyor. Ramazan ayı ile birlikte Türkiye günde-
mine düşen Arakan’da olayların nasıl başladığını, Arakanlı Müslü-
manların karşı karşıya olduğu insan hakları ihlallerini ve İHH’nın 
Arakanlı mültecilere yönelik faaliyetlerini bültenimizin ilerleyen 
sayfalarında ilginize sunuyoruz. 

Suriye halkının bir buçuk yılı geride bırakan özgürlük mücadele-
sinde İHH’nın komşu ülkelere sığınan mültecilere yönelik yardım 
faaliyetleri de artarak devam ediyor. Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e 
sığınan mültecilere barınma, gıda, ilaç, kıyafet vb. alanlarda destek 
olan İHH ekipleri ayrıca tek bir imalathanenin bile işlemediği Su-
riye içerisinde, bombardıman altındaki şehirlerde mağdur olan in-
sanlara hayatları pahasına gıda ve ilaç ulaştırmaya çalışıyor. Mart 
2011’den bu yana devam eden Suriye halkına yönelik yardım faali-
yetlerimizi bültenimizde detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

Geçtiğimiz üç ay içerisinde gerçekleşen su kuyusu, katarakt, yetim 
sponsorluğu, cami ve okul inşası gibi uzun soluklu projelerimizle il-
gili son gelişmelere de bültenimiz içerisinde yer veriyoruz. Bu iyilik 
kervanına ortak olan tüm gönül dostlarımıza el uzattığımız yüz bin-
lerce ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz.

El ele vererek iyiliği çoğaltmak umuduyla… 
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Ekim - Kasım - Aralık 2012
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ARAKAN’DA NELER OLUYOR?

A rakan’da geçmişi uzun yıllara dayanan, insanlık onuru-
nu zedeleyici hadiseler yaşanıyor. Bölgedeki son olay-
larda 1.000’den fazla Müslüman hayatını kaybetti, yak-

laşık 100.000 Müslüman da evsiz kaldı. Arakan’dan kaçan çok 
sayıda mülteci komşu ülke Bangladeş’teki kamplara sığınıyor. 
Ancak tahayyüllerin ötesinde olumsuz şartlar barındıran bu 
kamplardaki yaşam koşulları Arakanlı Müslümanların gele-
ceğe dair umutlarını tüketiyor. Uzun süredir bu kamplardan 
birinde yaşayan 75 yaşındaki Kala’nın dilinden dökülen “Bizi 
bütün acılarımızdan kurtaracak olan ölümü bekliyoruz.” sözü 
bu insanlık dramının en somut yansıması. Daha da trajik olan 
ise; kendisi de yoksullukla mücadele eden Bangladeş haziran 
ayından bu yana ülkeye sığınan mültecileri kabul etmek is-
temiyor, hatta ülkede bulunan mültecileri geri gönderiyor...

 Olaylar nasıl başladı? 
Arakan’da yaşanan olaylar 3 Haziran 2012 günü başkent Ak-
yab’dan Maungdav şehrine gitmekte olan 10 Müslüman’ın Bu-
dist fanatiklerce katledilmesi ile başladı. Yüzlerce Müslüman 
bu saldırıyı protesto etmek için Maungdav şehrindeki Mer-
kez Camii’nde toplandı. Bu hareketi kendi varlıklarına tehdit 
olarak kabul eden Budist fanatikler ve Burma polisi, Müslü-
manlara saldırdı ve çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralan-
dı ya da şehit edildi. Burma polisi bu gösteriyi devlete karşı 
bir ayaklanma olarak nitelendirdi ve olaylara karışan Müslü-
manların cezalandırılması emrini verdi. Bu kararı müteakip 
Budist fanatikler ve Burma polisi Müslüman köy ve kasaba-
larına baskınlar düzenlemeye başladılar. Suçluları barındır-
dıkları gerekçesiyle 300’ün üzerinde Müslüman köyü ile cami 
ve medreseler ateşe verilerek yakıldı. 

Bağımsız insan hakları kuruluşlarına göre haziran ayında 
bölgede yaklaşık 1.000 kişi katledilmiş, on binlerce Müslüman 
evlerinden ve köylerinden sürülerek ormanlarda yaşamak 
zorunda bırakılmıştır. Müslümanlardan bir kısmı ise kom-
şu Bangladeş’e sığınmak için teknelerle Naf Nehri ve Hint Ok-
yanusu’na açılmış ancak Bangladeş hükümetinin mültecileri 
kabul etmemesi nedeniyle yüzlerce Arakanlı Müslüman ne-

İHH 17 yıldır Bangladeş’teki 
mülteci kamplarında 
yaşayan Arakanlılara 
Türkiye halkının 
yardımlarını ulaştırarak 
onların temel ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyor.
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hirde veya okyanusta boğularak can vermiştir. Bölgeden ge-
len haberlerde yaralılardan bir kısmının kendi imkânlarıyla 
gizlice Bangladeş’e geçerek tedavi olmaya çalıştığına dair bil-
giler gelmektedir. Durumu ağır olan ve tedavilerine izin ve-
rilmeyen birçok yaralı ise kaderine terk edilmiş durumdadır.

Yaşanan süreçte Rakhine Budistleri, güvenlik kuvvetleri ve 
polisin de yardımıyla Rohingya Müslümanlarını yerlerin-
den etmeye çalışmıştır. Sokağa çıkma yasağının devam et-
tiği Arakan’da güvenlik güçleri ve Budist grupları köy köy 
dolaşıp Müslümanların evlerini ateşe vermiş, yanan ev-
lerden çıkan Rohingyalara güvenlik güçleri tarafından 
ateş açılmıştır. Çok sayıda Müslüman’ın evlerinde diri 
diri yakıldığı olaylarda cesetlerin kamyonlara doldu-
rularak taşındığını haber veren bağımsız kaynaklar, 
olaylarda tam olarak kaç kişinin katledildiğini söylemenin 
mümkün olmadığını bildirmektedir. Arakan’da beşinci bölge 
olarak tanımlanan kesimde de en az bir caminin ve çok sayı-
da köyün tamamen yakıldığı haberleri gelmektedir. Bağım-
sız hiçbir medya kuruluşunun bulunmadığı Burma’da, hükü-
met kaynaklı haberler yapan tek bir medya kuruluşu vardır.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bölgede Budistler tara-
fından Müslümanların sahip olduğu her şeyin yağmalandığı 
ve Rohingya Müslümanlarının korku içerisinde olduğu; soka-
ğa çıkma yasağının ise ne kadar süreceğinin bilinmediği bil-
dirilmektedir. Özellikle karanlığın çökmesiyle birlikte evsiz ka-
lan mağdurlar hükümet güçlerinin hedefi hâline gelmektedir. 

Bugün Arakanlılar sınır dışı edilme, evlerinin basılması, 
yakılması vb. şiddet olayları ile karşı karşıyadır. Bölge-
de ciddi bir insani kriz yaşanmaktadır.

Bugün Arakanlılar sınır 
dışı edilme, evlerinin 
basılması, yakılması 
vb. şiddet olayları ile 
karşı karşıya. Bölgede 
ciddi bir insani kriz 
yaşanıyor.
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 Katliamlar 
Arakan’daki Budist hâkimiyeti, Rohingya Müslü-
manları için hak ihlalleriyle dolu bir dönemi de be-
raberinde getirmiştir. 1938’de Müslümanlara kar-
şı girişilen katliamda binlerce insan öldürülmüş, 
500.000’den fazla Müslüman bölgeyi terk etmek 
zorunda bırakılmıştır. 1942’de Rohingya Müslü-
manları yine büyük bir kıyıma uğramışlar, bu 
dönemde yaşanan olaylarda 150.000 Müslüman 
katledilmiştir. 1947 yılında gerçekleştirilen saldırı-
larda, 1954 Muson Operasyonu’nda, 1978 Kral Dra-
gon Operasyonu’nda on binlerce Müslüman kat-
ledilmiştir. Bugün hâlâ hiçbir şeyin değişmediği 
bölgede Arakan Müslümanlarına yönelik saldırı 
ve katliamlar devam etmektedir.
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 Bangladeş’te Arakanlı  
 mültecilerin barındığı  
 kamplar 

Kutupalong Mülteci Kampı: 12.000 mültecinin kal-
dığı kamp BM tarafından resmî olarak kabul ediliyor.
Nayapara Mülteci Kampı: 10.000 mültecinin kaldı-
ğı kamp BM tarafından resmî olarak kabul ediliyor.
Leda Mülteci Kampı: 13.000 mültecinin kaldığı kamp 
BM tarafından resmî olarak kabul ediliyor.
Kutupalong Gayriresmî Mülteci Kampı: 95.000 
mültecinin yaşadığı bu kampta kalanlar BM ve Bang-
ladeş hükümeti tarafından mülteci olarak kabul edil-
miyor. Kamptaki 95.000 kişi sürekli açlık ve yoksul-
lukla karşı karşıya. Bangladeş hükümeti açlıktan 
ölümlerin çok fazla yaşandığı kampa son dönemde 
hiçbir kurum ve kuruluşun girmesine izin vermiyor.
Bangladeş’te kamplar dışında, ormanlık alanlarda ve 
köylerde 100.000’in üzerinde kayıt dışı Arakanlı mül-
tecinin hayatta kalma mücadelesi verdiği biliniyor.

�
�
�
�

Ayrıntılı bilgi için bkz: İHH Arakan Raporu, 
http://www.ihh.org.tr/uploads/2012/arakan-
raporu.pdf

˛
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İHH ARAKAN FAALİYETLERİ
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 17 yıldır Bangladeş’teki mülteci 
kamplarında yaşayan Arakanlılara Türkiye halkının yardımla-
rını ulaştırarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışı-
yoruz. Başta Kurban ve Ramazan yardımları olmak üzere her 
yıl gıda, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda yardım ulaş-
tırdığımız Arakanlı mülteciler için son 5 yılda yaptığımız insani 
yardım çalışmaları genel olarak aşağıdaki gibidir: 
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 2006 yılı 
◆ Cox’s Bazar’da üç katlı İbn-i Abbas Okulu pro-
jesi başlatılmıştır. Eylül 2007’de tamamlanan 
okulda yaklaşık 1.500 öğrenci eğitim almaktadır. 

◆ Bilgisayar eğitim merkezi açılmıştır. Merkez-
den 200 öğrenci istifade etmektedir.

◆ 31’i Bangladeş’teki kamplarda, 8’i Arakan içe-
risinde olmak üzere toplam 39 su kuyusu açıl-
mıştır.

◆ Kurban döneminde kamplarda 104 büyükbaş 
kurban kesimi gerçekleştirilmiş, dağıtımlardan 
14.000 kişi istifade etmiştir. Ayrıca Arakan içe-
risinde de 10 adet büyükbaş kurban kesimi ya-
pılarak 2.100 kişiye dağıtılmıştır.

◆ Ramazan ayında kumanya dağıtımı yapılmış, 
dağıtımlardan 700 aile (yaklaşık 3.000 kişi) is-
tifade etmiştir.

◆ 350 yetim öğrenciye kıyafet yardımı yapıl-
mış ve bayram harçlığı verilmiştir.

◆ Kutupalong Mülteci Kampı’nda muşamba, ilaç, 
temizlik malzemeleri vb. ihtiyaçların dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

◆ Kamplarda sağlık taraması yapılmıştır.

◆ Kamplarda Kur’an-ı Kerim dağıtılmıştır.

 2007 yılı 

◆ İbn-i Abbas Okulu bünyesindeki 50 kişilik ye-
timhanenin yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır.

◆ Muson yağmurlarından etkilenen 2.000’den 

fazla aileye (yaklaşık 13.000 kişi) gıda yardımı 
yapılmıştır.

◆ Kamplarda yaşayan ve katarakt hastası 200 ki-
şinin ameliyatları yaptırılarak yeniden görmele-
ri sağlanmıştır.

◆ Ramazan ayında 11.000 kişiye gıda yardımı 
yapılmıştır.

◆ Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye kırta-
siye malzemesi yardımı yapılmıştır.

◆ Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye bay-
ramlık elbise yardımı yapılmıştır.

 2008 yılı 

◆ Muson yağmurlarından etkilenen 2.000’den 
fazla aileye (yaklaşık 12.000 kişi) gıda yardımı 
yapılmıştır.

◆ Ramazan ayında yaklaşık 10.000 kişiye gıda 
yardımı yapılmıştır.

◆ Cox’s Bazar şehrinde, 50 kişi kapasiteli bir ye-
timhanenin (Daru’l-İman Yetimhanesi) inşası-
na başlanmıştır. Betonarme olarak yapılan bina 
daha sonra üstüne kat çıkılabilecek şekilde ta-
sarlanmıştır.

 2009 yılı 

◆ 35 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi uygula-
masına dâhil edilmiştir.

◆ Cox’s Bazar şehrinde yaptırılan Daru’l-İman 
Yetimhanesi tamamlanarak hizmete açılmıştır.
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◆ Ramazan ayında 5.000 aileye (yaklaşık 
35.000 kişi) bir aylık gıda yardımı yapılmıştır.

◆ Kurban döneminde Teknaf ve Cox’s Ba-
zar’da 1.000 hisse kurban kesilmiştir. Dağı-
tımlardan 2.000 aile faydalanmıştır.

 2010 yılı 

◆ Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda  
20 adet su kuyusu açılmıştır. 

◆ Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 
acil gıda yardımı yapılmıştır.

◆ Ramazan ayında 10.000 aileye (yaklaşık 
70.000 kişi) bir aylık gıda yardımı yapılmıştır.

◆ Mart ayında 12.000 aileye acil yardımlar 
kapsamında bir aylık temel gıda maddesi da-

ğıtımı yapılmıştır.

◆ Kurban döne-
minde Teknaf ve 
Cox’s Bazar’da 
1.000 hisse kur-
ban kesilmiştir. 
Dağıtımlardan 

2.000 aile fayda-
lanmıştır. 
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 2011 yılı 

◆ Cox’s Bazar şehrinde yapımına başlanan 
Hacı Ahmet Kınacı Camii’nin inşaatı tamam-
lanarak hizmete açılmıştır.

◆ 2011 kış yardımları kapsamında 750 yetim 
ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık elbise, batta-
niye ve kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır. Ay-
rıca ihtiyaç sahibi 500 aileye battaniye ve gıda 
yardımı yapılmıştır.

◆  2011 Yetim Günleri kapsamında 200 yetim 
çocuk sünnet ettirilmiş ve sağlık taramasın-
dan geçirilmiştir. Ayrıca 20 yetim genç kız ev-
lendirilerek çeyiz masrafları karşılanmıştır.

