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Değerli okuyucumuz,

Bosna Savaşı sırasında gönüllü faaliyetleri ile başlayan ve 1995 yılında 
kurumsallaşan yardım çalışmaları ile İHH İnsani Yardım Vakfı bugün 
135 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Öncelikli olarak doğal 
afet, savaş ve yoksulluğun tarumar ettiği coğrafyalara insani yardım 
ötürmeyi amaç edinen İHH, kronik sorunlara kalıcı çözümler üreterek 
ihtiyaç sahipleri için onurlu bir yaşam sunma çabası ile hareket ediyor.

Suriye’de büyük bir insani dramı beraberinde getiren iç savaş Mart 
2011’den bu yana devam ediyor. Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye’ye sı-
ğınan kadın ve çocukların ağırlıklı olduğu mültecilerin hayatı kış ay-
larının gelmesiyle daha da dramatik bir hâl almış durumda. Mevcut 
kampların dolu olması sebebiyle yeni gelen binlerce mülteci sınırlar-
daki tampon bölgelerde, açık havada, sığınabilecekleri herhangi bir 
barınaktan yoksun yaşam mücadelesi veriyor. İHH başlattığı yardım 
kampanyasıyla Türkiye kamuoyuna Suriyeli mültecilerin dramına ka-
yıtsız kalmamak için çağrıda bulunuyor. 

2008’in Aralık ayında başlayan ve 1.500 insanın ölümüyle sonuçlanan 
Dökme Kurşun Operasyonu’nun yaraları sarılmadan Gazze bir kez daha 
İsrail saldırılarının hedefi oldu. Sekiz gün süren saldırılarda 179 kişi şehit 
olurken 1.270 kişi de yaralandı. Saldırıların başlamasının ardından birkaç 
saat içerisinde bölgeye acil yardım ekibi gönderen ve yardım sevkiyatına 
başlayan İHH, evleri yerle bir olan aileler için konut inşası projesi başlatıyor. 

31 Mayıs 2010’da Gazze Özgürlük Filosu’na düzenlenen saldırıdan sorumlu 
olan dönemin üst düzey İsrail askerî yetkilileri hakkında açılan Mavi Mar-
mara davası 6 Kasım’da başladı. Pek çok uluslararası gözlemci, sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ve medya mensubunun izlediği dava, uluslararası hu-
kuku harekete geçirme noktasında ulusal yargı mekanizmalarının kulla-
nılması açısından ilklerden biri olarak büyük önem taşıyor. Mavi Marmara 
davası ile ilgili dosyamızı bültenimizin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

İHH 2012 yılında 25 ülkede cami, su kuyusu, yetimhane, meslek edindirme 
merkezi, okul, medrese ve kültür merkezi gibi onlarca vakıf eserini hayata 
geçirdi. 2012’de Hayat Bulan Projeler dosyamızı ilginize sunuyoruz. 

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Yetim Dayanışma Günleri ile İHH, 
39 ülkede ve bölgede 30.000 yetime ulaşmayı hedefliyor. Yetimlik gerçe-
ğine tüm dünyada dikkat çekmeyi amaçlayan bu çalışma ile hayata geçir-
meyi hedeflediğimiz projeleri bültenimizde inceleyebilirsiniz.

İyi okumalar dileriz…  

İHH İnsani Yardım Vakfı bültenidir.
Ocak - Şubat - Mart 2013 
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TUT ELİNİ GAZZE 
AYAĞA KALKSIN

2007 yılından bu yana Gazze’ye ambargo uygulayan İsrail, o günden iti-
baren en temel insani ihtiyaçların dahi bölgeye giriş çıkışına engel oluyor. 

Aralık 2008’de Gazze’ye yönelik Dök-
me Kurşun Operasyonu’nu başla-
tan İsrail, hava saldırıları ve akabinde 

gerçekleştirdiği kara operasyonu ile 22 gün-
de 355’i çocuk yaklaşık 1.500 kişiyi katletmiş-
ti. 7.000 kişinin yaralandığı saldırılar sırasın-
da 4.000 ev yerle bir olurken iş merkezleri, 
tarım alanları, seralar, hayvan barınakları, 
sulama kanalları, kuyular ve su pompaları 
gibi sivil hedefler füzeler, tanklar ve kullanı-
mı Cenevre Sözleşmesi ile yasaklanmış mis-
ket ve fosfor bombaları ile yerle bir edilmişti. 

Geçtiğimiz kasım ayında Savunma Sütu-
nu Operasyonu adını verdiği hava harekâtı 

ile Gazze’yi havadan ve denizden yeniden 
bombardımana tutan İsrail, Hamas’ın as-
kerî kanadı İzzettin Kassam Tugayları li-
deri Ahmed Cebari’yi seyir hâlindeki ara-
cında nokta atışı ile şehit etti. İsrail’in 8 gün 
süren saldırıları sonucu 179 kişi şehit oldu, 
1.270 kişi yaralandı. Bombardımanlarda 
500 ev tamamen yıkılırken 1.000 ev zarar 
gördü. 1 okulun tamamen yerle bir edildi-
ği, 4 okulun büyük hasar gördüğü Gazze’de 
35 mescit de kullanılamaz hâle geldi. Bom-
bardımanda kamuya ait 20 bina yıkıldı. İs-
rail saldırılarının Gazze’ye verdiği zararın 
maddi karşılığı 1,2 milyar dolar.
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 Gazze için acil yardım kampanyası başlatıldı 
İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail’in kasım ayın-
da Gazze’ye düzenlediği saldırıların akabinde 
1 milyon lira bütçe ayırarak birkaç saat içe-
risinde bölgeye acil yardım sevkiyatına baş-
ladı. 2007 yılından bu yana İsrail tarafından 
havadan, denizden ve karadan abluka altın-
da tutulan Gazze’de zaten yetersiz durum-
da olan tıbbi malzeme stokları son saldırılar-
la birlikte tükenme noktasına geldi. 2009 yılı 
Aralık ayından bu yana Gazze’de açtığı koor-

dinasyon ofisi ile bölgedeki yardım çalışma-
larını aralıksız sürdüren İHH saldırının he-
men akabinde Gazze’ye antibiyotik, enjektör, 
şırınga, anestetik ve tek kullanımlık ameli-
yat eldiveni gibi temel tıbbi malzemelerden 
oluşan 200.000 dolarlık tıbbi yardım malze-
mesi ulaştırdı. İHH İnsani Yardım Vakfı Acil 
Yardım Ekibi ve Uluslararası Doktorlar Birli-
ği (AID) üyesi sağlık görevlileri de bölgede acil 
yardım çalışmalarında bulundu. 
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 Gazze’de 200 konut inşa edilecek 
Gazze’de yıllardır konut, okul, eğitim merkezi, hastane, cami gibi ka-
lıcı projeler gerçekleştiren İHH, 2008’deki Dökme Kurşun ve geçtiği-
miz kasım ayındaki Savunma Sütunu operasyonları sonrası evleri 
yerle bir olan Gazzeliler için yeni bir konut projesini hayata geçir-
meye hazırlanıyor. Proje ile 80 metrekare büyüklüğünde 200 ko-
nut inşa edilmesi planlanıyor. Yan yana inşa edilecek 5 katlı 10 bi-
nadan müteşekkil projede bir dairenin maliyeti 25.000 dolar olacak. 

6 7
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iSRAiL
YARGILANIYOR

YARGILANIYORiSRAiL

MAVİ MARMARA  
DAVASI BAŞLADI

İsrail’in Mayıs 2010’da Gazze 
Özgürlük Filosu’na düzenle-
diği saldırıdan sorumlu olan 

dönemin İsrail Genelkurmay 
Başkanı Gabi Ashkenazi, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Eliezer Al-
fred Marom, İstihbarat Başkanı 
Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Avishay Levi hakkında 
açılan dava 6 Kasım’da başladı. 6, 
7 ve 9 Kasım’da İstanbul 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından Çağ-
layan İstanbul Adalet Sarayı’nda 

görülen ilk duruşmalarda filo ka-
tılımcıları, şehit yakınları ve ga-
ziler ifade verdi. Duruşmalara Fi-
listin, Belçika, Fransa, İngiltere, 
Kanada, İsviçre, Cezayir, Ürdün, 
Endonezya, Pakistan, ABD, İspan-
ya, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Yunanistan, Malezya gibi dünya-
nın pek çok ülkesinden müşteki 
ve mağdur filo yolcuları, avukat-
lar, insan hakları gözlemcileri, si-
vil toplum kuruluşu temsilcile-
ri ve medya mensupları katıldı.
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Dava iddianamesinde sanıklar hakkında “ca-

navarca hisle veya eziyet çektirerek öldür-

me suçuna azmettirmek”ten dokuz kez ağır-

laştırılmış müebbet ile “mala zarar vermeye 

azmettirmek”, “yağma suçuna azmettirmek”, 

“eziyet suçuna azmettirmek”, “haberleşme-

nin engellenmesine azmettirmek”, “kişiyi 

hürriyetinden yoksun bırakma suçuna az-

mettirmek”, “yaralama suçuna azmettirmek” 

ve “silahla yaralama suçuna azmettirmek” 