◆ Mülteci kamplarında 13 adet su kuyusu açıl-
mıştır.

◆ Üç ayrı seferde toplam 581 hisse akika ve adak kur-
banı kestirilerek mültecilere dağıtılmıştır.

◆ Ramazan ayında 15.000 aileye (yaklaşık 100.000 
kişi) bir aylık gıda yardımı (185 ton pirinç) yapılmıştır.

◆ Cox’s Bazar bölgesinde bir cami (Sümer Camii) in-
şasına başlanmıştır.

◆ 20 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi kapsamında 
desteklenmeye başlanmıştır. Bölgede desteklenen ye-
tim sayısı 55’e ulaşmıştır.

◆ 2.200 kişi için kışlık acil yardım çalışması yapılmıştır.

 2012 yılı 

◆ Cox Bazar bölgesinde 1.500 kişinin 
istifade edebileceği bir caminin (Tepea-
şan Ailesi Camii) inşasına başlanmıştır. 

◆ Cox’s Bazar’da 1.500 kişinin isti-
fade edeceği Şahin Altunok ve 
Avni Poçins Camii inşasına 
başlanmıştır.

◆ Daru’l-İman Yetimha-
nesi için bir balık çiftliği 
satın alınmıştır. Çiftlik-
te yapılan üretimden 
elde edilen gelir ye-
timler için kullanıl-
maktadır.

◆ Adak ve akika 
kurbanları kesile-
rek yaklaşık 500 
aileye dağıtılmıştır.

◆ İhtiyaç sahibi 
hanımlara yönelik 
meslek edindirme 
projesinin altyapı 
çalışmaları başlatıl-
mıştır. Projeden ilk 
etapta yetim an-
nesi 70 dul hanım 
istifade edecektir.
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2012 ACİL YARDIM 
ÇALIŞMASI 

(Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül)

Haziran 2012
◆ Bangladeş’e sığınan mültecilere 

35.000 avroluk acil gıda yardım yapıl-
mıştır. Yardımlardan 35.000 kişi istifa-
de etmiştir.

◆ 10 büyükbaş hayvan kesilip Arakanlı 
mülteci ailelere dağıtılmıştır. Yardımlar-
dan 2.750 kişi istifade etmiştir.

İHH, Arakan için başlattığı acil yar-
dım kampanyası çerçevesinde bölge-
de 17.000.000 liralık yardım yapmayı 

planlamaktadır. Vakfımız Haziran 2012 
itibarıyla Arakan’a 1.222.498 liralık yar-
dım gerçekleştirmiştir.

Temmuz 2012
◆ Ramazan kampanyası kapsamında 
Arakan mülteci kamplarında ve civar 
köylerde 50.000 avroluk gıda dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

◆ Kamplardaki 9.000 aileye 20’şer ki-
loluk pirinç dağıtılmıştır. Yardımlardan 

54.000 kişi istifade etmiştir.

◆ Kamplardaki 1.000 aileye gıda paket-
leri dağıtılmıştır. Yardımlardan 6.500 

kişi istifade etmiştir.

Gıda paketi içeriği aşağıdaki gibidir: 
10 kg pirinç, 2 kg şeker, 1 kg süt tozu, 
2 litre sıvı yağ

◆ Adak ve akika kurban projesi kapsa-
mında mülteci kamplarında ve civar köy-
lerde 32 büyükbaş hayvan kesilip dağıtıl-
mıştır. Yardımlardan 13.440 kişi istifade 
etmiştir.

Ağustos 2012
◆ Mülteci kamplarında ve civar köylerde 
6.000 aileye gıda paketi dağıtılmıştır. Yar-
dımlardan 33.000 kişi istifade etmiştir. 

Gıda paketi içeriği aşağıdaki gibidir: 
20 kg pirinç, 3 litre sıvı yağ, 2 kg tuz, 
2 kg şeker, 3 kg  un, 2 kg Şemai (ye-
rel yemek) 5 kg patates, 5 kg nohut

◆ Arakan’dan Bangladeş’e yeni sığınan 
2.000 mülteci aileye yardım paketi dağı-
tılmıştır. Hâlihazırda devam eden bu pro-
jeden 10.000 kişi istifade etmiştir.

Yardım paketi içeriği aşağıdaki gibidir: 
1 paket ilaç ve temizlik malzemeleri, 
1 adet branda, 3 parça mutfak eşya-
sı, 2 adet battaniye, 1 adet cibinlik, 1 
takım giyecek, 31 avro nakdi yardım

◆ Arakan’da 400 aileye 50’şer avro ol-
mak üzere toplam 20.000 avro nakdi 
yardım yapılmıştır.
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Arakan’da  

neler oluyor?

◆ Adak ve akika kurban projesi kapsamında mül-
teci kamplarında ve civar köylerde 32 büyükbaş 
hayvan kesilip dağıtılmıştır. Yardımlardan 12.600 
kişi istifade etmiştir.

◆ Ramazan ayı içerisinde Arakan’dan Bangladeş’e sı-
ğınan 65 aileye kumanya ve 1.950 avro tutarında fit-
re yardımı yapılmıştır. 

◆ Arakanlı 140 mülteci aileye 7.000 avro tutarında 
fitre yardımı yapılmıştır. 

◆ Ramazan ayı içerisinde 550 Arakanlı mülteci-
ye 5.550 avro tutarında fitre dağıtımı gerçekleş-
tirilmiştir.

◆ Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda Kutupalong 
Kampı ve civar köyleri ile Leda Kampı’nda 2.900 
adet kumanya paketi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
Dağıtımlardan 18.365 kişi istifade etmiştir.

◆ Adak ve akika kurban projesi kapsamında Ra-
mazan Bayramı’nda Arakanlı mültecilerin yaşa-
dığı köylerde 50 büyükbaş hayvan kesilip dağıtıl-
mıştır. Dağıtımlardan 21.500 kişi istifade etmiştir.

◆ Leda Kampı’nda 2.250 aileye 10’ar kilo pirinç da-
ğıtımı gerçekleştirilmiş, dağıtımlardan 13.500 kişi 
istifade etmiştir.

◆ Ağustos ayı sonu itibarıyla Arakan’dan yeni ge-
len 43 mülteci aileye 30’ar avro nakdi yardım ya-
pılmıştır.

◆ Ağustos ayı sonu itibarıyla Leda Kampı’nda 2.200 
aileye (50.000 kişi) 25 kg pirinç dağıtımı yapılmıştır.

◆ Ağustos ayı sonu itibarıyla Kutupalong Kam-
pı’nda 2.000 aileye 20 kg pirinç dağıtımı ger-
çekleştirilmiştir.

Eylül 2012
◆ Arakan’da yaşayan 1.500 aileye (7.000 kişi) 
22.000 avroluk gıda yardımı yapılmıştır.

◆ Arakan’dan Bangladeş’e göç eden 50 
yeni mülteci aileye 30’ar avroluk nakdi 
yardım yapılmıştır.

◆ Kutupalong Kampı’nda kalan 1.000 ai-
leye (6.500 kişi) gıda paketi dağıtımı ya-
pılmıştır. 
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BUZDAĞININ SADECE GÖRÜNEN 
KISMINA ŞAHİT OLDUK

Olayların hemen akabinde bölgeye ulaş-
tınız, orada nelere tanıklık ettiniz?

Osman Sağırlı: Mesleğim icabı kriz böl-
gelerine çok sık giderim. Bugüne ka-
dar çok farklı olaylara tanıklık ettim. 
Ne yalan söyleyeyim Bangladeş’teki 
kampları ilk gördüğümde etkilenme-
dim. Çünkü duyduğumuz sıkıntıları, 
can tehlikesini yansıtmıyordu. Tamam, 
durum çok kötü, kümes gibi yerlerde 

yaşamaya çalışan binlerce insan var. 
Sefalet, pislik diz boyu. Ama eksik olan 
bir şey var. İHH Bölge Koordinatörü Sait 
Demir’e, “Ya gerçek bu değil ya da duy-
duklarımız gerçek değil!” dediğimi ha-
tırlıyorum. Akabinde Arakan’dan ge-
len birkaç grup olduğu haberi geldi. 
Naf Nehri kenarında onları gördüğüm 
anda ise zihnimdeki Arakan algısı ta-
mamen değişti. Sonrasında teknelerle 
karşıya geçip mültecilerin kaçmasına 

Arakan içine girmek imkân-
sız. Arakan’dan kaçan mülte-
cilerden biriyle görüştük. Ter-
cümanlığını ben yaptığım için 
göz gözeydik, gözlerime bakıp 
anlatıyordu içeride yaşadıkla-
rını. “Erkeklerimizi parçala-
ra ayırarak öldürüyorlar, ka-
dınlarımıza tecavüz ediyorlar.” 
dedi ama bunları söylerken 
gayet soğukkanlıydı. Daha 
sonra birden duraksadı ve 
“Neredesiniz ey İslam ülke-
leri?” diyerek hıçkırarak ağ-
lamaya başladı.

Abdullah Camioğlu,  
İHH Acil Yardım Ekibi 

Arakan’da bir insanlık krizi yaşanıyor. İHH ekipleri ile bölgeye giden 
gazeteciler Osman Sağırlı ve Fatih Er ile Arakan izlenimlerini konuştuk.
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da yardımcı oldum. Onlarla an be an o 
ölüm korkusunu yaşadım. 

Fatih Er: Aslında biz buzdağının sadece 
görünen kısmına şahit olduk. Bangla-
deş’in güneyine ulaşmamız, bir nebze 
olsun Arakanlıların dramını anlamamı-
za yeterli oldu. Arakanlıların oluşturdu-
ğu kampların bir benzerine daha önce 
rastlamamıştım. Gelişi güzel iç içe ya-
pılmış tek gözlü bambu barakalar ve iç-
lerinde yaşayan insanlar… Bu manzara 
21. yüzyılda dünyanın acımasız yüzünü 
gösteriyordu. Şimdiye kadar İslam dün-
yasının sırtını döndüğü ve ölümlerine 
göz yumduğu bu insanlar, bulabildik-
leri bir avuç pirinçle günlük yaşamla-
rına devam ediyordu. Açlık ve bakım-
sızlıktan ölüm ve yaşam arasında olan 

çocuklar kampın çamur deryası sokak-
larında bir siluet gibi dolaşıyordu. Belki 
de kamplarına gelen bu üç-beş yaban-
cı hayatlarındaki en heyecan verici şey 
olmuştu onlar için. 

Tanık olduğunuz insan hikâyelerini bi-
zimle paylaşabilir misiniz?

Osman Sağırlı: Tam sahur vaktiydi. “Gün-
lerdir Myanmar’dan kaçan mülteciler-
den bir kaçını görebilir miyim, acaba 
Arakan’da neler olup bittiği hakkında bir 
şeyler öğrenebilir miyim?” düşüncesiy-
le sekiz kilometrelik Naf Nehri’nin kıyı-
sında beklemeye başladık. Bir grubun 
ulaşmak üzere olduğu işaret edildi. O 
grup 500 metrelik mesafeyi tam üç sa-
atte aşıp yanımıza gelebildi. Karşılaştı-

ğımız anda kimi topallıyor, kimi başını 
yerden kaldıramıyordu. Tek sıra hâlin-
de ilerleyen grupta genç bir kadın var-
dı. Attığı her adımda önce kucağındaki 
bebeğe sonra arkasındaki yaşlı kadının 
kucağındaki bebeğe bakıyordu. Dayana-
madım sordum. Adının Ummi olduğu-
nu söyledi. Kucağındaki Hasan, arkada-
ki yaşlı kadının taşıdığı ise ikizi Hüseyin. 
Henüz 40 günlükler. Babaları 22 gün 
önce katledilmiş. Arakan’daki yakınları, 
elbirliği ederek onların Bangladeş’e kaç-
malarını sağlamış. En dramatik olanı ise 
bu insanlar tam beş gündür ne iftar ne 
de sahur yapmadan, dahası boğazların-
dan bir lokma geçmeden oruç tutuyor-
lardı. Annenin sütü kesilmiş, ikizler der-
mansız kalmıştı.

BM, kamplarda kayıtlı 28.000 mülteci olduğunu, onların ihtiyaçlarını 
karşılamakla mükellef olduğunu söylüyor. Ancak gerçekte kayıtlara 

giremedikleri için resmî olarak yardım alamayan 500.000’e yakın mülteci var.
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Şimdiye kadar 
İslam dünyasının 

sırtını döndüğü 
ve ölümlerine 
göz yumduğu 

Arakanlı mülteciler, 
bulabildikleri bir 

avuç pirinçle günlük 
yaşamlarına devam 

ediyor.

Yaşadığımız bir diğer şey de şuydu: Sa-
atlerce yarı belimize kadar çamur için-
de yürüyüp ardından teknelere binerek 
Burma tarafına zorlu bir yolculuk yap-
tık. Zifiri karanlıktı. Burma askerleri ara 
ara bizi durdurup birtakım sorular so-
ruyordu. Yanımdaki arkadaşlar Arakan-
lı olduklarından Budist köy isimleri ve-
riyor, engelleri bir bir aşıyorduk. Kıyıda 

◆ Arakanlılar kendi vatanların-
da, komşuları olan Budistler tara-
fından vahşice doğranarak katle-
diliyorlar.

◆ Katliamlardan bir şekilde kaçma-
yı başaranlar en yakın komşu ülke 
Bangladeş’e sığınıyor. Ancak burada 
da şartlar çok kötü. Basit hastalıklar 
bile salgına dönüşebiliyor.

◆ Beslenme sorunu sadece Ara-
kanlı mültecilerin yaşadığı bir so-
run değil. Bangladeş halkının dahi 

gıda ihtiyacı had safhada. Sığın-
dıkları ülke insanı bu hâldeyken, 
kaçak olarak yaşayan mültecile-
rin durumunu izah etmek gerçek-
ten çok zor.

◆ Bangladeş’e gelen mülteciler ya-
kalandıkları takdirde Burma as-
kerlerine teslim ediliyorlar. Burma 
askerlerine teslim edilen Arakanlı-
ların yaşama ihtimali ise çok düşük. 