suçlarından yaklaşık 18 bin 32’şer yıla kadar 

hapis cezası isteniyor. 6, 7 ve 9 Kasım tarih-

lerinde mağdurların dinlenmesiyle devam 

eden dava 21 Şubat 2013 tarihine ertelendi. 
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Dava Avukatı Cüneyt Toraman: “Siyasi bir yargılama değil!”
Yargılananların üst düzey komutanlar olması kamuoyunda bu davanın siyasi bir dava olduğu algısının oluşmasına ne-den olmaktadır. Hâlbuki işlenen suçlar adi suçlar olup yapı-lan muhakeme cezai bir yargılamadır. 
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 Dava Avukatı Uğur Yıldırım: “Sembolik bir dava değil!” 
6 Kasım’da başlayan dava sembolik bir dava değil-
dir. Türk Ceza Kanunu kapsamında tamamen adil 
ve hukuki bir yargılama olması hepimizin beklen-
tisi. Bu noktada suçluların iade edilmeyeceği ve da-
vadan herhangi bir sonuç çıkmayacağı yönündeki 
görüşler de yanlış; çünkü daha mahkeme aşama-
sında, kendilerinin ifadelerinin alınması için müzek-
kereler yazıldı. Bu müzekkerelere cevap verilme-
mesi hâlinde kendileri hakkında yakalama kararı 
çıkarılması söz konusu. Suçluların iadesine yönelik 
Avrupa Sözleşmesi’ne hem Türkiye hem İsrail taraf-
tır. Bu noktada İsrail’in bu suçluları Türkiye’ye iade 

etmesi gerekmektedir. Diyelim ki etmedi, Interpol 
tarafından kırmızı bültenle aramalarının çıkma-
sı söz konusu olur. Bu, yine Türkiye’nin taraf oldu-
ğu sözleşmeler açısından uygulanması gereken 
bir süreçtir. Kaldı ki Mavi Marmara davasında ka-
tılımcıların 37 ayrı ülkeden olması hasebiyle dün-
yanın her tarafında soruşturmalar da söz konusu. 
Fransa’da, Belçika’da, İspanya’da, Güney Afrika’da 
bu konuyla ilgili devam eden hukuki süreçler var. 
Ve herhangi bir şekilde bu komutanlar bu ülkele-
re gittikleri takdirde mutlaka bu soruşturma kap-
samında tutuklanacaklar.
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–Eşimle 25 senedir beraberdik. Lisede tanışmıştık... Onu 
kaybetmekle hayatımın büyük bir bölümünü kaybettim. 

Şehit Cevdet Kılıçlar’ın eşi Derya Kılıçlar

–Furkan lise öğrencisiydi. ABD vatandaşıydı. YÖS sınavı-
na girmişti. Hassas, ince ruhlu, başkalarının derdini dert 
edinen bir çocuktu. 31 Mayıs sabahı filonun yolculuğunu 
TV’den izlerken annesinin çığlığı ile sarsıldık. Saldırı baş-
lamıştı. Furkan bu gemiye binmek için çok çabaladı. Dok-
tor olmak ve insanlara hizmet etmek istiyordu. Gemide 
herkese bu amacını anlatıyor, o insanların yanında ol-
mak istiyordu. Annesi, ablası ve ağabeyi adına burada-
yım, şikâyetçiyim. 

Şehit Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan

–Yaralılardaki mermileri uyuşturmadan çıkartmaya 
çalıştılar. Bize çok uzun süre su dahi vermediler. Hapis-
hanedeyken gardiyanlar sürekli kapılara vurup gürül-
tü yapıyordu ve bunu defaatle tekrarlıyorlardı. İki gün 
üç gece cezaevinde neredeyse hiç uyumadan son dere-
ce kötü koşullarda tutulduk. 

Murat Atmaca

DAVADAN 
NOTLAR
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–Dört çocuğum yetim kaldı. Özel günlerin gelmesini 
hiç istemiyoruz. Böyle günlerde baba daha çok aranı-
yor. Eşim, kendisi yetim büyüdüğü için Filistinli ye-
timlere yardım etmek maksadıyla oraya gitmek istedi. 
Biz de kendisini kıramadık. Çocuklarım her “baba” de-
diğinde kalbim buruluyor. Sanıklardan şikâyetçiyim.

Şehit Fahri Yaldız’ın eşi Yeter Yaldız

–İsrail ilk kez bu dava ile katil olarak yargılanıyor. 
Dolayısıyla bu dava çok önemli. 

Ann Wright, ABD

–2,5 yıllık evliydik. Eşimin cenazesi kızımız Melek’in 
doğum gününe rastlıyor. Kızım, babasını hatırlamı-
yor. Eşimin mezarına gidip çiçek ve küçük taşları top-
luyoruz. Ben Melek’in gözyaşlarının hesabının sorul-
masını istiyorum. Sanıkların yargılanmasını ve idam 
edilmesini talep ediyorum. 

Şehit Necdet Yıldırım’ın eşi Refika Yıldırım

–İsrail, 1967’de Amerikan USS Liberty gemisine sal-
dırdığında ben de gemideydim. 34 kişinin öldüğü sal-
dırı sonrasında Amerika sadece soruşturma açmakla 
yetindi. İşlediği suçlardan ötürü İsrail’den ilk kez he-
sap soruluyor. Türkiye devleti, İsrail’e karşı bu dava-
yı açmayı kabul ederek en doğru şekilde davrandı. 

Joe Meadors, ABD

–En son hava limanına getirilmeden önce üzerimi 
en az 10 kez aradılar. Birçok arkadaşımızı da darp et-
tiler ve sözlü tacizde bulundular. Ayrıca askerler bize 
sürekli olarak, “Tayyip gelsin sizi kurtarsın. One mi-
nute!” diyorlardı.

Fahrettin Seyyar

–İsrail askerleri gemiye inmeden helikopterden ateş aç-
tılar. İsrail’in “gemide silah vardı” iddialarının hepsi yalan. 

Dror Feiler, İsveç 

–Askerlerin elinde beş çeşit silah vardı. Bunlardan sa-
dece bir tanesi plastik mermi atar, diğerleri gerçek mer-
mi ile kullanılan silahlardı. 

Mustafa Tuna

–Kurşunları yiyince olduğum yere yığıldım. Şehadet 
getirmeye başladım. Askerler beni çuval taşır gibi taşı-
dılar. Helikopterle İsrail’e götürdüler. Orada üç operas-
yon geçirmişim. 

Mahmut Tunç
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–Mavi Marmara davası için İstanbul’a gel-
diğimde dava sürecinden ne beklendiğine 
dair net bir fikrim yoktu. Türkiye’ye gelme-
den önce çevremdeki insanlar bana pek çok 
soru sordular: “Bu dava bir sonuca ulaşabi-
lir mi? Özgürlük Filosu’na yapılan saldırı-
dan sorumlu olanlar Türk mahkemelerin-
de görülen bir davada hüküm giyseler bile 
gerçekten cezalandırılmaları mümkün olur 
mu? Yoksa bu sadece şehitleri onurlandır-
mak için görülen sembolik bir dava mı?” 
Türkiye’ye geldikten sonra Özgürlük Filosu 
yolcularını temsil eden avukatlarla konuş-
tuğumda saldırının faillerini yargı karşısı-
na çıkarmak için kapsamlı bir hukuki çalış-
ma yürütüldüğünü ve bu doğrultuda hiç bir 
noktanın belirsiz bırakılmadığını görmekten 
memnuniyet duydum. 

Muhammad Bhaiyat, İngiltere 

–Bu dava İsrail’in zannettiği gibi göstermelik 
bir dava değil. Aksine Mavi Marmara olayını 
da içine alan yasa dışı işgalin tüm kurban-
ları için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gi-
den yolda ilk adım. Belki uzun bir süreç ola-
cak ama sonunda savaş suçlarından, hatta 
insanlığa karşı işlediği suçlardan sorumlu 
olan İsrailli yetkililerin dokunulmazlıkları-
na bir son verilecek.

Mireille Fanon-Mendes, Fransa 
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–Bu davayı mahkemeye taşıyarak Mavi Marma-
ra olayında hayatlarını kaybedenleri onurlandır-
mak görevimizdir. İsrail ordusunun yasa dışı uy-
gulamalarına karşı çıkmak için takip edeceğimiz 
bu dava, yapılması gereken en doğru şeydi. Kanıt-
ları sunmak için mahkemeye gelmek benim için 
çok özel bir deneyim oldu. Filodaki kardeşlik at-
mosferini bana yeniden hatırlattı. İnsanlık adına 
en güzel örnekliklerden olan Gazze Özgürlük Filo-
su’ndaki farklı kültürlerden insanların birbirleri-
nin farklılıklarına saygı duyuşlarını ve aynı amaç 
ve hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarını ye-
niden hatırladım. 

Alex Lort-Philippis, İngiltere

–Mayıs ayında davanın açılmasından bu yana, 
bahsi geçen dörtlüden hiçbiri İsrail’den dışarı çık-
mamış ve İsrail ordusu eski komutanlarına Ame-
rika’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıda 
bulunmuştur. Tabii bu uyarı, saldırıyı gerçekleş-
tiren alt kademedekiler için de geçerli. Adalet teh-
didi, silahsız insani yardım filosuna o hain saldırı-
yı planlayan ve uygulayan teröristlerin kalplerine 
ve zihinlerine korku düşürmüş gibi görünüyor. 