Abdullah Camioğlu,  
İHH Acil Yardım Ekibi

bir noktaya geldik. Küçük gruplar hâlin-
de toplanmış insanlar fark ettik. Görün-
tü almak için kısa süreli bir ışık yaktık 
ve o insanlarla göz göze geldik. Bizi gör-
meleriyle ellerimize ayaklarımıza sarıl-
maları bir oldu. Sarmaş dolaş ağlıyor-
duk. Roksana adında 13 yaşındaki bir 
kızı bana teslim edip karşıya geçirmem 
için yalvarıyorlardı. Ailesi, tecavüz edi-
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Arakan sınırından dönen İHH 
ekibi 30 Temmuz’da, İHH genel 
merkezinde, bölgede yaşanan 
olaylarla ilgili bir basın toplantı-
sı düzenledi. Toplantıya İHH Ge-
nel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Oruç ve Arakan yardım kam-
panyası koordinatörü Said De-
mir’in yanı sıra, İHH ile bölgeye 
giden Türkiye gazetesi muhabi-
ri Osman Sağırlı ve A Haber edi-
törü Fatih Er katıldı. 

lir korkusuyla onu yalnız göndermişti. 
Ellerimi bir türlü bırakmak istemiyor-
du. Minicik bedenini sarsan kalp atışla-
rını hissedebiliyordum. 

Arakanlı kardeşlerimize sakin olmalarını, 
onları orada bırakıp ayrılmayacağımızı 
söyledik. Dediğimiz gibi de yaptık. Saat-
ler süren, zaman zaman Burma asker-
lerinin nehrin karanlığını hedef alan si-
lah atışları eşliğinde bu grubu Bangladeş 
tarafına ulaştırmayı başardık. Arakanlı 
çocukların o korku dolu bakışları, Roksa-
na’nın feryatları, o mazlumların gözyaş-
ları bir türlü gözümün önünden gitmiyor.

Fatih Er: Gördüğümüz her insanın bir 
hikâyesi var aslında. Ve her birinin hikâ-
yesi tüm dinleyenleri gözyaşına boğma-
ya yeter. Ben 15 yıldır gazetecilik yapı-
yorum, birçok sorunlu bölgede çalıştım 
ancak ilk kez görev sırasında gözyaşla-
rımı tutamadım. Hiç tanımadığınız bir 
erkeğin size sarılarak ağlaması ve ağ-
larken acı hikâyesini anlatması içinizi 
parçalıyor. Ormanda karşılaştığımız bir 
grup Arakanlıdan biri olan 50 yaşındaki 

adamın anlattıkları hâlâ kulağımda. Tit-
reyerek konuşan adam karısının kaçı-
rıldığını, kızının yakıldığını ve oğlunun 
kayıp olduğunu söylüyordu. Böyle bir 
olay karşısında söyleyeceğiniz bir söz 
ya da takınacağınız bir tavır kalmıyor. 
Gözyaşı bile dökemiyorsunuz, içiniz ağ-
lıyor ve hiçbir şey yapamamanın öfke-
sini yaşıyorsunuz.

Bangladeş’teki Arakanlı mültecilerin 
sayısı, yaşadığı koşullar nedir? Onlar 
için neler yapabiliriz?

Osman Sağırlı: Kamplar, Arakan gerçe-
ğini yansıtmıyor desem çok mu uçuk 
bir cümle olur bilmiyorum. Çünkü Ara-
kan’daki insanlar için açlıktan ölmek 
değil kurşunla ölmek korkutucu. Do-
layısıyla Bangladeş’te Arakanlı Müslü-
manların yaşadığı kamplarda sefalete 
rağmen yaşadığına şükreden mutlu in-
sanlar görüyorsunuz.

Bu kamplarda kalanlarla ilgili rakamlar 
da ne yazık ki gerçeği yansıtmıyor. BM, 
kamplarda kayıtlı 28.000 mülteci oldu-
ğunu, onların ihtiyaçlarını karşılamakla 

mükellef olduğunu söylüyor. Ancak ger-
çekte 500.000’e yakın mülteci var; kayıt-
lara giremedikleri için resmî olarak yar-
dım alamayan 500.000 Arakanlı. Burada 
şefkat ve dua dâhil her şeye ihtiyaç var.

Fatih Er: Beni o bölgede en çok duygu-
landıran Türkiye’den binlerce kilomet-
re ötede bir Türk yardım kuruluşunun 
faal olmasıydı. Bölge insanın ve Arakan-
lıların Türkiye’yi İHH vesilesiyle tanıma-
sından gurur duydum. İHH, Bangladeş 
hükümetinin tüm baskılarına rağmen 
kamplarda elinden geleni yapmaya gay-
ret gösteriyor. Gıda dağıtımından bara-
kaların inşasına, su kuyularının açıl-
masından okullar yapılmasına kadar 
mültecilerin hemen hemen tüm ihtiyaç-
larına cevap vermeye çalışıyor.

Arakan sınırından dönen 
İHH ekibi bölgeye dair 
gözlemlerini paylaştı



Suriye’de başlayan özgürlük mücadelesi bir buçuk yılı 
doldururken, ülkede yaşanan insani kriz her geçen gün 
onarılmaz bireysel ve toplumsal yaralar açmaya devam 

ediyor. Suriye rejiminin uyguladığı tüm sansüre rağmen böl-
geden gelen haberlerde meydana gelen şiddet olaylarından et-
kilenenlerin sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Çatışmalar nede-
niyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler 
Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’a sığınıyor. 

İHH İnsani Yardım Vakfı 2011 Mart ayından bu yana komşu ül-
kelere sığınan Suriyeli mültecilerin barınma, beslenme, sağlık 
gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli yardım faali-
yetleri gerçekleştiriyor. 

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın 
eylül başı verilerine göre, Suriye’den gelenler için kurulan 
çadır kent, geçici kabul merkezi ve konteyner kentte 80.410 

Suriye vatandaşı bulunuyor. Suriyeliler Hatay’da beş, Şan-
lıurfa’da iki, Gaziantep’te iki çadır kentte ve Kilis’te 12.000 ki-
şilik bir konteyner kentte barınıyor. Kurulumu tamamla-
nan Gaziantep Karkamış Çadır Kenti’ne okul ve yurtlarda 
kalan Suriye vatandaşlarının nakledilmesine başlanmış 
olup Kahramanmaraş Merkez Çadır Kenti de tüm altyapı 
çalışmaları tamamlanarak kullanıma hazır hâle getirilmiş 
durumda. Türkiye’ye gelen Suriyelilerin yerleştirilmeleri 
amacıyla Gaziantep Nizip, Adıyaman Merkez ve Osmaniye 
Cevdediye çadır kentlerinin kurulum çalışmaları da sürat-
le devam ediyor. Kamp merkezlerinin dışında Kilis, Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Malatya ve Os-
maniye’de bulunan yatılı bölge okulları, öğrenci yurtları ve 
spor salonlarında barındırılan yaklaşık 20.000 Suriye va-
tandaşının da kurulmakta olan barınma merkezlerine yer-
leştirileceği bildiriliyor.

SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK 
ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI
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 Acil yardım çalışması  
 yürütülen bölgeler 
1. Türkiye

Hatay’da Reyhanlı, Altınözü, Boynuyoğun, Apaydın, Yaylada-
ğı 1, Yayladağı 2 olmak üzere altı kampa ve iki köye (Nişrin ve 
Güveççi); Gaziantep’te Islahiye Kampı’na; Şanlıurfa’da Ceylan-
pınar Çadır Kenti’ne ve Kilis’te konteyner kentlere yerleştirilen 
Suriyeli mültecilere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor.

Suriye’den Türkiye sınırına mülteci akışı Haziran 2011 itibarıyla 
başlamış, ilk günden itibaren gelişmeleri yakından takip eden 
İHH İnsani Yardım Vakfı bölgeye ilk olarak sıcak yemek dağı-
tımı yapacak bir gezici aşevi göndermiştir. Sonrasında mülte-
cilere ayni ve nakdi yardım dağıtımında bulunulmuş, sağlık 
yardımları gerçekleştirilmiştir. Farklı hastanelerde yaralı-
lar ziyaret edilerek yetkililerce talep edilen ihtiyaçlar tedarik 
edilmiş, bazı hastaların Antakya dışındaki hastanelere sevki-
ne yardımcı olunarak tedavi masrafları İHH tarafından üstle-
nilmiştir. Hastanelerden taburcu olan yaralılar ve hastaların 
kamplara ulaşımı sağlanmış, kamplara dönen yaralı ve has-
taların bir kısmının takibi yapılarak ihtiyaçları karşılanmıştır. 

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nın 
Suriye tarafındaki Babüsselam 
Sınır Kapısı’nda mobil aşevimiz 

ve sağlık TIR'ımız, Hatay 
Reyhanlı’da da bir sağlık TIR'ımız 

mültecilere hizmet veriyor.

Nisan 2012 itibarıyla Hatay merkezde İHH Koordinasyon Ofisi 
ve 20 kişilik bir misafirhane faaliyete geçirilmiştir.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Katar’ın en önemli yardım kuru-
luşlarından Qatar Charity iş birliğiyle hazırlanan tam dona-
nımlı sağlık TIR’ı iki aydır Hatay’da sabah 09.00-akşam 23.00 
saatleri arasında hizmet vermektedir. Sağlık TIR’ımızda gün-
de 70-80 mülteci ücretsiz olarak muayene edilmekte ve ilaç 
dağıtımları yapılmaktadır. Sağlık TIR’ımızda kardiyalog, ku-
lak-burun-boğaz uzmanı, kadın doğum uzmanı ve pratisyen 
hekim görev yapmaktadır.
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2. Lübnan-Suriye sınırı
İHH, Lübnan-Suriye sınırında Akkar, Vadi Halit ve Ersal böl-
gelerinde 2011’in Mayıs ayından bu yana yardım organi-
zasyonları gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 450.000 dolarlık 
bütçeye ulaşan yardımlarla bölgedeki mültecilere öncelikli 
olarak yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, balık konserve, bakliyat vb. 
içeren gıda paketleri ulaştırılmıştır. 0-14 yaş arası çocuklara 
kıyafet temin edilmiş, mültecilerin toplu olarak kaldığı spor 
salonu gibi tesislere hijyen kitleri ve temizlik malzemeleri 
dağıtılmıştır. 2012 yılının Ramazan ayında gerçekleştirilen 
son yardım faaliyeti ile birlikte Vadi Halit’te 530 aileye seb-
ze, meyve ve etten oluşan kumanya paketi; Ersal bölgesin-
de 100 aileye 3’er adet battaniye, 3’er adet yatak, 80 aileye 
de 60 litrelik mazot yardımı yapılmıştır.

3. Suriye
İHH İnsani Yardım Vakfı, Haziran 2012’den bu yana fiili ola-
rak Suriye içerisinde hem evlerini terk etmek zorunda ka-
lan Suriyelilere hem de Filistinli mültecilere yönelik yar-
dım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Özellikle Deraa’da 
yapılan çalışmalarda kan durdurucu ilaç ve gıda gibi te-
mel ihtiyaçlar karşılanmış, ihtiyaç sahibi halka nakdi yar-
dımda bulunulmuştur. 

4. Ürdün
2011’in Mart ayından bu yana Ürdün’e resmî olarak 130.000 
Suriyeli giriş yapmıştır. Bunların yaklaşık 30.000’i yardı-
ma muhtaç durumdadır. Mülteciler başkent Amman’da Fi-
listinli mültecilerin kaldığı Hüseyin Kampı’na ve Nizal ma-
hallesine yerleştirilmiştir. Bir kısım mülteci de Ramsa ve 
el-Mafrag gibi Ürdün-Suriye sınırında bulunan kuzey şe-
hirlerindeki akrabalarının yanına sığınmıştır. Ürdün devleti 
Suriyeli mülteci sorununu görmezden gelmemekle birlik-
te Suriye devletiyle siyasi bir sorun yaşamak istemediğin-
den mültecilerin karşı karşıya kaldığı problemleri çözmeye 
yönelik gerekli adımları atmakta çekimser davranmakta-
dır. İHH’nın 2012’inin Mart ayında gerçekleştirdiği yardım 
organizasyonu ile Ramsa, el-Mafrag ve Amman’da toplam 
3.000 kişiye gıda paketi, tüp gaz, ocak ve halı dağıtımı ya-
pılmıştır. Ayrıca 2012 yılının Ramazan ayında da 2.000 ki-
şiye acil gıda yardımı ulaştırılmıştır.
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 Kurumsal iş birliği 
Suriye’de yaşanan insani drama karşı dünyada ve Türkiye’de 
sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler insani yardım 
çalışmalarını birlikte yürütmek için iş birliği yapıyor. Ağustos 
2012 itibarıyla İHH’nın Suriye kampanyasına nakdi veya ayni 
bağışlarıyla katkıda bulunan ya da İHH’nın lojistik desteğiyle 
Türkiye’deki mülteci kamplarında yardım organizasyonu ger-
çekleştiren kurumlar şunlardır: Katar’dan Raf-Sheikh Thani Bin 
Abdullah Foundation for Humanitarian Services, Qatar Red Cres-
cent Society, Qatar Charity, Sheikh Eid Charitable Association, 
Daru’l-Hikma; Kuveyt’ten IICO-International Islamic Charitable 
Organization, Al Islah Society, Qawafel Group, Layan Group; Su-
udi Arabistan’dan PAC-Physicians Across the Continents, Doc-
tors United; ABD’den The Zakat Foundation; İngiltere’den Islamic 
Relief Worldwide, Muslim Hands, Human Appeal International, 
Sacred Knowledge Trust, Mother Helpage, Olive Grove Foundati-
on, Human Aid, Normanton Youth Organisation, Al-Bayan Edu-
cation Foundation; Kanada’dan Human Concern International; 
Güney Afrika’dan Al-Imdaad Foundation; Bahreyn’den Al Islah 
Society, Promise Africa Group; Libya’dan Support & Relief Fund, 
Jamiyya Ata Al-Khayriyya, Sheikh Taher Azzawi Charity, Al-In-
tisar; Bosna-Hersek’ten Solidarnost Udruzence Bihac; Filistin’den 
Tacammu; Malezya’dan Haluan; Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
UAE Red Crescent; Irak’tan Erbil Valiliği.

Çalışmalarımıza kurumsal olarak destek veren yurt dışındaki 
bağışçılarımızın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Su-
udi Arabistan, Avustralya, Kuveyt, Katar, İngiltere, Kanada, Libya, 
Ürdün, Tunus ve ABD’den yaklaşık 200 bireysel bağışçı da Tür-
kiye’yi ziyaret ederek mülteciler için yaptığımız çalışmalarda 
bizzat görev almıştır. 