Richard Lightbown, Kanada

–Bildiğim kadarıyla İsrail yetkilileri ve askerleri 
dışarıdan bir merci tarafından daha önce hiç ada-
let karşısına çıkartılmamış. İngiltere’de sırf İsrailli 
yetkililer savaş suçu cezalarına maruz kalmasın-
lar diye kanunlar değiştirildi. Bu dava ile kanunla-
rı uygulayan ve kendi vatandaşlarına yönelik ciddi 
sorumluluklar üstlenen bir devletin varlığını gör-
mek hakikaten insanın içini rahatlatıyor.
Hassan Ghani, İngiltere

14 15

gündem gündem
Mavi Marmara davası 

başladı
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Princeton Üniversitesi Uluslara-
rası Hukuk Albert G. Milbank 
fahri profesörü ve Santa Bar-

bara California Üniversitesi Küresel ve 
Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nde 
ziyaretçi profesör olan Richard Falk, 
40’ın üzerinde esere imza atmış ça-
ğımızın önemli entelektüellerinden 
biri. Yahudi asıllı bir Amerikan vatan-
daşı olan Falk, aynı zamanda Birleş-
miş Milletler (BM) Filistin İnsan Hak-
ları Özel Raportörü. 

Richard Falk, İsrail’in Filistin politikasını 
insanlık suçu olarak niteliyor ve İsrail’in 
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MAVİ MARMARA DAVASI
sıradan insanlara uluslararası hukuku zorlama imkânı veriyor.

ª

ª

bölgedeki politikalarını eleştiriyor. Falk, 
BM Özel Raportörü sıfatıyla 2009 yılın-
da Gazze’ye gitmek üzere geldiği Tel Aviv 
Ben Gurion Hava Limanı’nda tutuklana-
rak sınır dışı edilmiş ve BM adına Gaz-
ze’ye girmesi engellenmiştir. Amerikalı 
insan hakları aktivisti Rachel Corrie’nin 
İsrail ordusuna ait bir buldozer tarafın-
dan ezilerek öldürülmesinin İsrail mah-
kemesi tarafından aklanmasını kınayan 
Falk, mahkemenin verdiği kararın Ce-
nevre Sözleşmesi’nde yer alan “işgalci gü-
cün sivil halkı korumak zorunda olması” 
maddesine aykırı olduğunu söylemiştir.

Mavi Marmara olayıyla 
ilgili açılan bu dava, 
uluslararası hukuk 
normlarının ciddiye 
alındığını göstermesi 
bakımından önemli.
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Mavi Marmara davası 6 Kasım’da İs-
tanbul Çağlayan Adliyesi’nde başladı. 
Siz bir uluslararası hukuk profesörü 
olarak bu dava ve Mavi Marmara sal-
dırısının tüm hukuki süreci hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

BM sisteminin uluslararası hukuka 
uygun hareket etmediği ortada. Bu 
nedenle Mavi Marmara olayıyla il-
gili açılan bu dava, uluslararası hu-
kuk normlarının ciddiye alındığını 
göstermesi bakımından önemli. Bu, 
aynı zamanda ulusal mahkemelerin 
uluslararası hukuku harekete geçir-

me noktasında rol oynayabileceğini 
de gösteriyor. Ve tabii sıradan insan-
lara da uluslararası hukuku uygula-
ma imkânı veriyor; en azından devlet-
lerin yanlış uygulamaları karşısında 
toplumları uluslararası hukuk ihlal-
leri ve bu ihlalleri ciddi bir şekilde ele 
almanın gerekliliği konusunda eğitme 
imkânı sağlıyor. İsrail’in böyle bir ya-
sal sorumluluğu üstlenmeye yönelik 
bir hazırlığının olmaması üzücü. Tabii 
ki bu türden bir suç işleyenler için be-
delin çok daha ağır olması gerekir. Şu 
da açıktır ki, pek çok bağımsız devlet 

yabancı bir ülkede kendi askerî yet-
kililerine karşı adli takibat yapılma-
sına müsaade etmez; özellikle de an-
laşmazlığa düştükleri bir ülkede. Diğer 
yandan Türkiye bu tür davalar konu-
sunda uluslararası hukuk açısından 
takdire şayan bir tutum sergilemiştir.

Mavi Marmara olayı aynı zamanda İsra-
il’i yıllardır yaptıklarından dolayı hesaba 
çekmek için büyük bir fırsat. Siz hem 
Türkiye’deki hem de dünyanın dört bir 
yanındaki sivil topluma İsrail’in gaddar-
lığına karşı harekete geçme anlamında 
ne tavsiye edersiniz?

Mavi Marmara davası ulusal mahkemelerin uluslararası hukuku harekete geçirme 
noktasında rol oynayabileceğini de gösteriyor.
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duğunca duyurmak; Mavi Marmara’da 
neler olduğunu, İsrail’in müdahale şek-
linin hem insanlığa hem de uluslarara-
sı sularda uluslararası hukuka karşı iş-
lenmiş bir suç teşkil ettiğini anlatmak.

İsrail’in Filistin işgalinin ve Gazze ablu-
kasının bugünkü durumunu ve gele-
ceğini nasıl görüyorsunuz?

Bu tabii ki, pek çok belirsizlikle birlik-
te, büyük bir soru. Bölgedeki diğer ge-
lişmeler, mesela Mısır’da, Tunus’ta, Li-
bya’da ve çatışmanın bitmediği Yemen 
ve Bahreyn’deki toplu Arap ayaklanma-
ları ve özellikle de Suriye’deki çatışma, 
dünyanın ilgi odağı olduğu için, Filis-
tinlilerin mücadelesi ne yazık ki kenar-
da köşede kalmış oldu. Şu anda bölge-
de çok fazla gelişme yaşanıyor ve bu 
durum dünya medyasını, uluslarara-
sı kamuoyunu, BM’nin gündemini ele 
geçirmiş durumda. Bu nedenle Filistin 
meselesi ve Filistinlilere yönelik hak 

ihlalleri maalesef politikacıların dik-
katini bundan önce çektiği kadar çek-
miyor. Kudüs’te Yahudi yerleşimlerini 
ve etnik temizliği destekleyen Netanya-
hu hükümeti, Filistinlilerin kendi ken-
dilerini yönetmelerini çıkmaza sokan 
bir durum oluşturdu. Bütün bunların 
arkasında ABD’nin jeopolitik gücü bu 
süreçte İsrail’e kayıtsız şartsız bir des-
tek sağladı. Bütün bu faktörler Filis-
tinlilerin durumunu zorlaştırdı. Diğer 
yandan bölgedeki birçok gelişme yine 
de oldukça cesaret verici. Arap Baharı, 
ülke halklarının düşünceleriyle daha 
çok bağdaşan ve Filistin mücadelesine 
daha fazla destek veren siyasi liderle-
rin iktidara gelmesini sağladı. Filistin-
liler uzun vadede bu mücadeleyi daha 
geniş bir bölgesel ve uluslararası alana 
açma imkânına sahip olacaklar. Dolayı-
sıyla kısa vadede cesaret kırıcı gelişme-
ler olsa da uzun vadede umut verici ge-
lişmelerin yaşanacağı kanaatindeyim.

İsrail’in filoya 
müdahalesinin hem 

insanlığa hem de 
uluslararası sularda 
uluslararası hukuka 

karşı işlenmiş bir 
suç teşkil ettiğini 

kamuoyuna anlatmak 
dava sonucunu 

etkilemek açısından 
önemli.

Bence yapılması gereken ilk şey müm-
kün olduğunca çok saygın uluslara-
rası hukuk uzmanını ve bu uzmanla-
rın olayla ilgili beyanlarını dikkate alan 
sürdürülebilir, mümkün olduğunca ya-
sal ve objektif bir yaklaşım sergilemek. 
İkinci olarak -yargı sonucunu da etkile-
yebilmek için- bu konuyu mümkün ol-
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İsrail, Gazze Özgürlük 
Filosu yola çıkarken 

nasıl hukuksuz 
ablukanın kırılmasından 
korkuyorduysa bu dava 

ile hukuki dokunulmazlık 
kalkanının yıkılacağını da 

çok iyi biliyor. 

Hem bir avukat hem de İsrail askerle-
rinin düzenlediği saldırıya yakından 
tanıklık eden bir Mavi Marmara yol-
cusu olarak 6 Kasım davası sizin için 
ne ifade ediyor?

Hesap sorma adına önemli bir adım ol-
duğu için memnuniyet duyuyoruz. So-
nucun ne olacağı bir noktadan sonra 
önem taşımıyor. Zira bu davanın açıl-
mış olması ve İsrailli komutanların sa-
nık sıfatıyla yargılanıyor olması başlı 
başına bir sonuç. Bu durumun zihin-
lerde önemli bir değişikliğe yol açaca-
ğına inanıyoruz. Bugüne kadar her tür-
lü hukuksuzluk ve ihlali gerçekleştiren 

“BU SÜRECİN EN ÖNEMLİ SONUCU 
DAVANIN AÇILMIŞ OLMASI”

Gazze Özgürlük Filosu organizasyon komitesinde yer alan ve İsrail’in filoya düzenlediği 
saldırı sırasında Mavi Marmara yolcularından biri olarak saldırıya bizzat tanıklık eden 
Avukat Gülden Sönmez ile 6 Kasım’da Çağlayan’da başlayan Mavi Marmara davasının 
önemini konuştuk. 