Ağustos 2012 itibarıyla Suriye’de resmî rakamlara göre 970 
kişi işkence gördü, 2.148’si çocuk 29.000 kişi öldü. Gayrıresmî 
kaynaklara göre ise bilanço bu rakamların çok üstünde. Di-
ğer yandan katliamlar nedeniyle binlerce kişinin yaralandı-
ğı, 300.000 kişinin tutuklandığı, 300.000 kişinin Lübnan, Ür-
dün, Irak ve Türkiye gibi komşu ülkelere göç etmek zorunda 
kaldığı, 2,5 milyon kişinin ülke içerisinde yer değiştirdiği, 1,5 
milyon kişinin açlık sınırında yaşadığı ve 76.000 kişinin ka-
yıp olduğu bildiriliyor. Ayrıca Gazetecileri Koruma Komitesi 
(CPJ)’nin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)’in verilerine 
göre Suriye’de Mart 2011’den bu yana 17 gazeteci öldürüldü, 
30’dan fazla gazeteciden ise haber alınamıyor.
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TÜRKİYE

Hatay

1. Reyhanlı Kampı

11.164

2. Altınözü Kampı
3. Boynuyoğun Kampı
4. Apaydın Kampı
5. Yayladağı 1 Kampı
6. Yayladağı 2 Kampı

Gaziantep

1. Islahiye Kampı (8.286)

12.6532. Karkamış Kampı (875)
3. Okul, yurt ve spor 
salonları (3.492)

Kilis
1. Kilis Konteyner Kenti 
(12.273) 13.058
2. Okul ve yurtlar (785) 

Şanlıurfa
1. Ceylanpınar Kampı 
(16.603) 26.526
2. Akçakale Kampı (9.923)

Kahramanmaraş Okullar 7.757
Adana Okullar 3.026
Adıyaman Okullar 959
Osmaniye Okullar 1.447
Malatya Okullar 2.938

Hastaneler Refakatçi (119) 
Hasta ve yaralı (763) 882

LÜBNAN 59.111

ÜRDÜN 130.000

IRAK 18.682 

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DAĞILIMI  
(Eylül 2012 itibarıyla)
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KURBAN İBADET PAYLAŞMAK 
KARDEŞLİKTİR

İHH İnsani Yardım Vakfı, gönüllülerinin deste-
ği ile 20 yıldır beş kıtada kurban çalışma-
sıyla insanlara iyilik taşıyor. Bu yıl da Tür-

kiye dâhil dünyanın 101 ülke ve bölgesinde kurban ibadetini 
gerçekleştiriyor ve ihtiyaç sahiplerine paylarını ulaştırıyor…

1992’den bu yana yoksulluk, savaş ve doğal afetler nedeniy-
le mazlum olan insanların yanında olan İHH, bu yıl da ema-
net aldığı kurbanları sahiplerine teslim ediyor. Balkanlar-
dan Güneydoğu Asya’ya, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya beş 
kıtada ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere bayramı yaşatıyor. 

Kurban vesilesiyle kıtalar aşan ekiplerimiz, gittikle-
ri bölgelerde daha önceden başlatılan projelerin 

açılışlarını gerçekleştiriyor. Vakfımız, dünya-
nın dört bir yanında yetimhane binası, su ku-
yusu, cami ve mescit inşası, eğitim merkezi, 

oyun parkı, meslek edindirme kursları vb. 
çok sayıda kalıcı projeye imza atıyor. Önce-
ki yıllarda hayata geçirilen projelerimiz ise 
ekiplerimiz tarafından teftiş edilerek eksik-
leri ve ihtiyaçları tespit ediliyor. 

2012 Kurban çalışmasıyla yetimlerimize, 
mülteci ve muhacirlerimize, muhtaç yaş-
lılarımıza, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşı-
yor; sizlerin selamını iletiyoruz.

“Onların etleri ve kanları 
asla Allah’a ulaşmaz. Al-
lah’a ulaşacak olan, ancak 
sizin O’nun için yaptığınız 
gösterişten uzak amel ve 
ibadettir.” (Hacc 22; 36, 37)

Kurban “yaklaşmak”tır. Fıkıhta, 
“Allah’a yaklaşmak 

için kesilen hayvan” 
anlamında 

kullanılır. 
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 Yetimler 
Savaş, afet vb. sebeplerle babasını ya da anne-babasını kay-
betmiş çocuklarımızı yetimhanelerde veya evlerinde ziya-
ret ederek eğitim, sağlık, giysi vb. temel ihtiyaçlarını karşılı-
yoruz. Eylül 2012 itibarıyla 40 ülke ve bölgede 28.000’i aşkın 
yetimin sürekli bakımını üstlenmiş olan vakfımız, bu bay-
ram da hediyelerle yetimleri kucaklıyor.

 Muhacirler/Mülteciler 
Dünyanın farklı bölgelerinde savaş, işgal ve doğal afetler ne-
deniyle yaşadığı yerlerden ayrılarak mülteci konumuna düş-
müş milyonlarca insan zor şartlarda yaşam mücadelesi ve-
riyor. Bu insanlar iş, aş, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel 
insani ihtiyaçlardan büyük oranda yoksun. İHH her yıl oldu-
ğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da mülteci kamplarına, mül-
teci çadırlarına kurban paylarını ulaştırıyor.

 Muhtaç yaşlılar 
Kimsesi olmayan ya da çeşitli sebeplerle tek başına kalmış 
olan yaşlılarımızı Kurban Bayramı’nda da yalnız bırakmı-
yoruz. Büyüklerimizi bulundukları yerlerde ziyaret ederek 
ihtiyaçlarını karşılıyor ve kurban paylarını teslim ediyoruz.

 Yoksul aileler 
Günümüz dünyasında gerek savaş ve doğal afetler gerekse 
siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerle oluşan istikrarsızlık-
lar nedeniyle çok sayıda insan yoksullukla mücadele ediyor. 
Bizler, sizlerin desteğiyle dara düşmüş kardeşlerimize kur-
ban paylarını ulaştırıyor, bu vesileyle toplumsal dayanışma-
ya katkı sağlıyoruz.. 
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RAMAZAN’DA KITALAR AŞTIK

İHH ekipleri Ramazan ayında iftar programları, gıda da-
ğıtımları, eğitim ve kıyafet yardımları ile savaş, afet ve 
yoksulluk yaşanan coğrafyalarda 750.000 kişiye ulaş-

tı. Ramazan’da toplam 660.000 dolar ve 876.800 avroluk 
nakdi yardım yapıldı. Bu bütçenin 50.000 dolarlık bölü-
mü Arakanlı, 90.000 dolarlık bölümü Suriyeli mültecile-
re yapılan yardımlarda kullanıldı. Türkiye’de de 76 il ve 
ilçede 1.455.863 TL tutarında 25.200 adet kumanya dağı-

tımı yapıldı. Dağıtımlardan yaklaşık 100.000 kişi fayda-
landı. Bunun yanında 39 ilde 5000 yetim ailesine 100.000 
TL’lik gıda paketi ulaştırıldı. 40 ilde okul çağındaki 6000 
çocuğa 255.000 TL’lik kırtasiye seti dağıtıldı. Dağıtımların 
yanı sıra gezici aşevi ile 27 ilde iftar programları yapıldı. 
Toplam 35.000 kişiye ulaşılan iftar programlarının ma-
liyeti 95.365 TL.  İHH ayrıca Ramazan ayında 7.223 yeti-
me kıyafet ve bayramlık yardımı yaptı. 

ROMANYA
AFGANİSTAN

RUSYA
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 Komşu esnafı iftarı 

Bu yıl dünyada 72 ülke ve bölge ile Türkiye’de 
78 il ve ilçe merkezinde Ramazan çalışmaları 
yürüten İHH, komşularını da unutmadı. İHH 
merkez binasının bulunduğu sokakta verilen 
iftara 400 kişilik komşu esnaf grubu katıldı. 

KAMBOÇYA

BOSNA-HERSEK

BURKİNA FASO
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 Patani’de Konya  

 yetimhanesi açıldı 
Tayland’ın Müslüman nüfusun yoğun ola-
rak yaşadığı Patani bölgesinde maliyetinin 
tamamı Konyalı hayırseverler tarafından 
karşılanan Konya AYDER Yetimhanesi 24 
Temmuz’da hizmete açıldı. 2011 yılında ya-
pımına başlanan yetimhane 100 çocuk ka-
pasiteli. 

 AYDER, Konya’dan  

 Pankisi’ye selam götürdü 
Konya Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER), 
Ramazan ayında Gürcistan’da Pankisi Vadisi’nde 
bulunan Çeçen köylerine ziyaretlerde bulundu. 
AYDER’i temsilen bölgeye giden 10 kişilik heyet, 
Tsunobani köyünde yapımı tamamlanan Konya 
AYDER Camii’nin ve Merhume Miyase Elliiki adı-
na yaptırılan su kuyusunun açılışını gerçekleştir-
di. Heyet ayrıca Tsubani, Jokolo, Omalo, Duisi, Du-
masturi, Halazani, Brikiani köylerinde 500 aileye 
Ramazan kumanyası dağıttı. 



28 29

faaliyetler faaliyetler
Sosyal Yardımlar

 Pakistan’da AYDER  

 köyünün açılışı yapıldı 
2010 yılı Ağustos ayında meydana gelen sel 
felaketi sonrasında hayata geçirilen proje ile 
afetzedeler için 500 ev inşa edilmesi planlanı-
yor. Bu çerçevede daha önce açılışları yapılan 
Aliya İzzetbegoviç, Ankara, Mehmet Akif Er-
soy, Osmanlı Emir Sultan, İnegöl, Muhsin Ya-
zıcıoğlu, İsmailağa, Halit Özbolat ve ASK köy-
lerinin yanı sıra Mayıs ayında Konya AYDER 
köyünün açılışı yapıldı. Pencap eyaleti Muzaf-
fergarh şehri Bakuwala kasabasında Konya-
lı hayırseverlerin bağışlarıyla inşaatları ta-
mamlanan ve her biri 55 m² olan mobilyalı 
evlerde iki oda, bir mutfak, bir banyo-tuva-
let ve su deposu bulunuyor. 
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 Adak ve akika kurbanları  

 dört ülkede dağıtıldı 
1-15 Temmuz tarihleri arasında Gürcistan, Bang-
ladeş, Arnavutluk ve Türkiye’de toplam 325 his-
se adak ve akika kurbanı kesilerek dağıtımları 
yapıldı. Gürcistan’da 16, Bangladeş’te 224, Arna-
vutluk’ta 70, Türkiye’de 15 hisse olarak kesilen 
kurbanlar, ihtiyaç sahibi, muhacir ve yetim ai-
lelerine dağıtıldı. 

 Mülteci çocuklar  

 sünnet ettirildi 
Haziran ayında İHH İnsani Yar-
dım Vakfı ve Sultangazi Özel Akut 
Tıp Merkezi, Türkiye’de yaşayan 
Irak ve Suriyeli yedi mülteci ço-
cuğu sünnet ettirdi. Yaşları 2 ila 
12 arasında değişen çocukların 
sünnet operasyonlarını Opr. Dr. 
Şaban Coşkun gerçekleştirdi. 
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 Zanzibar’da iki yeni cami ve  

 medrese açtık 
Temmuz ayında Tanzanya’ya bağlı Zanzibar Adası’n-
da iki cami ve iki medrese açılışı yapıldı. Açılışı ger-
çekleştirilen ilk cami Hacı Talip Aktaş Camii oldu. 300 
m² alan üzerine inşa edilen camide 600 kişi aynı anda 
ibadet edebilecek. Hacı Talip Aktaş Camii’nin yanında 
yer alan Mehmet Hanönü Medresesi de altı derslikten 
oluşuyor ve 180 öğrenciye hizmet verecek. Açılışı ya-
pılan diğer cami ise abdesthane ve tuvalet alanı hariç 
150 m² üzerine inşa edilen 300 kişi kapasiteli Hacı Ha-
nife Aksüs Camii. Caminin yanına inşa edilen Kasım-
paşa Emir Efendi Medresesi’nde ise dört derslik bu-
lunuyor. Medresede 120 öğrenci eğitim görebilecek. 
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 Somali tarım okulu  

 eğitmenleri göreve hazır 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli mü-
hendisler tarafından verilen üç aylık eğitimi başa-
rıyla tamamlayan 11 Somalili çiftçiye üniversite-
de düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Eğitim 
programına katılan çiftçiler sebze meyve yetiş-
tiriciliği, arıcılık ve hayvancılık gibi konularda 
teorik ve pratik eğitimler aldı-
lar. Somalili çiftçiler Somali’nin 
başkenti Mogadişu’da İHH tara-
fından kurulacak ve zirai ürün 
yetiştirmeye yönelik eğitimler 
verecek olan tarım okulların-
da eğitmen olarak görev ya-
pacaklar. 
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 Gambiya’da tarım okulu 
Yüz ölçümü olarak Afrika’nın en küçük ülkesi Gam-
biya’da nüfusun çoğunluğu Müslüman. Halkın bü-
yük bölümü günlük 1,25 dolardan daha az bir gelir-
le geçimini sağlıyor. İş-meslek edindirme projeleri 
ile ihtiyaç sahibi insanlara destek olan İHH, Gambi-
ya’nın batısında 35.000 nüfuslu bir yerleşim yeri 
olan Sukuta’da tarım okulu projesini hayata geçir-
di. Nüfusunun %70’inin yoksulluk sınırının altında 
yaşadığı bölgede açılan tarım okulunda yetiştiri-
len ürünlerle hem bölgedeki Kur’an kursu öğren-
cilerinin temel gıda ihtiyaçları karşılanıyor hem de 
ürünlerin satışından elde edilen gelirle kursun ihti-
yaçları temin ediliyor. Tarım okulu için zirai üretim 
amaçlı aletler alındı ve bir su kuyusu açılarak ekili 
alanların sulanması için elektrikli tesisat kuruldu. 
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 Darfur’da Sümer Günay  

 Okulu hizmete açıldı 
Sudan’ın batısında, Çad sınırında yer alan Darfur 
eyaletinde 2003 yılından bu yana silahlı çatışmalar 
yaşanıyor. 7 milyon nüfuslu eyaletteki üç önem-
li şehirden biri olan Nyala en çok göç alan şehir-
lerin başında geliyor. Dış göçler nedeniyle nüfusu 
hızla büyüyen Nyala’da medrese, cami ve okulla-
ra olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. 