İsrail, bunu kendine meşru bir hak ola-
rak görüp, istediği gibi davranabileceği-
ni ve kendisine hesap sorulamayacağını 
dünyaya empoze etmiştir. Bu noktada 
önemli oranda başarı elde ettiği ve hu-
kuksuz fiillerinden ötürü hesap soru-
lamadığı da ortadadır. İsrail’in güçlü ol-
duğunun, hakkını gücünden aldığının, 
hesap sorulamaz olduğunun kabul edi-
lip içselleştirilmesi İslam dünyasının en 
önemli sorunlarından biridir. Bizler bu 
anlayışın kırılması gerektiğini ve hukuk 
alanında İsrail’in dayatmalarından tüm 
insanlığın kurtulması gerektiğini ifade 
ettik. Bu dava bu amaca hizmet etmesi 
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açısından çok büyük önem arz ediyor. 
Bu davanın etkisi ancak bir süre sonra 
çok daha iyi anlaşılacaktır. Biz biliyoruz 
ki davanın etkisini en hızlı ve en çok İs-
rail yönetimi hissediyor ve anlıyor. Zira 
Gazze Özgürlük Filosu yola çıkarken na-
sıl hukuksuz ablukanın kırılmasından 
korkuyorduysa bu dava ile hukuki do-
kunulmazlık kalkanının yıkılacağını da 
çok iyi biliyor. 

Davacılar olarak ne talep ediyorsunuz?

Sorumluların yargılanarak ceza al-
masını istiyoruz. Biliyoruz ki İsrail, 
Filistin halkına yönelik zulmü ile de 
Mavi Marmara saldırısı nedeniyle de 
vicdanlarda zaten mahkûm olmuş, 
kaybeden taraf olmuştur. Biliyoruz ki 

İsrail dünyada yalnızlaşmaktadır. Po-
litikaları uluslararası toplum nezdin-
de savunulamaz hâle gelmiş, savunan 
ülkeler de bunun bedelini ödemek du-
rumunda kalmıştır ve artık bu yükü 
taşıyamamaktadırlar. Bu dava ile İs-
railli komutanların ve daha sonra da-
vaya eklenecek sanıkların işledikleri 
cinayet, yağma, işkence, hürriyeti kı-
sıtlama ve diğer tüm suçlardan ceza 
almalarını ve kaçak durumunda olan-
lar hakkında da yakalama kararı çık-
masını talep ediyoruz. 

Bu davanın sonuçları açısından önemi 
nedir?

Bu sürecin en önemli sonucu her şey-
den önce bu davanın açılmış olmasıdır. 

Bu davanın açılmış 
olması ve İsrailli 

komutanların 
sanık sıfatıyla 

yargılanıyor olması 
başlı başına bir 

sonuç.
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İsrail işlediği hukuksuzlukları ve in-
san hakları ihlallerini her türlü yar-
gılama ve hesap sormadan muaf gör-
mektedir. Yapılan zulüm ne olursa 
olsun kimsenin hiçbir zemin ve mer-
cide kendisine hesap soramayacağı-
nı savunmakta ve bunu yapanları da 
tehdit etmektedir. İsrail’in bu davaya 
konu olan soruşturmayı başından 
beri durdurmaya çalışma gayretleri 
ve davayı engelleme çabalarına bak-
tığımızda, bu davanın önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır. İsrail bu davadan do-
layı rahatsız ve endişelidir.

Bir hukukçu olarak bu davanın ne 
kadar süreceğini düşünüyorsunuz? 
Mavi Marmara davasının çok geniş 

bir süreye yayılması ihtimali sizce ne 
gibi sonuçlar doğurur?

Uzun süreceği kanaatindeyim. Zira 37 
ülkeden müşteki/mağdurun olduğu, 
uluslararası niteliği olan, farklı ve yeni 
birçok unsuru barındıran ve bütün 
dünyanın malumu olmuş geniş çerçe-
veli bir vakıaya ait bir dava. Tabii tüm 
bu unsurlar doğal olarak dava üzerin-
deki işlemlerin de uzun zaman alma-
sına sebep olacaktır. Hâliyle de dava 
uzun sürecektir. Üç gün süren ilk du-
ruşmalarda da bunu gördük. 490 müş-
teki mağdurun olduğu davada ancak 70 
kişi dinlenebildi. Dava sürecinin uzun 
olması sorun değil. Önemli olan hak-
kaniyete ve usule uygun bir yargıla-
ma sürecinin; yani adil bir yargılama 
ortamının sağlanması ve bunun sonu-
cunda hükme varılmasıdır. 

Saldırının üzerinden iki yıldan fazla 
bir zaman geçmesine rağmen davada 
dinlenen tanıklar ifadelerini verirken 
o anları âdeta tekrar yaşadılar. Siz de 
benzeri duyguları yaşadınız mı?

Tabii ki. Zaten kolay kolay unutabilece-
ğimiz bir olay değil. Yaşananları dinler-
ken hepimiz o anlara tekrar gittik. Kimi-
sinin acısı, kimisinin özlemi katlandı. 
Ancak şehit yakınlarını dinlerken ortam 
çok daha farklıydı. Necdet Yıldırım’ın eşi 
Refika Yıldırım, “O benim ve küçük kı-
zımızın tek sığınağıydı. Kızım babasına 
olan sevgisini mezarından aldığı taşlara 

gösteriyor. İsrail bizden o kadar değer-
li bir şey aldı ki, idamlarını istiyorum.” 
diye haykırdığında sanki bütün Gaz-
ze yetimleri için haykırıyordu. Salon-
da herkes hıçkırıklara boğuldu. Ahmet 
Doğan oğlu Furkan Doğan’ı anlattığın-
da, Derya Kılıçlar eşi Cevdet’in yolculu-
ğa çıkmadan önce ajandasına yazdığı 
şiirini okuduğunda, Fahri Yaldız’ın an-
nesi sekiz yaşındayken yetim kalan oğ-
lunun Gazzeli yetimler için yola çıktığı-
nı anlattığında, Ali Haydar Bengi’nin eşi 
Saniye Hanım, eşi gibi dimdik ve hak-
lı bir davanın savunucusu olma gay-
reti gösterdiğinde, tıpkı gemideki gibi 
çok özel anlara şahitlik ettiğimizi his-
settik. Bütün bunlara şahitlik etti Mavi 
Marmara davasının görüldüğü Çağla-
yan Adliyesi. Çoğu zaman boğazlar dü-
ğümlendi. Dünyanın dört bir yanından 
insanlar davaya gelirken, o günden bu 
yana yoğun bakımda olan Uğur Süley-
man Söylemez’e, Mavi Marmara şehit-
lerine ve Filistin halkına karşı sorum-
luluk duygusu ile geldiklerini anlattılar. 
Adaletin sağlanması konusunda Türki-
ye’deki bu mahkemenin kendileri için 
önemli olduğunu, bunun için müteşek-
kir olduklarını beyan ettiler. Şunu ifa-
de etmek gerekir ki, bu davanın sade-
ce ilk duruşmasının bile manevi yükü 
Mavi Marmara gemisinin yükü kadar 
değerlidir. Mavi Marmara gemisi Gaz-
ze’ye özgürlük ve insani yardım taşı-
yordu; Mavi Marmara davası ise dün-
yaya hak ve adalet taşımalı.

Dünyanın dört bir yanından insanlar davaya 
gelirken, o günden bu yana yoğun bakımda olan 

Uğur Süleyman Söylemez’e, Mavi Marmara 
şehitlerine ve Filistin halkına karşı sorumluluk 

duygusu ile geldiklerini anlattılar. 



EBEDİ HAYIRLI YAŞAMIN 
ANAHTARI: VAKIF ESERLERİ

Peygamber Efendimiz (sav)’in belirttiği gibi “İn-
san öldüğü zaman amel defteri kapanır. Şu üç 
şeyi işleyenler hariç; sadaka-i cariye veren-

ler, kendisinden faydalanılacak ilim bırakanlar, ana 
babasına hayır duada bulunan salih evlatlar yetiş-
tirenler”. İslam medeniyetinin temel saiklerinden 
olan ve sosyal adaletin tesisine katkıda bulunan va-
kıf müessesesi, bu anlamda ebedi hayırlı yaşamın 
kapılarını aralamaktadır. Vakıf kurma; cami, sebil, 
çeşme, köprü, okul, medrese yaptırma gibi istifade 
edildikçe hayrı akmaya devam eden tasadduklar 
bu şekilde sadaka-i cariye kabilindendir ve hayır 
sahiplerinin amel defterlerini açık tutarlar.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın açtırdığı kuyular, yap-
tırdığı müesseseler, hayırları ulaştırmak için aldığı 
araçlar, hastaları tedavi için kurduğu yapılar da bu 
bağlamda sadaka-i cariye hükmündedir. Bu çalış-
ma, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2012 yılında haya-
ta geçirdiği “vakıf eserleri”nin genel bir dökümünü 
sunmaktadır. Hayırseverlerin İHH’yı vesile kılarak 
açtırdığı su kuyuları, camiler, okullar, medreseler, 
meslek edindirme kursları vb. vakıf eserlerini bu 
çalışma ile sizlere sunuyor ve yenileri için teşvik 
edici olmasını ümit ediyoruz.