İHH, eğitim yardımları kapsamında Nyala’da 1.200 
m² alan üzerine sekiz sınıflık bir okul inşa etti. Sü-
mer Günay Okulu'nda dersliklerin yanı sıra altı 
adet tuvalet ve iki idari ofis bulunuyor. Ağustos 
ayında hizmete açılan okul 600 öğrenci kapasiteli. 
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 Zimbabve’de Hz. Ebubekir Camii açıldı 
Ağustos ayında Zimbabve’nin Mt. Darwin şehrine bağlı Chiutsa’da, Hz. Ebubekir Camii’nin açılışı ya-
pıldı. Ramazan Bayramı ile birlikte hizmete giren cami 278 m² alan üzerine inşa edildi. Cami böl-
gedeki Müslüman cemaat için tebliğ çalışmaları, konferans, dinî eğitim gibi faaliyetleri için de bir 
merkez olacak.
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 Siz görürseniz onlar da görecek! 
Afrika genelinde gözle ilgili rahatsızlık yaşayan 12 milyon insanın ya-
rısı katarakt hastası. Sahra Kuşağı üzerinde yer alan Nijer, Çad, Mali, 
Burkina Faso, Etiyopya gibi ülkelerde ortalama 40.000 insana bir 
doktor düşerken milyonlarca insan hayatları boyunca doktor yüzü 
görmüyor. 2007 yılında “Siz görürseniz onlar da görecek” sloganı ile 
Afrika’da katarakt ameliyatları kampanyasını başlatan İHH İnsani 
Yardım Vakfı, sizlerin desteğiyle katarakt hastalarının gözlerine ışık 
olmaya devam ediyor. Eylül ayı sonu itibarıyla Afrika Katarakt Kam-
panyası çerçevesinde saha taramasında muayene edilen kişi sayısı 
623.322’ye, göz bozukluğu teşhisi konulan kişi sayısı 252.130’a, ame-
liyat edilen kişi sayısı ise 64.513’e ulaştı. Kampanya hâlen Sudan, Ni-
jer, Etiyopya ve Somali’de devam ediyor. Hayırseverlerin 150 lira ba-
ğışlayarak bir kişinin göz ameliyatına sponsor olabildiği kampanya 
ile 100.000 katarakt hastasının gözlerinin açılması hedefleniyor.

Sen de bir Afrikalının gözüne ışık olabilirsin!

Bir katarakt ameliyatı bedeli  150
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Afrika Katarakt 
Kampanyası 
(Son güncelleme: Eylül 2012)

Ülke Saha taraması Muayene Ameliyat

Togo 15.000 5.000 300

Benin 12.900 4.300 390

Gana 6.900 2.300 281

Çad 1.740 580 150

Sierra 
Leone 22.890 7.880 1.030

Nijer 6.630 2.210 525

Sudan 318.000 125.890 33.397

Etiyopya 135.000 68.461 18.281

Somali 104.262 35.509 10.159

TOPLAM 623.322 252.130 64.513

 Dünya Sağlık Örgütü  

 (WHO) ile birlikte katarakt  

 ameliyatlarına başladık 
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 
nisan ayında yaptığı anlaşma uyarınca Somali’de planlanan 
2.000 katarakt ameliyatının ilk aşaması tamamlandı. Çalış-
ma kapsamında Somaliland Hergesa’da Türk sağlık ekip-
leri ile yerel ekipler toplam 159 ameliyat gerçekleştirdiler.

Eylül ayı itibarıyla 10.000’i Somali’de olmak üzere Afrika’da 
dokuz ülkede 64.513 katarakt ameliyatı yapan İHH İnsani 
Yardım Vakfı, “Afrika Katarakt Kampanyası” çerçevesinde  
Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte Somali’de 2.000 ameliyat 
yapmak için bir proje başlattı. Proje kapsamında Türk sağ-
lık ekiplerinin destek vereceği ameliyatların 1.000’i Soma-
liland’da, 600’ü Putland’da, 400’ü de Mogadişu’da yapılacak.



38 39

faaliyetler faaliyetler
Sosyal Yardımlar

 Bir kuyu aç, su gibi aziz ol! 
İHH’nın temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşanan 
coğrafyalarda 2000 yılında başlayan ve 2006’da hız 
kazanan su kuyusu açma çalışmaları devam ediyor. 
Açılan her yeni kuyu Afrika ve Asya’da insanların 
yüzünü güldürüyor, kurumuş topraklara hayat ve-
riyor. Eylül 2012 itibarıyla Asya’da 7, Sahra Altı Af-
rika’da 12 ülkede toplam 2.512 su kuyusu açıldı, 475 
kuyunun yapımına da devam ediliyor. 
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SU KUYUSU PROJESİ 
(Son güncelleme: Eylül 2012)

ÜLKE DEVAM EDEN 
KUYULAR BİTEN KUYULAR

Etiyopya 12 120
Somali 229 840

Burkina Faso 5 22
Nijer  12
Cibuti  11

Çad 56 301
Kamerun 37 155

Sudan 13 49
Sierra Leone 4 7

Gine  11
Kenya 33 143

Tanzanya  1
Bangladeş 55 772
Afganistan 4 10
Moğolistan  1

Pakistan  11
Endonezya 

(Açe)  2

Keşmir 27 40
Kırgızistan  4

TOPLAM 475 2.512
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 Malavi’de Boğaziçi Yetimhanesi açıldı 
Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğrencinin el eme-
ği göz nuru kitap ayraçlarıyla çıktıkları hayır yolculu-
ğu amacına ulaştı; Malavi’de Boğaziçi Yetimhanesi açıldı. 
Üniversiteli öğrenciler “Kitap Ayracı Projesi” kapsamın-
da ürettikleri kitap ayracı, not defteri ve rozet satışların-
dan elde ettikleri gelirle Malavi’de bir yetimhane projesini 

hayata geçirdi. Chiradzulu bölgesinin Kanyenda kentin-
de açılışı gerçekleştirilen yetimhanede ilk etapta toplam 
50 çocuk barınabilecek. 750 m² alan üzerine inşa edilen 
yetimhanede yatakhanelerin yanı sıra tuvalet, çama-
şırhane, ziyaretçi odası, mutfak, revir, yemekhane gibi 
bölümler yer alıyor.
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 3 dilde 5 kitapla  
 Mavi Marmara! 
İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail’in Gazze Özgürlük Filo-
su’na saldırısının birinci yıl dönümünde Mavi Marma-
ra-Gazze Özgürlük Filosu ve Küresel Vicdanın Dilinden 
Özgürlük Filosu-Yolcularla Söyleşiler kitapları ile filo-
nun Gazze yolculuğunda yaşananları kitaplaştırmıştı. 
Saldırının ikinci yıl dönümünde, Mavi Marmara-Gaz-
ze Özgürlük Filosu Arapça ve İngilizce olarak, Küresel 
Vicdanın Dilinden Özgürlük Filosu-Yolcularla Söyleşi-
ler kitabı da İngilizce olarak okuyucuyla buluştu.

Mavi Marmara-Gazze Özgürlük Filosu adlı kitapta, filo 
organizasyonunun hazırlık aşamaları, filonun yola çı-
kışı, yolculuk, saldırı ve sonrasında yaşananlara kadar 
birçok konu, organizatörlerin ve filo katılımcılarının şa-
hitliklerine dayanılarak birincil kaynaklar üzerinden 
aktarılıyor. Zahide Tuba Kor’un kaleme aldığı Küresel 
Vicdanın Dilinden Özgürlük Filosu-Yolcularla Söyleşi-
ler kitabı ise Özgürlük Filosu’nun 39 yolcusu ile yapı-
lan röportajlardan oluşuyor. Her iki kitabı www.kitap-
yurdu.com üzerinden sipariş etmek mümkün.

40 41

faaliyetler faaliyetler



42 43

faaliyetler faaliyetler
Gönüllü Faaliyetleri

 Kızılay’dan İHH’ya  
 altın madalya 
Kızılay Genel Müdürlüğü, Van depremi ve 
Suriyeli sığınmacılara yönelik yaptığı yar-
dım çalışmaları dolayısıyla İHH’yı altın ma-
dalya ile ödüllendirdi. Madalya, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından Kızılay’ın 144. 
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen törende takdim 
edildi. Madalyayı İHH adına Mütevelli Heye-
ti Üyesi Yavuz Dede aldı.

 Rawan zirveye ulaştı 
Aslen Filistinli olan Birleşik Arap Emirlikleri 
vatandaşı Rawan Muwahid, Arakan ve Suri-
ye halkının yaşadığı drama dikkat çekmek için 
Kafkaslar’da Avrupa’nın en yüksek dağı olan Elb-
ruz Dağı’na tırmandı. 12 gün süren zorlu yolcu-
luğuna 21 Ağustos’ta başlayan Rawan Muwa-
hid zirveye 1 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te 
ulaştı. Muwahid başarısını sosyal paylaşım si-
tesi Facebook’ta kişisel sayfasından “18 saatlik 
bir ileri bir geri, yavaş yavaş, zor ve acı dolu bir 
tırmanıştan sonra, İHH İnsani Yardım Vakfı ile 
Arakan ve Suriye halkı için başlattığımız kam-
panya sonucu 5.635 metre yüksekliğindeki zir-
veye vardık.” sözleriyle duyurdu. Arakan ve Su-
riye’deki insani krizlere dikkat çekmek amacıyla 
yola çıkan Rawan’ın topladığı bağışlar İHH İn-
sani Yardım Vakfı’nın her iki ülke için yürüt-
tüğü acil yardım kampanyalarına aktarılacak.
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GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ 

Gönüllülük prensibi üzerine inşa edilmiş bir ku-
ruluş olarak İHH’nın faaliyetlerinde en büyük 
pay, gece gündüz demeden vaktini, emeğini 

ve sabrını vakfeden gönüllülerimize ait. 

İHH gönüllüleri bir yandan hem Türkiye’de 
hem İHH’nın faaliyet gösterdiği 130’u aşkın 
ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerinin so-
runlarının çözümüne yönelik geliştiri-
len kalıcı projeleri hayata geçirmek için 
çalışırken bir yandan da konferans, fo-
toğraf sergisi, seminer, biletli salon 
programları gibi organizasyonlar-
la İHH’nın insani yardım misyo-
nunu anlatıyor. 

Geçtiğimiz üç ay içerisinde hem 
yurt içerisinde hem yurt dışında 
gönüllülerimiz Suriye, Arakan, su 
kuyusu, katarakt, yetim vb. temalı 
uzun soluklu projeler başta olmak 
üzere İHH’nın çalışmalarına katkı-
da bulunmak için pek çok faaliyet 
gerçekleştirdi. 
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 Salon programları 
Haziran ayında, İstanbul Beşyüzevler’de gönüllülerimiz Suriyeli 
mülteciler için beş günlük kermes, Fatih’te de yetimler yararına 
bir günlük kermes yaptılar. Balıkesir İHH gönüllülerinin yetim 
sponsorluğuna yönelik düzenlediği kahvaltı programına yak-
laşık 200 kişi katıldı ve gönüllülerimiz 16 yetime sponsor oldu. 

Temmuz ayında Fatih’te Patani yararına altı gün süren bir 
kermes yapıldı. Ensar Kültür Merkezi öğrencileri de su kuyu-
su açtırmak için kollarını sıvadı ve Fatih’te üç günlük gıda ve 
takı kermesi gerçekleştirdi. 

İHH gönüllülerinden 1453 Grubu Çad’da su kuyusu açtırmak 
için İstanbul Süleymaniye Saray Pide’de 100 kişilik bir iftar dü-
zenledi. Biletleri hayır için alıp iftara gitmeyen hayırseverle-

rin yerine, yetim aileleri ve Sefire-i Alem Derneği’nin yabancı 
öğrencileri misafir edildi. 1453 Grubu’nun ikinci iftarı da Fatih 
İtfaiye Parkı’nda sandviç ve su satışı şeklinde gerçekleşti. Gru-
bun su kuyusu yararına hazırladığı iftar/kermes organizas-
yonuna İHE, Muratbey Gıda ve Süt Ürünleri ve Hamidiye Su 
ayni bağışta bulunarak destek verdi. 

Balıkesir’de 26 Temmuz’da İHH’nın yetim faaliyetleri ve Ara-
kan kampanyası hakkında bilgilendirmenin yapıldığı bir iftar 

programı düzenlendi. 5. Uluslararası Yetim Buluşması’nda ye-
tim çocuklara mihmandarlık yapan ablalardan oluşan İnşi-
rah Grubu 27 Temmuz’da Florya Sosyal Tesislerinde bir iftar 
organizasyonu düzenledi. Bangladeş’te Babu’l-Amman isimli 
yetimhane projesini üstlenen grup, iftardan ve kendi yaptık-
ları ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle yetimhane inşa-
atını başlattılar. Yine 27 Temmuz’da Beykoz Koru Tesisleri’nde 
gönüllülerimiz yetimler yararına bir iftar programı düzenledi. 

Arakan yararına açık biletli iftar organizasyonu yapıldı. Or-
ganizasyonda biletler 7-18 Ağustos tarihleri arasında kulla-
nılmak üzere satıldı. Gönüllülerimiz 11 Ağustos’ta Üsküdar 
Evlendirme Dairesi’nde yine Arakan yararına iftar programı 
düzenledi. Malatya’da Arakan için bir iftar programı yapıldı, 
programa Ramazan Kayan konuşmacı olarak katıldı. Hur-
ma, su, çay ve simitle oldukça mütevazı bir menüden olu-
şan iftar programına ilgi beklenenin üzerinde oldu ve gece-
de yaklaşık 36.000 liralık bağış elde edildi. 15 Ağustos’ta da 
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Florya Sosyal Tesisleri’nde yetim çalışmalarına katkıda bu-
lunmak için gönüllülerimiz bir iftar programı gerçekleştirdi. 

Başakşehir’deki gönüllülerimiz ise Sanki Yedim İftarı düzenledi-
ler. Herkesin kendi evinde iftar ederek gelirini Arakan’a bağışla-
dığı Sanki Yedim İftarı’na ilgi büyük oldu ve 2.000’e yakın dave-
tiye satıldı. İstanbul gönüllülerinin düzenlediği yat gezisi ve iftar 
programı büyük ilgi gören bir başka faaliyet oldu. Program-
da Avrupa İslam Üniversitesi öğrencilerinin el emeği göz nuru 
ürünlerinin de satışı yapıldı. Programdan elde edilen tüm gelir 
Pakistan’da yaptırılacak yetimhane inşaatı için İHH’ya bağışlandı. 

 Ağrı’da 150 yetimin yüzü güldü 
Dört yıldır her bayram Ankara İnsani Yardım Derneği ve Ağ-
rılı yardımseverlerin destekleriyle yetim çocuklara bayram-
lık hediye eden Ağrı İnsani Yardım Derneği bu yıl da Ramazan 
Bayramı öncesinde 150 çocuğa bayramlık hediye etti.
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 Esenler Belediyesi’nden  
 Arakan’a yardım çağrısı 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, düzenlediği bir basın 
toplantısı ile Arakan’a yardım kampanyası başlattıklarını kamu-
oyuna duyurdu. Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen basın toplantısına, Göksu’nun yanı sıra İHH Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç ile gazeteci-yazar Nevzat Çiçek de 
katıldı. Geçen sene Somali için TİKA ve İHH ile birlikte 100.000 
İftar Kampanyası’nı yürüttüklerini belirten Göksu, bu sene de 
sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de desteğiyle Arakan 
için bir yardım organizasyonu düzenlediklerini, kampanya ile 
100.000 kişiye gıda dağıtımı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

 Çocuk grupları 
Yaz ayları, çocuk gruplarının en yoğun olarak vakfımızı zi-
yaret ettiği dönemler. Bizi ziyarete gelen çocuklara İHH çalış-
malarından bahseden bir sunum yapıyor, sunum sonrasın-
da kendilerine tanıtım broşür ve kitapçıkları, yetim rozet ve 
İHH balonları, kumbara ve katarakt gözlüğü hediye ediyoruz. 

Bu yaz döneminde vakfımızda ağırladığımız çocuk grupları 
şunlar: Özel Akfa Okulu, Hasbahçe Çocuk Klubü, Pusula Çocuk 
Klubü, Gençlik Kültür Merkezi, Büşra Cennet Kuşları Anaoku-
lu, Elif Anaokulu, Anadolu Gençlik Derneği, Ensar Kültür Mer-
kezi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kardelen Anaokulu ve Cevdet 
Kılıçlar Bilgievi öğrencileri.

 Bahreyn’den  
 Arakan’a yardım eli 
Ramazan ayında Bahreynli gönüllülerimiz Arakanlı mülteci-
lere destek amacı ile bir kampanya düzenledi. 20 kadar resto-
ran, pastane, kafe ve mağazanın destek verdiği kampanya ile 
gönüllülerimizin ürettikleri tişörtler mağazaların önüne ku-
rulan portatif standlarda sergilendi. Gönüllülerimizin yürüt-
tüğü kampanyadan elde edilen gelir ile Bangladeş’teki mülte-
ci kamplarında kalan Arakanlılara yardım dağıtımı yapıldı.
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 El emeği göz nuru 
Manisa’da gönüllülerimiz Bereket Cüzdanları projesi ile bir 
yetimin iki yıllık sponsorluk bedelini üstlendiler. Grubun he-
defi en az beş yıllık sponsorluğu tamamlamak. Erzurum gö-
nüllülerimiz ise su kuyusu açmak amacıyla anahtarlık ve 
magnet olarak kullanılabilecek örme kaplumbağalar üreti-
yor. İzmir’de de gönüllülerimiz yetimler yararına Hanzala ve 
Bizim Çocuklar markalı sırt çantası ve tişörtler üretiyorlar. 
Hedefleri Açe İstanbul Yetimhanesi için alınacak okul servi-
si bedelini toplamak. 

 Maraşlı gönüllülerimiz  
 Doğu Afrika’da dokuz su  
 kuyusu açıyor 
Geçtiğimiz yıllarda Pakistan’da sel felaketi mağdurları için 
yürütülen kalıcı konut projesine katkıda bulunarak iki ko-
nut inşa eden Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği, bu 
defa da Kenya ve Somali’de dokuz su kuyusu açtırıyor. Açı-
lan su kuyularına millî mücadele kahramanlarından Sütçü 
İmam, Rıdvan Hoca, Mıllış Nuri ile Türk edebiyatının önde ge-
len Maraşlı şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu 
ve Erdem Bayazıt’ın isimleri verilecek. Tamamlanan üç ku-
yuya ise Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği, Mustafa 
ve Meral Şerbetçi ile Halil ve Abdullah Ertekin isimleri verildi.



 Sri Lanka- Sağlık 

ocağı inşası 
Sri Lanka Güney Asya’da, Hindistan’ın 
31 kilometre güneyinde bir ada ülke-
si. 22 milyon olan nüfusunun yakla-
şık %8’i Müslüman. Yaklaşık 25 yıl sü-
ren ve 70.000’i aşkın insanın ölümüne 
sebep olan iç savaşta ülke büyük bir 
yıkıma uğramış ve altyapı büyük za-
rar görmüş. Bu proje ile ülkenin do-
ğusunda yer alan Batticaloa şehrine 
bağlı Manchanthoduvai kasabasında 
bir sağlık ocağı inşa edilmesi planla-
nıyor. Hiçbir sağlık merkezi bulunma-
yan, 3.000 nüfuslu kasabada önem-
li bir ihtiyacı karşılayacak olan sağlık 
ocağı 124 m² alan üzerine kurulacak. 
Sağlık ocağında muayenehane ve iki 
ofis bulunacak. Projenin toplam ma-
liyeti inşaat malzeme giderleri, işçilik 
ve yönetim giderleri ile 29.400 avro. 
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 Jammu Keşmir- Meslek edindirme merkezi 
1948’den bu yana Hindistan işgali altında olan Keşmir’de 100.000’den fazla insanın ölümüne neden olan ve yüz binler-
cesini de yaralı bırakan savaş ortamı hâlen devam ediyor. Yıllardır sıkıyönetim idaresi altında yaşayan bölge halkı, hem 
mağdur hem de yoksul. Yazılı ve görsel medya yayınlarının psikolojik baskı unsuru olarak kullanıldığı bölgede Müslü-
man nüfus inanç, âdet, gelenek ve göreneklerini yaşama noktasında tehdit altında. Bu proje ile bölgede Müslümanlara 
hitap edecek bir medya eğitim merkezi açılması hedefleniyor. Proje kapsamında, alınacak teçhizat ve istihdam edilecek 
personel ile bir medya eğitim merkezi kurularak Keşmirli gençlerin teknik ve görsel kabiliyetlerini geliştirmelerine im-
kan sağlanacak. Projenin toplam maliyeti 17.100 avro.

 Moro-Cami inşası 
1978 yılından bu yana bağımsızlık mücadelesi 
veren Müslüman Bangsamoro halkı, gerek Fili-
pinler hükümetinin ayrımcı politikaları gerekse 
ekonomik istikrarsızlık ve doğal afetler gibi ne-
denlerle her geçen gün daha da yoksullaşıyor. 
Halkın büyük bölümü beslenme, sağlık, barın-
ma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşıla-
makta zorlanıyor. Camiler ise son derece ağır 
koşullarda yaşam mücadelesi veren Müslüman-
lar için bir araya gelme mekânları olarak büyük 
önem arz ediyor. Ancak bölgede yetersiz sayıda 
olan camilerden birçoğunun tadilatı gerekiyor. 
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan halk, ne tadilat 
için ne de yeni bir cami için kaynak ayırabiliyor. 

Bu proje ile Cotabato şehrinde İHH tarafından inşa 
edilen Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi arazisi içeri-
sinde, 248 m² alan üzerine betonarme, tek kat-
lı, kubbeli bir caminin inşa edilmesi planlanıyor. 
Proje dâhilinde cemaatin kullanımı için abdestha-
ne ve tuvaletler inşa edilecek; çevre düzenlemesi 
yapılacak. 300 kişi kapasiteli caminin inşaatının 
fon bulunduktan sonra 15 ayda tamamlanması 
hedefleniyor. İnşaat malzemeleri, işçilik, elektrik 
ve su tesisatı ve organizasyon giderleriyle birlik-
te projenin toplam maliyeti 87.500 avro. 
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Devrimin hayat verdiği ülke 
YEMEN 

Tunus’la başlayan Arap devrimlerinin önemli adreslerinden biri olan 
Yemen’e yapacağımız dört günlük Ramazan ziyaretimiz, beş saatlik 
bir seferin ardından bir gece yarısı başkent Sana’ya inmemizle baş-

lıyor. Sana yaklaşık 2.000 metre rakıma sahip. İstanbul’un sıcağından bu-
nalan bizler, bir Ortadoğu ülkesinde böylesi serin bir havayla karşılaşınca 
ilkin biraz şaşırıyoruz. Sana’da kısa bir istirahatın ardından, Taiz’e doğru 
yola koyuluyoruz. 

Taiz, Sana ve Aden’den sonra siyasi olarak ülkenin üçüncü 
önemli vilayet olsa da nüfus olarak Yemen’in en kalabalık 
kenti. 3.000 metre yüksekliği bulan Sabir Dağı’nın etekle-
rinde kurulmuş olan şehir, Yemen’in bir anlamda kültürel 
başkenti. Taiz de tüm Yemen şehirleri gibi iç savaş yorgu-
nu ve bakımsız durumda. Tarihî Kahire Kalesi’nden şehri 
kuş bakışı izliyoruz. Kale, devrim çatışmalarının yaşandığı 
günlerde rejim tarafından halkın üzerine kurşun yağdır-
mak için kullanılmış önemli noktalardan biriymiş. 

Taiz’de kumanya dağıtımlarımızı tamamladıktan sonra, 
partner kuruluşumuzun Taiz şubesinin inşasını tamam-

◆ Yusuf Korkmaz



Gönüllü Faaliyetleri

50 51

gözlem gözlem

ladığı yetimhane ve eğitim merkezini ziyaret ediyoruz. İnşası 
biten bu 60 yetim kapasiteli merkezin faaliyete geçebilme-

si için tefrişatının ve işletim masraflarının temin edil-
mesi gerekiyor. Yetimlere sadece kalacak yer temin 

etmekle kalmayıp onlara 18 yaşını tamamladıkların-
da yetenek ve isteklerine göre bir meslek de kazan-
dırmayı amaçlayan merkez, külliye şeklinde birkaç 
tesis olarak inşa edilmiş. 

Geceyi Taiz’de geçirdikten sonra ertesi gün Kızıl Deniz 
kıyısındaki Hudeyde’ye hareket ediyoruz. Her yerde 
göze çarpan, ülkedeki geçiş sürecinin yeni başkanı 
Abdurabbo Mansur Hadi’nin posterleri Hudeyde’de 

de birçok kez karşımıza çıkıyor. Hudeyde’de de Taiz’de 
olduğu gibi kumanya dağıtım hazırlıkları biz gelme-
den önce tamamlanmış, pankartımız asılmış, önceden 
tespit edilen kişiler kumanyalarını almak üzere sıraya 
girmişler. Buradaki dağıtımlarımızı hızlıca tamamla-
yıp bir sonraki dağıtım noktamıza geçiyoruz. Çölde ça-
lılardan yaptıkları derme çatma barakalarda yaşayan 
insanların bulunduğu bölgede, kavurucu sıcağın altın-
da, yürümekte zorlandığımız çöl kumları arasında da-
ğıtımlarımızı tamamladıktan sonra iftar öncesi kısa bir 
istirahat için otelimize geçiyoruz.

Hudeyde’den Sana’ya yol güvenliği iyi olmadığı hâlde 
uçağımız sürpriz bir şekilde 12 saatlik bir tehire uğra-
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dığı için yolumuza karadan devam etmeye karar veriyoruz. 
İyi ki de öyle yapıyoruz. Çünkü belki de dünyanın hiçbir ye-
rinde göremeyeceğimiz muhteşem manzaralar yol boyunca 
bize eşlik ediyor. Sana’ya yaklaşınca bastıran yağmur, rakım 
yüksekliği dolayısıyla değişen havayı iyice serinletiyor ve Hu-
deyde’nin boğucu havasından bunalan bizlere çok iyi geliyor.

Sana, devrim çatışmalarının izlerini fazlasıyla barındırıyor. 
Kurşun izi bulunmayan bina görmek neredeyse imkânsız. 
Biz Taiz’deyken Sana’daki İçişleri Bakanlığı önünde eski re-
jim taraftarlarıyla çıkan çatışmada 15 kişinin öldüğünü öğ-
reniyoruz. Yine Türkiye’ye döndüğümüz gün Abyan vilaye-
tinde bomba patlaması sonucu 40 kişinin yaşamını yitirdiği 
haberini alıyoruz. Sana’da da ara ara intihar saldırıları ger-
çekleşiyor. Yemen, geçen yılki savaş ortamı olmasa da hâlen 
önemli ölçüde güvenlik sorunu olan bir ülke.

Sana’ya varır varmaz iftara kadar olan süreyi değerlendir-
mek için Yemen’in Nobel ödüllü düşünür ve gazetecisi Tevek-

kül Kerman’la görüşmeye geçiyoruz. Bağımsız Gazeteciler 
Örgütü başkanı olan Tevekkül Kerman, geçen yıl Türkiye’ye 
yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından 
ağırlanmış ve kendisine Türk vatandaşlığı hediye edilmişti. 
Yemen halkının özgürlük mücadelesi boyunca cesareti ve 
yılmazlığıyla hayli ön plana çıkan Kerman, hâlen 10.000 di-
renişçiyle birlikte başkentin göbeğindeki çadırlardan birin-
de kalıyor ve ülke tamamen özgür oluncaya kadar evleri-
ne dönmeyeceklerini belirtiyor. Tevekkül Kerman bize, halk 
hareketinin şu ana kadar büyük bir başarı kaydettiğini fa-
kat tamamlanmadığını, belki de daha ilk adımda oldukları-
nı ifade ediyor. “Eski başkan Ali Salih’in görevden uzaklaş-
tırılması çok olumlu bir adım, fakat ailesinden bazı kişilerin 
hâlâ iş başında olması bizi çok rahatsız ediyor. Asker sivil 
birçok eski rejim kalıntısını görevden uzaklaştırmayı ba-
şardık ama hâlâ görevden uzaklaştırılması gereken insan-
lar var. Bunun yanı sıra tüm Yemenlileri bir araya getirecek 
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bir yapının tesisi, yeni anayasanın yazılması ve parlamen-
to seçimlerinin tamamlanmasına kadar devrim başarıya 
ulaşmıştır diyemeyiz.” diye anlatmaya devam ediyor. Ker-
man, “Yeni başkan Abdurabbo Mansur’u olumlu görüyo-
ruz. Büyük ölçüde kendisinden memnunuz. Tabii ki kendi-
si bir geçiş süreci başkanıdır ve ileride yeterli olmayabilir. 
Şu an bir geçiş döneminde olduğumuzdan Yemen’in siya-
si yapısı çok zayıf durumda. Diktatör bir rejimden demok-
ratik bir rejime geçiyoruz. Halkın iradesine çok açık bir şe-
kilde şahit olduk ve geri döndürülemez bir yola girildiğini, 
hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını net bir şekilde anla-
dık. Ali Abdullah Salih’in yargılanmasını ya da ülkeyi terk 
etmesini istiyoruz.” diyor.