Nice kalıcı eserlere vesile olmak ve ebedi hayırlı ya-
şamın kapılarını aralamak dileğiyle…

22 23
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2012’de hayat bulan 
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◆ Prof. Dr. İ. Hakkı Önal

 Ebedi Yatırım 

Ebedi hayata inanan mümin kendi-
sini fani hayatın dar çerçevesiyle sı-
nırlayamaz. O, bu dünyaya sadece 
gününü gün etmek için gelmediği-
nin farkındadır. Ebedi hayatı kazan-
manın yolunun bu dünyadan geç-
tiğini bilir ve bunun için her türlü 
imkânı kullanır. İnancıyla, ibadetiy-
le, ahlakıyla, imtihanı kazanmak için 
çalışırken malıyla, servetiyle de ebe-
di yurda yatırım yapar.

Abdullah b. Mesud (ra)’un rivayet etti-
ğine göre Allah Rasûlü (sav) şöyle bu-
yurmuştur: “Hanginiz varisinin ma-
lını kendi malından daha çok sever? 
Dediler ki: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Hiçbi-
rimize kendi malından daha sevimli 
(değerli) bir mal olamaz.’ Allah Rasû-
lü şöyle buyurdu: ‘Kişinin önden gön-
derdiği, kendi malı; geriye bıraktığı 
ise varisinin malıdır.’” (Buhârî; Rikâk, 12)

Sevgili Peygamberimizin bu veciz an-
latımı, kişinin kendi çabasıyla elde et-
tiği ve üzerine titrediği malını, maddi 
değerine ilaveten manevi bir değer de 
katarak nasıl daha kıymetli hâle getire-
ceğinin yolunu göstermektedir. Geçi-
ci dünyada elde edilen servetin getirisi 
de geçicidir. Bu getiriyi kalıcı kılmanın 
yolu o servetin sahibine aittir ve bu da 
ancak mal, varislerin eline geçmeden 
yapılabilecek bir iştir. Bir kimsenin ma-
lını mülkünü varislerine bırakması 
son derece doğal ve meşru ise de ken-
di ebedi geleceğini düşünmeden bütün 
çabasını buna hasretmesi akıl kârı de-
ğildir. Öldükten sonra da manevi ka-

zancının devam etmesini isteyen mü-
min hiç olmazsa malının bir kısmını 
“sadaka-i cariye”ye (sürekli sadakaya) 
çevirerek (Ebû Davud; Vasâyâ, 4) insanlı-
ğın hizmetine sunabilir. Hayatta iken 
helalinden kazanıp zekâtını, sadakası-
nı vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım 
ederek malının hakkını veren mümin, 
öldükten sonra da o malı, amel defte-
rinin sevap hanesini takviye eden bir 
unsur hâline getirebilir. Allah Rasû-
lü’nün ifadesiyle ölüyü takip edip ge-
riye dönen iki şeyden birisi olan mal 
(Buhârî, Rikâk, 42), ölenin yanında kalan 
amelini sürekli nemalandıracak bir 
hayru’l-halefe dönüşebilir. Açıklamaya 
çalıştığımız hadis, “Kendiniz için önce-
den ne iyilik gönderirseniz, onu Allah 
katında daha üstün bir iyilik ve daha 
büyük bir mükâfat olarak bulursu-
nuz.” (Müzzemmil/73; 20) ayetiyle daha 
da anlaşılır hâle gelmektedir. Çünkü 
önden gönderdiğimiz mal; Allah için 
harcadığımız, sadece kendimizi değil, 
başkalarını da düşünerek sarf ettiği-

miz ve sevabını manevi bir yatırım 
olarak hesabımıza aktardığımız mal-
dır. Kadın-erkek hiç kimsenin amelini 
zayi etmeyeceğini bildiren yüce Allah 
(Âl-i İmrân/3; 195), servetinin hakkını ve-
rip onu kendi malı yapanları, sonsuz 
ikramı ve cömertliğiyle cennetinde 
ağırlayacaktır.

Ebedi hayata inanan mümin, kendi-
sini fani hayatın dar çerçevesiyle sı-
nırlayamaz. O, bu dünyaya sadece gü-
nünü gün etmek için gelmediğinin 
farkındadır. Ebedi hayatı kazanma-
nın yolunun bu dünyadan geçtiğini 
bilir ve bunun için her türlü imkânı 
kullanır. İnancıyla, ibadetiyle, ahlakıy-
la, imtihanı kazanmak için çalışırken, 
malıyla, servetiyle de ebedi yurda ya-
tırım yapar. Onun için örneğin, kendi-
sini sonsuza taşıyacak vakıflar kurar. 
Ecdadımızın kurduğu binlerce vakıf 
ve bunlar için oluşturulan hayır 
kurumları bu inanç ve 
anlayışın ürünüdür. 
Hayvanların bakı-
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mından çevre düzenlemesine, öğrencilerin masrafının 
karşılanmasından borçlulara yardım edilmesine, fakir 
gençlerin evlendirilmesinden engellilere gelir temini-
ne; han, hamam, mescit, imarethane, köprü, çeşme gibi 
halkın istifadesine sunulan yüzlerce eserin tesisine ka-
dar insanların hayır duasına vesile olabilecek her şeyi 
en büyük kazanç sayan atalarımız, ebedi hayata hazırlı-
ğın nasıl yapılacağını gösterdikleri gibi kendi nesillerine 
de güzel bir örnek oluşturmuşlardır. Bu örneklik, bugün 
de çeşitli alanlarda kurulan vakıflar ve yardım dernekle-
riyle belli ölçüde işlevini sürdürmektedir.

Her şeyin maddi getirisinin önem kazandığı ve hesapla-
rın buna göre yapıldığı günümüz dünyasında Allah rıza-
sını en büyük kazanç sayan müminin evladına bırakacağı 
en büyük miras bu inanç ve anlayış olacaktır. Sadece ken-
disi için değil başkaları için de yaşama felsefesinin yaygın-
laşması, bu konuda gösterilecek gayret ve verilecek güzel 
örneklere bağlıdır. Az da olsa vermenin, başkalarıyla pay-
laşmanın, yetimi, yoksulu sevindirmenin manevi zevki 
ancak aile yuvalarından başlayan bir eğitimle elde edilebi-
lir. Çocuklarımıza bu dünyada kazanmanın ve başarılı ol-
manın yollarını gösterip bu konuda bütün imkânlarımızı 
seferber ederken ebedi âlemi kazanmanın ipuçlarını ver-
meyi de ihmal etmeyelim. Onları çok sevdiğimizi, sadece 
biriktirdiğimiz maddi serveti miras bırakarak değil, sevgili 
Peygamberimizin ifadesiyle en hayırlı bağış olan güzel ah-

lakı (Tirmizi; Birr, 33) benimseterek de gösterelim. Allah’ın rızası ve 
ödülünün her şeyden değerli olduğunu öğretelim.

Yüce Allah; mallarını kendi rızası için harcayanları, yedi ba-
şak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma 
benzetmiş ve bunlara büyük mükâfat vadetmiştir. (Bakara/2; 
261-261) Mülkün gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk bize bahşet-
tiği sonsuz nimetlerinden bir kısmını kendi yolunda harca-
mamızı isterken, aslında bize emanet ettiği kendi malından ta-
sarruf etmemizi istemiş olmaktadır. Bu gerçeği unuttuğu için 
bencilleşen ve her şeyi kendine mâl etmeye çalışan insanoğ-
lu, toplayıp dökümünü çıkarttığı malın kendisini ebedileştire-
ceğini zannederek (Hümeze/104; 2-3) ihtiyacından çok fazlasını 
biriktirmekte, bazen ömür boyu topladığı serveti harcamaya 
fırsat bulamadan göçüp gitmektedir. Hangi sadakanın daha 
faziletli olduğunu soran birisine, “Sağlıklı, mala karşı hırslı, fa-
kirlikten korkup zenginlik ümidi içindeyken verdiğin sada-
kadır,” buyuran Allah Rasûlü, “bunu can boğaza gelinceye ve 
falancaya bu kadar, filancaya şu kadar deyinceye kadar ih-
mal etme. Çünkü bu durumda o, zaten falancanın olmuştur.” 
(Müslim; Zekât, 31) diyerek sorumluluklarımızı iş işten geçme-
den yerine getirmemizi istemiştir. Çünkü yine onun ifade-
siyle geride bıraktığımız değil, önden gönderdiğimiz mal bi-
zimdir ve doğal olarak herkes kendi malını başkasınınkinden 
daha çok sevecektir. Sevdiğimiz maldan Allah yolunda har-
camadıkça asla iyiliğe ulaşamayacağımızı bildiren de Yüce 
Allah’tır. (Âl-i İmrân/3; 92)
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Hint Okyanusu’nun kıyısında İHH’nın yaptırdığı 400’ü 
yatılı 1.500 öğrenci kapasiteli yetim kompleksini gör-
mek bütün yorgunluğumuzu alıyor. Komplekste Kur’an 
kursu, ilkokul, ortaokul, lise, medrese, mescit ve spor 
sahaları yer alıyor. İşçiler hiç durmadan, bıkmadan, 
usanmadan çalışıp birkaç ay içerisinde kompleksi 
tamamlamaya çalışıyorlar. Bayram sabahı bayram 

namazını kılmak üzere kompleksin mescidine doğru 
yola koyuluyoruz. Somali’deki yardım kuruluşlarının 
da orada olduğunu görüyoruz. Hayran gözlerle komp-
leksi inceliyorlar. Bayram namazımızı hep birlikte kıl-
dıktan sonra mescit içerisinde halka oluştu-
rup kardeşlerimizle bayramlaşıyoruz. 

Somali (Kurban 2012) Yüksel Keleş

Ülke Eser Tamamlanma tarihi Maliyeti

Arnavutluk Yetim evi çatı tadilatı Kasım 2012 2.000 €

Bangladeş Daru’l-İman Yetimhanesi için tarım arazisi alımı Aralık 2012 15.000 $

Filipinler Moro Hacı Şerifoğlu Yetimhanesi Aralık 2012 52.800 €

Kırgızistan Yetim evi tadilatı Aralık 2012 2.500 $

Lübnan Yetim evi tadilatı Mart 2012 9.416 €

Lübnan Yetim evi tadilatı Aralık 2012 8.195 €

Malavi Boğaziçi Yetimhanesi tefrişatı Mayıs 2012 40.000 €

Patani Konya Ayder Yetimhanesi tadilatı Aralık 2012 9.500 €

Patani Patani Assaadah Yetimhanesi tadilatı Aralık 2012 9.650 €

Sierra Leone Yetimhane tadilatı Temmuz 2012 2.850 €

Somali Yetimhane Kompleksi inşası Aralık 2012 1.730.845 €

Patani Miyase Tanış Yetimhanesi inşası Aralık 2012 89.575 €

YETİM PROJELERİ
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EĞİTİM PROJELERİ

Ülke Eser Tamamlanma tarihi Maliyeti

Afganistan Fen bilimleri ve üniversite hazırlık kursu 
açılması Aralık 2012 54.750 €

Bosna-Hersek Okul ısıtma projesi Mart 2012 1.750 €

Filistin Daru’l-Erkam okulunun desteklenmesi Aralık 2012 50.000 €

Irak Kerkük Yetim ve Dul Eğitim Merkezi açılması Aralık 2012 120.000 $

Japonya Kur’an Kursu açılması Temmuz 2012 10.000 €

Nepal Velid Dehar Okulu ve Camii Mayıs 2012 56.000 €

Pakistan Bakhuwala Okulu ve Camii çevre duvarı inşası Haziran 2012 33.550 €

Pakistan Hamzawala İsmail Ağa Medresesi tefrişatı Ekim 2012 9.179 €

Pakistan Lalezar İsmail Ağa Medresesi tefrişatı Ekim 2012 8.850 €

Pakistan Haripur Koleji çevre duvarı inşası Eylül 2012 51.530 €

Pakistan Rawalpindi İsmail Ağa Medresesi tefrişatı Ekim 2012 7.902 €

Pakistan Bağcılar Okulu tefrişatı Aralık 2012 13.246 €

Ruanda Ek derslik inşaatı Mayıs 2012 46.200 €

Sierra Leone İlkokul tefrişatı Şubat 2012 8.527 $

Sudan Meslekî Eğitim Merkezi açılması Aralık 2012 20.560 €

Tanzanya- 
Zanzibar Charawe köyü medrese inşası Mart 2012 11.661 €
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İHH’nın geçtiğimiz yıl Haripur’da 100 dö-
nümlük büyük bir arazide başlattığı “Yetim 
Şehri” projesi yeni binalar ve yeni inşaatlarla 
büyümeye devam ediyor. Tamamlandığın-
da içinde üniversitenin bile bulunacağı bu 
dev projeden çok sayıda öğrenci faydalana-
cak. Okul, yetimhane, oyun bahçeleri, doğal 
afetlerde bir üs olarak kullanılan ve dağıtım-
ların yapılabildiği depoları içeren bu projeyi 
destekleyen herkesi tebrik etmek gerekiyor. 

Pakistan (Kurban 2012) Zeliha Akın
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İnşası bitmek üzere olan bir caminin açılışını yapı-
yoruz. Yemyeşil bir köyün ortasındaki caminin avlu-
sunda yine İHH’nın açtırdığı bir su kuyusu, caminin 
ve köyün su ihtiyacını karşılıyor. Kısa bir sürede et-
rafımızda toplanan cıvıl cıvıl onlarca çocuk gülümse-
yerek fotoğraf karesine girebilmek için âdeta çırpını-
yor. Çoğunun ayakları, bir kısmının üstleri tamamen 

çıplak olan bu çocukların çok azında terlik olduğunu 
görüyoruz. Daha sonra yolumuz üzerinde 
Darü’l-Eman adı verilen çoğu Arakanlı 40 

yetimin barındığı ve eğitim gördü-
ğü İHH tarafından yaptırılmış olan 

yetimhaneyi geziyoruz. Burada din derslerinin yanı 
sıra matematik, fen bilimleri gibi dersler de okutulu-
yor. Bahçede bizi salat ve selamla karşılayan yetimleri 
tek tek kucaklayarak bağrımıza basıyoruz. Türkiye’den 
getirdiğimiz hediyeleri dağıttıktan sonra yetimha-
nenin hemen bitişiğindeki cami ve avlusundaki açık 
hava dersliklerini ziyaret ediyoruz. Buranın müsta-
kil yatakhanesi, dershanesi ve yemekhanesiyle ülke-
nin en modern yetimhanesi olduğunu öğretmenler-
den öğreniyoruz.

Bangladeş (Kurban 2012) Dr. Murat Elevli 
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İnşası bitmek üzere olan bir caminin açılışını yapıyoruz. Yemyeşil bir köyün ortasındaki caminin avlusunda yine İHH’nın 
açtırdığı bir su kuyusu, caminin ve köyün su ihtiyacını karşılıyor. Kısa bir sürede etrafımızda toplanan cıvıl cıvıl onlarca ço-
cuk gülümseyerek fotoğraf karesine girebilmek için âdeta çırpınıyor. Çoğunun ayakları, bir kısmının üstleri tamamen çıp-
lak olan bu çocukların çok azında terlik olduğunu görüyoruz. Daha sonra yolumuz üzerinde Darü’l-Eman adı verilen çoğu 
Arakanlı 40 yetimin barındığı ve eğitim gördüğü İHH tarafından yaptırılmış olan yetimhaneyi geziyoruz. Burada din ders-
lerinin yanı sıra matematik, fen bilimleri gibi dersler de okutuluyor. Bahçede bizi salat ve selamla karşılayan yetimleri tek 
tek kucaklayarak bağrımıza basıyoruz. Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri dağıttıktan sonra yetimhanenin hemen bitişi-
ğindeki cami ve avlusundaki açık hava dersliklerini ziyaret ediyoruz. Buranın müstakil yatakhanesi, dershanesi ve yemek-
hanesiyle ülkenin en modern yetimhanesi olduğunu öğretmenlerden öğreniyoruz.

Bangladeş (Kurban 2012) Dr. Murat Elevli 

Ülke Eser Tamamlanma tarihi Maliyeti

Bangladeş Dokhin Kormohori Camii Aralık 2012 29.685 $

Bangladeş Tepeaşan Camii Temmuz 2012 22.559 €

Bangladeş Hz. Ömer Camii Aralık 2012 27.382 €

Bosna-Hersek İzgradnja Mescidi Nisan 2012 10.500 €

Çad Semanur Hayırlı Camii Eylül 2012 25.000 €

Kenya Mehmet ve Nur Karaçor Camii Kasım 2012 23.556 €

Kenya Mehmet ve Zehra Şahin Camii Kasım 2012 19.136 €

Makedonya İsa Bey Camii tefrişatı Ağustos 2012 7.000 €

Somali Medeniyet Derneği İstanbul Camii Mayıs 2012 13.700 €

Somali Recep ve Necla Özoğuz Camii Mayıs 2012 13.700 €

Somali Samandıra Hz. Muhammed Mustafa Camii Haziran 2012 12.500 €

Somali İstanbul FSM Camii Haziran2012 168.384 €

Somali Hicret Camii ve Kur'an Kursu Aralık 2012 33.400 €

Somali Mavi Marmara Uğur Süleyman Söylemez Camii 
ve Kur'an Kursu Aralık 2012 25.985 €

Tanzanya Sultanbeyli İHH Gönüllüleri Camii Aralık 2012 27.500 €

Türkiye Kastamonu Çaybaşı Köyü Camii'ne destek Mart 2012 2.500 TL

Uganda Mawanga Camii'ne destek Temmuz 2012 10.000 €

Zimbabve Hz. Ebubekir Camii tesisatı ve tefrişatı Temmuz 2012 7.800 €

CAMİLER
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İHH’nın sınırda yaptırmış olduğu kadın doğum 
hastanesini ziyaret ediyoruz. Hastane ziyareti-
mizden sonra yine hemen sınır bölgesinde İs-
rail saldırıları sırasında yıkılan daha sonra ta-
mir ve tadil edilen bir eve gidiyoruz. Ev sakinleri 
Türk yardım severliğinden çok etkilenmiş ola-
cak ki bizi çocukları Recep Tayyip Erdoğan ile 
tanıştırıyorlar.