Yemen’de de diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Ramazan ayın-
da gündüzleri değil daha çok geceleri ayakta olunduğundan, 
akşam 22.00’den sonra partner kuruluşumuzun merkezine 
geçiyoruz. Tüm çalışanlar işlerinin başında. Kurum yetkilileri, 
bir süre önce Yemen'de gerçekleştirdiğimiz hidrosefali hastası 
50 çocuğa şant cihazı temini projesinin raporunu takdim edi-
yorlar. Burada çok yaygın görülen bir hastalık olan hidrose-
fali (beyinde su toplanması) ile ilgili 97 yılından bu yana çalış-
ma yürütüyorlar. Bu hastalık, tedavi edilmediğinde çocukları 
felce götürüyor. Şimdiye kadar 10.000 çocuk tedavi edilmiş.

Yemen’in bir diğer sorunu da Somali’den aralıksız devam eden 
mülteci akını. Somalili mültecilerin sayısı 210.000’i bulmuş. 
Sadece geçen yıl yaşanan son büyük kıtlıkta 80.000 kişi ge-
çiş yapmış Yemen’e. Bu mülteciler buradan Suudi Arabistan’a 
geçmeye çalışıyorlarmış. 

Sana’da binlerce insanla birlikte devrim sürecinin meş-
hur caddesi Şari’ Sittin’de kıldığımız cuma namazı unutu-
lur cinsten değildi. Hatip hutbe boyunca ülkedeki mücade-
lenin henüz tamamlanmadığından ve Yemen halkı olarak 
taleplerinden bahsettikten sonra Suriye halkı için de duada 
bulundu. Namazın ardından hep birlikte yeni devlet başka-
nının konutuna doğru yürüyüşe geçildi. Kadın-erkek bin-
lerce insan mücadelelerindeki kararlığı hatırlatmak ve eski 
rejim kalıntılarının görevden uzaklaştırılmasını talep etmek 
üzere birlikte yürüdü. Caddeler trafiğe kapatılmıştı. Konvoy-
da devrime ait askerî araçlar da bulunuyordu. Yeşilli Suri-
ye bayrakları ve Suriye’deki özgürlük mücadelesini destek-
leyici sloganlar ise bizi ayrı bir heyecana sevk etti. İşte o an 
anladım ki, bu coğrafyada artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak ve halklar tam anlamıyla özgürlüklerine kavuşma-
dan sokaklardan asla çekilmeyecekler.
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HER KİTAP AYRACI, BİR 
TUĞLA OLDU MALAVİ’DE 

2011 Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup arkadaşımızla birlikte başlattığımız 
Kitap Ayracı Projesi, güzel insanların halis niyetleri, çabaları ve Allah’ın bereketiyle bir yıl 
içerisinde çok uzak topraklarda küçük kardeşlerimize mütevazı bir yuva kurdu. 

 Katarakt ameliyatlarından  
 yetimhaneye… 
İHH’nın Afrika’da gerçekleştirdiği katarakt ameliyatla-
rına üç ameliyatlık destekte bulunmak ve kardeşleri-
mizin gözlerinde ışık olabilmek için “el emeği göz nuru 
kitap ayraçları” çizip satmakla başladı yolculuğumuz. 
İlkin sadece arkadaş çevresinde satışını yaptığımız ay-
raçlarımız, sosyal medyada yayılıp farklı üniversitele-
re taşınınca siparişlerimiz katlandı. Sadece İstanbul’da 
değil, Türkiye’nin pek çok şehrinde, hatta yurt dışında 
Avusturya, Almanya, İran, Bosna-Hersek, Romanya ve 
Kıbrıs’ta yüzlerce gönüllü kardeşimizin çabalarıyla çe-
şitli ortamlarda on binlerce kitap ayracı satıldı. Önce kısa 
zamanda elde ettiğimiz gelirle masraflarını üstlendiği-
miz ameliyatların sayısını 3’ten 21’e yükselttik. Ardın-
dan bir yetimhane açtırma kararı alarak bu bereketli 
satışları “yetimin başını okşa”maya vesile kılmak iste-

dik. Ve projemize kitap ayraçlarının yanı sıra kendi 
çizdiğimiz karikatürlerle süslediğimiz rozet-

leri, anahtarlıkları ve not defterlerini ekle-
dik. Bir sene içerisinde tüm bu ürünlerin 
satışından Allah’ın izniyle yaklaşık 130.000 

lira gelir elde ettik. Ve küçücük kitap ayraçları-
nın Malavi’de 50 çocuğun barınacağı bir yetim-

hanenin tuğlalarına nasıl da dönüştüğü-
ne hep birlikte şahitlik ettik. 

Kısa sürede inşa edilen yetimhanemizin 
açılışını geçtiğimiz ay yaptık. Ama yetim-

◆ Merve Çirişoğlu
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lerimizi, açılış gününü ve Malavi anılarını anlatmaya başla-
madan, Malavi’yi kısaca tanımakta fayda var.

 Sömürgecilikle boynu  
 bükülen küçük bir ülke… 
Malavi; Afrika’nın güneyinde Zambiya, Tanzanya, Mozam-
bik ve kıtanın üçüncü büyük gölü olan Malavi Gölü ile çev-
rili küçük bir ülke. 

Malavi’nin adı, bölgede 14. yüzyılda hüküm sürmeye başla-
yan ve şimdiki Malavi, Mozambik ve Zambiya toprakları-
nın bir kısmını içine alan Maravi Krallığı’ndan geliyor. 16. 
yüzyılda krallığın en parlak dönemini yaşatan Şef Masula 
öldükten sonra, Portekizliler ülkeyi yavaş yavaş istila et-
meye ve parçalamaya başlıyorlar. O dönemde en önemli 
esir kaynaklarından biri hâline gelen Malavi’de Portekiz 
işgaliyle köleleştirilen Müslümanlar Brezilya’daki plan-
tasyonlara götürülüyorlar. 1891’de İngiltere ve Portekiz 
arasında yapılan anlaşmayla Malavi İngiliz sömürge 
yönetimine geçiyor ve Malavililer için çok kanlı bir ko-
loni dönemi başlıyor. 
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 Açlıktan ot ve ağaç  
 yapraklarını yiyen insanlar… 
Ekvator kuşağının altında, fildişi ve altın bakımından zengin, 
bereketli yağmurların suladığı verimli topraklara sahip Ma-
lavi’de sömürgecilik ülkeyi Afrika’nın en fakir dördüncü ülke-
si yapıyor. Yer altı ve yer üstü servetleri İngiltere’ye aktarılan 
bu yemyeşil ülkenin halkı, açlıktan ot ve ağaç yapraklarını 
yemek zorunda bırakılıyor. Sadece bu da değil! Müslüman 
nüfusun çoğunluğu oluşturduğu ülkede koloni dönemlerin-
de kilise baskısıyla Müslüman okulları kapatılıyor, Müslü-
man çocuklar vaftiz olmadan diğer okullara alınmıyor. Müs-
lümanların hayatları kadar inançlarının da tarumar edildiği 
Malavi’de hemen her şey misyonerlerden soruluyor. Ülke-
de birçok farklı grup; Protestanlar, Katolikler, Evangelistler, 
Yehova Şahitleri, Anglikanlar, Baptistler, Metodistler bizdeki 
külliye mantığıyla çalışıyorlar: Kiliseler, hastaneler, meslek 
edindirme kursları, okullar, misafirhaneler… Tabii tüm bun-
lardan faydalanmak için vaftiz olup Hristiyan ismi almanız 
gerekiyor. Hristiyan hükümet de misyonerler de iman kar-
şılığında halka yardımda bulunuyor.

 Gözümüzün nuru Boğaziçi  
 Yetimhanesi… 
Kanyenda, 1,5 senedir hayalini kurduğumuz, gözümüzün 
nuru Boğaziçi Yetimhanesi’nin bulunduğu kent. Bizi, yetim-
hanemizin yakınlarındaki bir medresenin yanında köylü ka-
dınlar “Mom Amina” isimli şarkılarını söyleyip dans ederek 
karşılıyorlar. Her birinin yüzündeki gülümseme ve samimi-
yet, neşemize neşe katıyor. Hanımlarla selamlaşıp Türkiyeli 
kardeşlerimizin yaptığı bileklikleri kendilerine hediye ettik-
ten sonra yetimhanemizi gezmeye başlıyoruz. Mihmandarı-
mız Adil Bey, bir yandan bize yetimhanenin idari oda, tuvalet, 
banyo, çamaşırhane, yemekhane gibi bölümlerini gösterir-
ken diğer yandan Müslümanların kurduğu bir yetimhane-
nin Malavi’de ne kadar önemli olduğunu anlatıyor: “Anne ve 
babasını yitirmiş çocuklar için Malavi’de hayat çok zor. Yetim-
hanelerin ve okulların hemen hepsi misyonerlerin elinde ve 
çocuklar vaftiz olmadan ve Hristiyan ismi almadan buralara 
gidemiyor. Biz bu yetimhanede çocuklara hem barınma im-
kânı sağlamış olacağız hem düzenli olarak güzel yemek ve-
receğiz hem de okullara gönderip dinî ve fenni eğitim alma-
larını sağlayacağız.”

 Bir yetimi sevindiren şey… 
Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte eylülde yetimhanemi-
ze yerleşecek olan çocuklarımızın kaldığı evleri ziyaret etmek 
için köyden ayrılıp başka bir bölgeye geçiyoruz. Yine birbi-
rinden tatlı ve ürkek onlarca pıtırcık, şaşkın gözlerle bize ba-
kıyor. Her birine minik hediyeler verdikten sonra köyde bu-
lunan bir medreseye giriyoruz. 11’i yetimhanemizde kalacak 
olan toplam 20 çocuğu ilahiler söyleyip kitap okurken bulu-
yoruz. Onlarla tek tek konuşup fotoğraf çekiyoruz. Ardından 
zarfların içerisine koyduğumuz 500 kwacha (yaklaşık 1,5 
dolar) bayram harçlığını ve hediyelerini verip sınıftan ayrı-
lıyoruz. Çok geçmeden sınıfta bir çığlık kopuyor. Şaşkınlıkla 
geri dönüyoruz ve hayatımızın sonuna kadar unutamaya-
cağımız bir sahneyle karşılaşıyoruz: Çocuklar zarfları ve he-
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diye paketlerini açmışlar, heyecanla birbirlerine gösteriyor-
lar; sevinç çığlıklarıyla havalara zıplıyorlar. Onları böylesine 
mutlu eden şey sadece 1,5 dolar ve plastik küçük bir oyuncak…

 Yetimhanemiz açılıyor! 
4 Ağustos 2012. Oldukça heyecanlı bir şekilde güne başlıyo-
ruz. Bugün, yetimhanemizin açılış günü. Hazırlıklar tamam. 
Malavi Milli Eğitim Bakanı, çeşitli STK başkanları, gazeteciler, 
köy halkı ve onlarca pıtırcık yetimhanenin önünde açılışı bek-
liyor. Bizi yine köylü kadınlar, şarkılar ve danslarla selamlı-
yor. Ardından tören başlıyor. Protokol konuşmalarında biz-
lere de mikrofon veriliyor. Binlerce öğrencinin emekleriyle 
kurulan yetimhanemizin öyküsünü anlatıp burada yetişen 
çocukların iyi birer insan, iyi birer kul olmaları için dua edip 

selamlarınızı iletiyoruz. Ve hep birlikte yetimhanemizin önü-
ne gidip Malavi Milli Eğitim Bakanı ile birlikte kurdelemizi ke-
sip yetimhanemizin açılışını yapıyoruz.

 “Arkadaşın olmak istiyorum” 
Açılış sonrası çocuklarla birlikte oturup vakit geçirmeye, cim-
cim, şaşırtmacalar gibi oyunlar oynamaya başlıyoruz. Oyun 
oynarken bir kız çocuğunun bakışları ve hareketleriyle belli 
ettiği özel ilgisi dikkatimizi çekiyor. Yanına gidip soruyorum: 
“Bir şey mi söylemek istiyorsun?” Aldığım cevap beni benden 
alıyor: “Senin arkadaşın olmak istiyorum.” Bağrıma basıp “Ca-
nım benim! Ben senin kardeşinim.” diyebiliyorum. Böyle de-
yince daha sıkı sarılıyor, yüzünde muzip ve şirin bir gülüm-
semeyle… En ufak bir ilgi, güzel söz veya tebessümle bile çok 
mutlu olabilen bu çocuklar, her hâlleriyle bize bir ders veriyor.

 Pıtırcıklarla geçirilen en güzel  
 2 saat… 
Eylül ayından itibaren yetimhanemizde kalacak olan çocuk-
larla özel olarak konuşmak için onları yetimhanede bir oda-
ya alıyoruz. Birlikte resimler çizip İngilizce bilen çocuklarla 
sohbet ediyoruz; onları daha yakından tanımaya çalışıyoruz. 
Hayatta kimsesi olmayan, komşusunun evine sığınan Eşref… 
Babaannesiyle birlikte yaşayan Handsome, “Yakışıklı”… Ken-
disine çok bol gelen ve her yanı yırtık bir kazak giymiş olan 
Whiteman, “Beyaz Adam”. Bize yetimhaneyi çizip “Evimi çiz-
dim.” diyen Recep…  Çizdiği resminin arkasına “Sevgili bağış-
çılarımız! Bize gönderdiğiniz hediyeler ve yaptırdığınız okul 
için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi seviyorum.” diye 
yazan Brian… Ve diğer zeytin gözlü melekler…

Malavi’deki son akşamımızda İHH’nın iftar için hazırlattı-
ğı yemekleri köylülere dağıtıp hep birlikte yetimhanemi-
zin önünde dualarla orucumuzu açıyoruz. Yetimhanemi-
zin ampulünden süzülen ışık, dolunayla birlikte karanlık 
köyü aydınlatan tek ışık oluyor. Adil Bey, “Buradaki köyle-
rin %80’inde elektrik yok. Bu köyde de yoktu ama önümüz-
deki ay yetimhaneyle birlikte kurulan sistemle bütün köy 
elektriğe kavuşacak.” diyor. 