Gazze (Kurban 2012) Ammar Yağcı

Ülke Eser Tamamlanma tarihi Maliyeti

Bosna-Hersek Konut tadilatı Aralık 2012 5.000 €

Filistin Gazze’de ev inşası Haziran 2012 25.000 €

Filistin Gazze saldırılarında yıkılan bir evin 
inşası Temmuz 2012 15.157 €

Filistin Beyt Hanun Belediyesi havuz ve spor 
salonu rehabilitasyonu Aralık 2012 57.000 €

Lübnan Celil Kampı arsa alım Ağustos 2012 10.000 $

Türkiye Van’daki depremzedelere yönelik kon-
teyner kent kurulması Ağustos 2012 1.500.000 TL

SOSYAL PROJELER
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SU KUYULARI
Ülke Kuyu adedi

Çad 206

Kenya 86

Kamerun 67

Keşmir 45

Somali 27

Bangladeş 15

Sudan 5

Afganistan 4

Burkina Faso 1

TOPLAM 456

Yetimhane 60-70 kişilik, bölgeye göre gayet iyi şartlarda şirin 
bir yetimhaneydi. İçeri girdiğimizde yarısı kız yarısı erkek 5 
ila 10 yaş arası 60 yetim bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Se-
lamımızı koro hâlinde öyle içten bir şekilde aldılar ki… Her biri 
birbirinden nurlu, çoğunun babası şehit olmuş; azimli, inanç-
lı, geleceğe umutla bakan, yüzlerinden tebessümü hiç eksilt-
meyen Morolu yetim çocuklardı.

Moro (Kurban 2012) Remzi Akkuş

Ülke Eser Tamamlanma tarihi Maliyeti

Kırım Kırım Kültür Merkezi tefrişatı Aralık 2012 25.000 $

Makedonya Televizyon stüdyosu kurulumu Nisan 2012 6.500 €

Türkiye Görme engelliler için sesli kütüphane Aralık 2012 10.000 TL

KÜLTÜREL PROJELER
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Her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, 300.000 çocuğun boyla-
rından büyük silahlarla cephelere sürüldüğü dünyamızda insanlığın ken-
dilerini fark etmesini bekleyen milyonlarca mağdur çocuk var. 

YETİMLERLE İYİLİKTE 
BULUŞUYORUZ!

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluşundan itibaren 
savaş ve afet bölgelerinde, mülteci kamplarında 

ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalar-
da yetim kalmış çocuklar için kalıcı projeler 

gerçekleştiriyor. Dünya genelinde tehlike-
ler karşısında korunmasız yetim 
ve kimsesiz çocukların sayısı 200 

milyonu buluyor. İHH, bu çocuk-
ların korunup gözetilmesi ve güven 

içinde yaşamlarını devam etti-
rebilmesi için dünya ölçeğinde 
özel bir gündem oluşturmaya 

yönelik çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Yetim ve kimsesiz çocukların 
karşı karşıya kaldığı sorunlara dik-

kat çekmek ve toplumsal bir bilinç 
oluşturabilmek için her yıl 16-31 
Mart tarihleri arasını “Yetim Da-
yanışma Günleri” olarak idrak 
eden vakfımız, bu konunun in-
sanlığın vicdanında yer bulma-
sı için çalışıyor. Tüm insanlığa 
emanet, savunmasız yetim, ök-

süz, terk edilmiş ve engelli çocuk-

lar beş kıtada gerçekleştirilen onlarca organizas-
yonla hatırlanıyor. 

39 ülke ve bölgede 27.400 yetim çocuğu Sponsor 
Aile Sistemi ile düzenli olarak; 135 ülke ve bölge-
de ise 100.000’e yakın çocuğu dönemsel olarak 
destekleyen İHH, Yetim Dayanışma Günleri’nde 
yetim çocukları bizzat ülkelerinde ziyaret ediyor. 
Aylık 90 TL ile bir yetimin eğitim, barınma, sağ-
lık, gıda ve kıyafet gibi temel ihtiyaçlarını karşı-
lamada vakfımıza destek olan sponsor ailelerin 
de eşlik edeceği İHH ekipleri arasında akademis-
yenler, aktivistler, medya mensupları, doktorlar, 
eğitimciler ve diğer meslek gruplarından gönül-
lüler yer alıyor.

Yetim Dayanışma Günleri ile yetim çalışması yü-
rütülen ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi ve ko-
şulların yerinde incelenmesi, yetimlere yönelik 
özel projeler gerçekleştirilmesi, gidilen bölgeler-
deki partner kurumlarla birebir ilişkiler gelişti-
rilmesi, bu kurumlar aracılığıyla yürütülen ye-
tim çalışmalarının yakından denetlenmesi ve 
raporlanması, kurumlara yetim çalışmalarında 
ileriye dönük önerilerde bulunularak yönlendirici 
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olunması ve bölge ziyaretleri gerçekleştirecek ekip-
ler arasında bulunan bağışçılar aracılığıyla spon-
sor-yetim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ziyaret edilen bölgelerde ihtiyaç durumuna göre 
kıyafet dağıtımı, kırtasiye yardımı, sağlık tarama-
sı, çeyiz ve sünnet organizasyonu, battaniye-yatak 
dağıtımı, gıda yardımı, yetimhanelerin ihtiyaçları-
nın karşılanması, yetim ailelerine geçimlerini sağla-
maları için dikiş makinesi, susam öğütme makine-
si, sağmal hayvan temini, manav, kırtasiye vb. mini 
dükkânların açılması, mikro kredi ve ziraat projeleri 
gibi çeşitli yardım organizasyonları gerçekleştiriliyor. 

Hayata geçirilen projelerin yanı sıra çocukların or-
tak paydası oyunlar eşliğinde sevgi ve şefkat bağla-
rının güçlendirildiği Yetim Dayanışma Günleri’nde, 
dünyanın çeşitli bölgelerindeki yetimlerle gönüllü-
lerin kaynaşmasına aracı olunuyor. Yetimlik ger-
çeğine tüm dünyada dikkat çekmeyi amaçlayan 
bu çalışmamızda yetimlere hayata tutunmaları 
için “sizinleyiz” mesajını bizzat kendi yaşadıkları 
yerlerde vermek ve hayırsever Anadolu insanı-
nın samimi, sıcak selam ve dualarını iletmek Ye-
tim Dayanışma Günleri programlarının yakın he-
deflerini oluşturuyor. 
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 Yetim Dayanışma  
 Günleri 2013 
Bu yılki Yetim Dayanışma Günleri’nde 
bölgelerdeki partner sivil toplum kuru-
luşları ve İHH tarafından 200 adet pro-
jenin gerçekleştirilmesi ve 30.000 yetim 
çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 

Yetim Dayanışma Günleri kapsamın-
da dünyanın 39 farklı ülke ve bölgesin-
de gerçekleştirilecek projelerden bazıla-
rı şu şekilde:
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TÜRKİYE GENELİ PROJE 
KATEGORİLERİ

Kışlık yakacak yardımı

Gezi ve piknik organizasyonları

Sinema, tiyatro gösterimi ve 
uçurtma şenlikleri

Kırtasiye, kumanya ve kıyafet 
yardımı

Ev tadilatları

Yetim temalı salon programları

Şiir, kompozisyon, resim, yetenek 
ve bilgi yarışmaları

Toplam proje sayısı 78

Projelerden faydalanacak yetim 
sayısı 11.000

Projelerin maliyeti 812.130 TL



PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

AÇ
E 

(E
N

DO
N

EZ
YA

)

Bilgi yarışması ve kül-
tür gezisi 95 kişi 3.000 $

İstanbul Yetimhanesi 
yıllık masrafların karşı-
lanması

67 kişi 65.692 €

Yetimhane tadilatı 67 kişi 25.000 $

Açe’de dört farklı ye-
timhanede kalmakta 
olan çocuklar için okul 
forması ve günlük kı-
yafet yardımı 

61 kişi 964 $

Açe’de dört farklı yetim-
hanenin bir aylık gıda gi-
derlerinin karşılanması

61 kişi 2.368 $

AR
AK

AN
 

Kıyafet ve kırtasiye 
yardımı 150 kişi 3.875 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında yetim aile-
lerine sağmal inek alımı 

30 aile 7.067 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında evlilik ça-
ğına gelmiş yetimlere 
çeyiz yardımı 

15 kişi 11.547 €

BA
N

GL
AD

EŞ Eğitim gezisi 2.000 kişi 18.848 $

Temizlik kiti yardımı 1.000 kişi 8.741 $

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

AF
GA

N
İS

TA
N

Kıyafet yardımı 920 kişi 17.790 $

Kırtasiye yardımı 920 kişi 8.890 $

Sağlık taraması 800 kişi 4.840 $

Piknik organizasyonu 800 kişi 7.050 $

Battaniye yardımı 1.000 kişi 16.500 $

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 28.600 $

Kabil Yetimhanesi’ne 
minibüs alımı 30 kişi 35.000 $

Kabil Yetimhanesi’ne 
hizmet aracı alımı 30 kişi 7.000 $

İstanbul-Kabil Kardeş-
lik Yetimhanesi’nin yıl-
lık masraflarının kar-
şılanması

30 kişi 40.000 $

M
OR

O

Bilgi ve kültür yarış-
maları 
Piknik ve gezi organi-
zasyonları

200 kişi 12.473 €

Hacı Şerefoğlu Yetim-
hanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması 