Malavi, beyaz Müslümanların çok geç hatırladığı bir ülke… 
Yüzyıllardır devam eden sistem, Müslüman halkın hem ser-
vetini hem de inançlarını sömürmüş. Birkaç yıldır Türk yar-
dım kuruluşları Malavi’de var olsa da hâlen çok daha fazla-
sına ihtiyaç var.
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İHH, kurulduğu günden bu yana dünyadaki 
kriz bölgelerinde yetim kalan çocuklarla 
ilgili çalışmalar yapıyor. Yetimlere yalnız 

olmadıklarını hissettirmek, yaşadıkları bölgeleri ve durumla-
rını kamuoyuyla paylaşmak için çeşitli organizasyonlar dü-
zenliyor. Bunlardan biri de bu yıl beşincisi düzenlenen “Yetim 
Buluşması”. İlki 2006 yılında yapılan Yetim Buluşması bu yıl 3 
Haziran 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Programa farklı ülkelerden onlarca yetim katıldı. Yetimleri-
miz Türkiye’nin birçok ilinde sponsor ailelerle bir araya geldi. 

Bütün bu programların ardında titiz bir saha ve ekip çalışması 
yatıyor. Aylar öncesinden başlayan hazırlıklara gönüllülerimiz 
de katılıyor. İlk günlerinden Türkiye’deki son günlerine kadar ço-
cukların yanında olan, onlarla ilgilenen fedakâr gönüllülerimiz, 
kendi ifadeleriyle çocukların geçici anneleri, bu organizasyon-

YETİM BULUŞMASI’NDAN 
NOTLAR

da en büyük yardımcılarımız oluyor. Bir haftadan uzun süren 
bu birliktelik onların hayatında önemli değişikliklere yol açıyor. 

Bu yılki Yetim Buluşması’nı ve misafir çocuklarımızı gönül-
lülerimizle konuştuk. “Çocuklar gitti ama biz ayrılmadık.” de-
diler. Çocukların fotoğraflarını yanlarında taşıdıklarını, on-
larla hâlâ telefonda görüştüklerini anlattılar. 

 Ayşe Karateke  
 Suriye-Hatay kampları grubu 
Babam kendisi de bir yetim olduğu için benim böyle bir prog-
rama katılmamı çok istedi. Program boyunca üçü kız, biri er-
kek dört miniğe ablalık yapmaya çalıştım. Grubun içinde en 
içine kapanık olan Hasan’dı. O beni çok etkiledi. Çocuklardan bi-
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rinin babası ise geçen yıl vefat etmiş, bu nedenle ara ara ağlı-
yordu. Diğer iki kızımın babası da iki buçuk ay önce Suriye’de 
yaşanan olaylarda hayatını kaybetmiş. Teyma çok başarılı bir 
kızdı, ondan çok etkilendim. 11 yaşında ve çok gayretli. Buraya 
gelmeden önce kampta birkaç kelime Türkçe öğrenmiş. Bizim-
le Türkçe konuşuyordu. Suriye’de ölen çocukları gördüğü için 
çocuk doktoru olmak istediğini söyledi. “Burada okumak ister 
misin?” diye sorduğumda, “Hayır, ben ülkeme gideceğim, ül-
kemde okuyacağım.” diye cevap verdi. Hepsi ülkesine geri dön-
mek istiyordu. Ülkeleri için bir şeyler yapmak istiyorlardı. Bir 
de 6 yaşında minik bir kızımız vardı, gelinlik istiyordu benden… 

 Ayşe Arife Molak  
 Filistin grubu 
Filistin’den gelen üç kız çocuğuna ablalık yaptım. Meryem 8 
yaşında dünya tatlısı bir çocuktu. Babası üniversitede öğ-
retim üyesiymiş, yakın zamanda şehit olmuş. Filistin-
li çocuklar aşırı olgun bakıyorlar hayata. 8 yaşındaki 
Meryem’in ise diğerlerinden bile olgun bir hâli vardı. 
Dokuz gün birlikte kaldık. Burada ne yapmak istedi-
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lerse her şeyi yapmaya çalıştık. Gazze’de bisiklete hiç binme-
mişler, bisikleti olan çocuk da azmış, biz onlara bisiklet kirala-
dık. Sonra lunaparka götürdük, Gazze’de çok az park varmış. 
Buradaki çocukların tenezzül etmediği parklarda nasıl oyna-
dılar, görmelisiniz. 

Özgüvenli ve sıcakkanlı oldukları için Filistinli çocuklar her 
yerde ilgi odağıydı. Otobüsü ayağa kaldırıyorlardı mesela. 
Sadece Arapça bilmelerine rağmen el kol hareketleriyle di-
ğer çocukları da canlandırıyorlardı. Zeynep tiyatroyla ilgile-
niyormuş; çok yetenekli, üretken, hayal gücü geniş. Mesela 
yoldan geçen “bıyıklı amca” hakkında birden bir masal anla-
tabiliyordu. Burada yaşadığı her şeyi zihnine fotoğraflamak 
istiyordu ki, Gazze’ye döndüğünde arkadaşlarına anlatabilsin. 

Çocuklar çok ağladılar ayrılırken. Ayrılırken sevinç, hüzün hepsi 
birbirine karıştı. Normalde ben de ağlardım ama onlar için espri-
ler yaptım, onlar da son bir saatlerini kahkahalarla geçirdiler. 

Gazze, insanların her an ölümle burun buruna olduğu dünya-
ya kapalı bir bölge. Çocuklar İstanbul’da tehlikesiz yaşamanın 
tadına vardı. Kendimi onlarla kıyasladığımda ne kadar özgür 
olduğumuzu fark ettim. Bu bize bahşedilmiş bir şey değil elbet-
te, sadece onların en temel hakları ellerinden alındığı için böyle. 

 Şeyma Zülaloğlu  
 Moro grubu 
Morolu çocuklar çok çekingendi, yavaş yavaş alıştılar bura-
ya ve bizlere. Çocuklardan ikisi dağlık kesimde yaşıyormuş. 
Elektrik bile yokmuş yaşadıkları yerde, onun için Türkiye’de 
şaşırdıkları çok şey oldu. 

Programın güzel geçeceğini hep tahmin ediyordum, ama 
onlardan ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç tahmin et-
memiştim. Gerçekten benim için çok zor oldu. Ben de yurt 
dışında okurken ailemden uzaktaydım. Onlardan ayrılırken 
tekrar geleceğimi, görüşeceğimizi ve burada mutlu oldukla-
rını biliyordum… Bu çocuklar için durum farklı. Onların ya-
şadıkları yerde savaş olduğu için bir daha görebilecek miyiz 
birbirimizi diye sordum kendi kendime… 

 Semranur Duman  
 Azerbaycan grubu 
Program boyunca Azerbaycan’dan üçü erkek, ikisi kız beş ço-
cukla ilgilendim. Çocuklardan birinin adı İslam’dı. Onun hikâ-
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yesi diğerlerinden farklıydı. Annesi kanserden vefat etmiş. Ba-
bası da çocuklarını babaannelerine bırakıp gitmiş. Başka biriyle 
evlenmiş. Sonra dönmek istemiş ama bu sefer çocuklar iste-
memiş. Onun acısı çok daha fazlaydı. İlk geldiğinde yüzü hiç 
gülmüyordu. Ancak buradan ayrılmadan önce onda büyük 
değişiklikler oldu. Gülümsemeye, insanlarla iletişim kurma-
ya başladı. Programda büyük bir bayrak sallıyordu. Bayrağı 
taşıma görevini o kadar ciddiye almıştı ki, bu görev ona gü-
ven vermişti. Hatta yemek yerken bile arkasına bakıp bayra-
ğı kontrol ediyordu. Bayrak için kavga bile etti. Onda inanılmaz 
değişiklikler oldu. Çocukların ve büyüklerin sevgisini kazandı. 

 Fatma Betül Demirel  
 Kırgızistan grubu 
Sekiz gün boyunca üç kız, bir erkek yetimimizin sorumluluğu 
bendeydi. Gülmira bir oyun tutturmuştu, İHH binasından oto-
büslere kadar elleriyle ellerimi tutuyor, ayaklarını da ayakla-
rıma dolayarak onu bu şekilde taşımamı istiyordu. Aygerim, 
büyük gösteren ama aralarındaki en küçük çocuktu. Onun du-
rumu, gururlu hâli beni çok etkiledi. Babasının yaşadığını söy-
lemek istemiyordu. Babası annesinin canına kıymış ve hapis-
teymiş… Simık’ın ebeveynleri hastalıktan vefat etmiş. 10 yaşına 
kadar okuma yazma öğrenememiş. Yetimhaneye yerleştiril-
miş. Daha iki yıl önce okuma yazma öğrenmesine rağmen ya-
şıtlarıyla arasındaki açığı kapatmış. Simık buraya geldiğinde 
hiç konuşmuyordu, ama burada olduğu süre boyunca büyük 
bir değişim geçirdi. Bir ara içlerinden birinin, Sezin’in, terlikle 
gezdiğini fark ettik. Sonradan öğrendik ki, ayakkabısının teki 
koptuğu için terlikle geziyor. Hiç kimseye bir şey söylememiş. 
Bunu öğrenince onunla birlikte diğer kızlara da ayakkabı aldık. 

 Hilal Arıtürk  
 Tanzanya grubu 
Hacır ve Salim, Şifa ve Lütfiye. Çok tatlılardı, uslulardı. Tavır-
ları, bakışları çok masumdu. Uzun süredir görmediğim ço-
cuk masumiyetini hissettim. Çevremde de çocuklar var; kar-
deşlerim, kuzenlerim var, arkadaşlarımızın küçük kardeşleri 
var ama onlardaki gibi bir masumiyeti çok uzun süredir ilk 
defa gördüm. Gözlerindeki o ürkeklik, saflık çok uzun süre-
dir görmediğim bir şeydi, çok etkilendim. 

İçlerinden Salim içine kapanık bir çocuktu. Sürekli gruptan 
ayrı hareket ediyordu. Diğer üçü bir arada, o ise başka bir yol-
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da yürüyordu. Yalnız başına kalmayı tercih ediyordu. Üçün-
cü gün benimle iletişim kurmaya başladı. Ona her sarılışım-
da biraz daha yaklaşıyordu, gözleri gülmeye başladı. Salim’in 
geldiği ilk günle gittiği gün arasında çok büyük fark vardı. 

Hani Peygamber Efendimizin hadisi var ya bir yetimin ba-
şını okşamak, onun saç telleri kadar sevap almak… Bunun 

önemini daha önce bu kadar idrak edemiyordum. Ama 
artık farkındayım, gerçekten bir yetimle hemhâl olma-
nın, onunla vakit geçirmenin, onunla aynı duyguları 
paylaşabilmenin, ona bir şekilde yardımcı olabilmenin 
size kattığı duygusal, manevi hava bambaşka. Anlata-
mıyorsunuz, sadece hissedebiliyorsunuz. 

 Rabia Molak - Somali grubu 
Bir yıldır İHH’nın gönüllü üyesiyim. Bu organizasyona dâhil 
olmadan önce de İHH’nın yetim çalışmalarında gönüllü ola-
rak görev alıyordum. 

Somali’den iki kız, iki erkek dört çocukla ilgilendim. Bir hayır-
sever her birine 20’şer lira cep harçlığı vermiş, mihmandar-
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ları bu harçlığı dolara çevirmek istiyordu, yani 10 dolar yapa-
caktı ki, sırf ülkelerinde pirinç alabilsinler diye. İkinci gün hiç 
yemek yemediler, garsonlar masaya portakal getirdi, ben por-
takalı yemeye başladım ve ne kadar lezzetli olduğunu anlatma-
ya çalıştım, onlara da yedirdim. Sonra otele giderken portakal 
istediklerini söylediler. Yoldan portakal aldık, otele gittik, porta-
kalları yediler, yeniden istediler. Otel değiştirdik, tekrar istediler. 
Onlara sürekli portakal yetiştirmeye çalışıyorduk, çok sevdiler.

Suyu pet bardağa koyarak bardaktan yavaş yavaş akıtıyor-
lardı ve suyun akışını seyrediyorlardı. Otelde banyodaki suyu 
açarak sesini dinliyorlardı. Susuz bir yerden gelen çocukla-
rın verdiği tepkilerdi bunlar.

Onlara verilen hediyeleri Somali’ye götürmek istemediler, öl-
dürülmelerine sebep olabileceğini düşündüler. 12 gün birlik-
te kaldık. Diğer çocuklar babalarından bahsederlerken, benim 
çocuklarım baba bile demedi. Fotoğraf çektirmek istemiyor-
lardı, röportaj yapmak istemiyorlardı. Biz de bol bol gezdik. 
Buradan mutlu ayrıldıklarını düşünüyorum. 

 Büşra Karahan  
 Pakistan grubu 
Dört çocukla altı gün boyunca birlikteydik. Çocuklara ailele-
ri hakkında hiç bir şey sormak istemedim. Bir gün oturur-
ken Sümeyra, “Yılda kaç ay anneni görüyorsun?” dedi. Maddi 
durumları iyi olmadığı için yetimhanede kalıyorlarmış. Yıl-
da bir ay annelerini görme hakları varmış. Sorusuna cevap 
veremedim, çünkü ben annemi her gün görüyorum. Sonra 
kendi hikâyesini anlatmaya başladı. Babasını 2005 yılındaki 
selde kaybetmiş. Sel sırasında annesi ve kardeşleriyle birlik-
te evdeymiş. Babası iş yerindeymiş, orada sele kapılmış. Ars-
lan’ın hikâyesini basın toplantısında öğrendim. Kendisi anlattı. 
Babası otobüsün bir çocuğa çarpmak üzere olduğunu gör-
müş, çocuğu kurtarayım derken kendisi hayatını kaybetmiş.

Son gün uçağı kaçırıyorduk neredeyse, takside “Uçağı kaçırı-
yoruz, gidemeyeceğiz, burada kalacağız.” diye seviniyorlardı. 
Havaalanında çok duygusal anlar yaşadık. Çocuklar pasaport 
kontrol noktasından geçtikten sonra bariyerlerden geçtiler, pa-
saportlarını kontrol ettirdiler, artık gidecekler. Ben onlara ba-
karken birden gözlerim doldu, sonra Zülkarneyn beni gördü. 
Çocuklar üzülmesin diye belli etmemeye çalışsam da gözüm-
den akan yaşları engelleyemedim. Zülkarneyn bana doğru 
koşmaya başladı. O bariyerlerden nasıl atladı görmelisiniz. Di-
ğer çocuklar da Zülkarneyn’den cesaret aldı, baktım onlar da 
koşuyor. Çok duygusal anlar yaşadık. Hiç gitmek istemediler. 
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