40 kişi 36.480 €
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

SR
İ L

AN
KA

Piknik organizasyonu 399 kişi 6.585 $

Resim ve bilgi yarış-
maları, Spor müsaba-
kaları organizasyonu

399 kişi 3.510 $

Sağlık taraması 399 kişi 4.400 $

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 7.100 $

PA
Kİ

ST
AN

Hayvanat bahçesi gezisi 377 kişi 1.867 €

Eğitim desteği 377 kişi 24.260 €

Msal Yetimhanesi'nin 
yıllık masraflarının 
karşılanması 

53 kişi 11.130 €

Rara Yetimhanesi'nin 
yıllık masraflarının 
karşılanması 

128 kişi 26.880 €

Bursa Emir Sultan 
(Haripur) Yetimhane-
si'nin yıllık masrafla-
rının karşılanması 

107 kişi 22.470 €

Okul kıyafeti ve ayak-
kabı yardımı 377 kişi 15.013 €

Uçurtma Şenliği orga-
nizasyonu 377 kişi 2.379 €

Temizlik kiti dağıtımı 377 kişi 1.867 €

Yetim Dayanışma Gün-
leri salon programı ve 
yemek ikramı

377 kişi 10.995 €

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

KE
ŞM

İR

Kışlık kıyafet yardımı 50 kişi 5.350 $

PA
TA

N
İ

Kırtasiye seti ve okul 
çantası yardımları 100 kişi 2000 €

Eğitim gezisi, bilgi ya-
rışması, Kur’an yarış-
ması organizasyonları 

100 kişi 900 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında dikiş ma-
kinesi yardımı 

10 aile 2.820 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında bıldırcın 
yetiştiriciliği için des-
tek sağlanması

10 aile 1.000 €

Konya Ayder Yetimha-
nesi’nin yıllık masrafla-
rının karşılanması

100 kişi 74.764 €

Temizlik kiti yardımları 150 kişi 3.225 €

Eğitim gezisi ve yete-
nek yarışması 30 kişi 3.970 €

Şifa Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının 
karşılanması 

27 kişi 22.929 €

Okul ayakkabısı, for-
ma ve spor kıyafeti 
yardımı

100 kişi 4.375 €

Temizlik kiti dağıtımı 100 kişi 1.200 €
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

AR
N

AV
UT

LU
K

Tiran’da yetimler için 
eğlence programı ve 
yemek ikramı 

1.000 kişi 15.000 €

İşkodra’da yetimler 
için eğlence programı 
ve yemek ikramı 

500 kişi 9.000 €

Fier’de yetimler için 
eğlence programı ve 
yemek ikramı 

500 kişi 9.000 €

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 68.200 €

Kışlık kıyafet yardımı 1.005 kişi 77.385€

Battaniye yardımı 3.015 kişi 36.500 €

Yakacak yardımı 773 kişi 46.767 €

M
AK

ED
ON

YA
 

Yetimlerle Üsküp, Gosti-
var, Ohrid ve Struga’ya 
gezi organizasyonu

170 kişi 2.450  €

Yakacak yardımı 100 aile 18.200 €

Kışlık kıyafet yardımı 500 kişi 36.750 €

Gıda yardımı 100 kişi 2.200 €

Kitap dağıtımı 100 kişi 1.650 €

PR
EŞ

OV
A

Kışlık kıyafet yardımı 50 kişi 2.500 €

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

KO
SO

VA

Kışlık kıyafet yardımı 150 kişi 11.550 €
Yakacak yardımı 65 aile 6.050 €

Yemek organizasyonu 270 kişi 2.970 €

BO
SN

A-
H

ER
SE

K Srebrenitsa’da yetim-
ler için program 68 kişi 2.845 €

Kırtasiye ve temel dinî 
eğitim kitabı desteği 68 kişi 1.210 €

Kışlık kıyafet yardımı 250 kişi 17.500 €

SA
NC

AK

Kışlık kıyafet yardımı 100 kişi 7.700 €

LÜ
BN

AN

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 10.000 $

Filistin mülteci kampla-
rında yaşayan yetimler 
için eğlence programı 
düzenlenmesi, yarış-
malar yapılarak hedi-
yeler dağıtılması

300 kişi 15.000 $

Gezi ve kukla tiyatrosu 
organizasyonu 150 kişi 4.400 $
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

Fİ
Lİ

ST
İN

Gazze’de 22 Kasım’da 
başlayan İsrail saldırı-
larında yetim aileleri-
mizin hasar gören ve 
kullanılamaz hâle ge-
len evlerin tadilatı   

20 aile 200.000  €

Kalkındırma projele-
ri kapsamında küçük 
nakliyat arabası alımı

1 aile 4.000 €

Kalkındırma projele-
ri kapsamında bakkal 
dükkânı açılması 

1 aile 4.000 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında internet 
cafe açılması

1 aile 4.000 €

Kalkındırma projeleri 
kapsamında pastane 
açılması

1 aile 4.000 €

Uçurtma şenliği ve 
piknik organizasyonu 100 kişi 4.200 $

Salon programı ve bil-
gi yarışmaları organi-
zasyonu

200 kişi 6.550 $

Kumanya dağıtımı 30 aile 1.500 $

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

IR
AK

Lunapark gezisi 
El sanatları yarışması 800 kişi 6.000 $

Dinî eğitim içerikli ki-
tap seti dağıtımı 800 kişi 4.500 $

Bağdat, Diyala, Ker-
kük, Telafer, Musul, Er-
bil bölgelerinde kıyafet 
dağıtımı 

619 kişi 24.760 $

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 54.000 $

SU
Rİ

YE

Battaniye, çocuk bezi 
ve süt dağıtımı 200 kişi 10.000 $

Kışlık kıyafet yardımı 200 kişi 10.000 $ 

Kumanya yardımı 250 kişi 10.000 $

YE
M

EN

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 27.195 €

Yetim ailelerinin ev 
eşyası ihtiyaçları-
nın giderilmesi (beyaz 
eşya, yatak, battaniye)

192 aile 21.120 €

Sağlık sorunları olan 
yetimlerin tedavisi 23 kişi 5.500 €

Kumanya dağıtımı 200 kişi 16.000 €

Yetim ailelerini kalkın-
dırma projesi 3 aile 4.500 €
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

KA
ZA

Kİ
ST

AN

Kırtasiye yardımı 150 kişi 4.280 $

Kumanya dağıtımı 100 kişi 2.900 $

Kışlık kıyafet yardımı 250 kişi 20.625 $

Yakacak yardımı 40 kişi 8.600 $

KI
RG

IZ
İS

TA
N

Piknik organizasyonu 85 kişi 2.070 $

Gıda yardımı 5 aile 500 $

Aksu Yetimhanesi’nde 
kalan yetimler için kı-
yafet ve gıda yardımı 

82 kişi 6.600 $

Calalabad Yetimhane-
si’nde kalan yetimler 
için kıyafet yardımı 

96 kişi 7.000 $

Kışlık kıyafet yardımı 200 kişi 14.700 $

Yakacak yardımı 250 aile 26.500 $

TA
Cİ

Kİ
ST

AN

Yetim çocukların ai-
leleri ile birlikte oyun 
parkına götürülmesi 

164 kişi 4.000 €

Kıyafet yardımı 164 kişi 6.560 €

“Güzel Dinim” adlı kita-
bın dağıtımı 82 kişi 1.500 €

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 16.000 €

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

GÜ
RC

İS
TA

N Kıyafet yardımı 30 kişi 3.300 $

Okul çantası ve kırtasi-
ye yardımı 30 kişi 1.650 $

M
AL

AV
İ

Sağlık taraması orga-
nizasyonu ve yemek 
ikramı

80 kişi 4.900 €

Cibinlik yardımı 80 kişi 2.000 €

Boğaziçi Yetimhane-
si’nin bir yıllık masraf-
larının karşılanması 

46 kişi 33.672 €

M
OR

İT
AN

YA
Kıyafet yardımı 200 kişi 6.000 €

Çocukların aileleri ile 
birlikte pikniğe götü-
rülmesi, hediyeler da-
ğıtılması

100 kişi 6.000 €

RU
AN

DA

Kıyafet yardımı 50 kişi 2.500 $

Kitap-kırtasiye yar-
dımı 50 kişi 1.500 $

Sünnet şöleni organi-
zasyonu 30 kişi 3.000 $

Yetimler ve aileleri ile 
piknik 100 kişi 2.500 $

SI
ER

RA
 L

EO
N

E

Piknik organizasyonu 100 kişi 2.000 €

Kıyafet yardımı 400 kişi 8.400 €

Ortaöğretim sınavları-
na hazırlanan yetim-
lere matematik ve İn-
gilizce konularında üç 
aylık takviye ders ve-
rilmesi

81 kişi 3.000 €

Lise sınavlarına hazır-
lanan yetimlere ma-
tematik, İngilizce ve 
sosyal bilimler alanla-
rında dört aylık takvi-
ye ders verilmesi

30 kişi 3.000 €

Temizlik kiti yardımı 400 kişi 4.500 €
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

SO
M

AL
İ

Kalkındırma projeleri 
kapsamında kırtasiye 
dükkânı açılması

7 aile 10.500 $

Kalkındırma projeleri 
kapsamında kadın gi-
yim dükkânı açılması

5 aile 15.000 $

Kalkındırma projele-
ri kapsamında koku 
ve esans dükkânı açıl-
ması

5 aile 7.500 $

Kalkındırma projele-
ri kapsamında manav 
dükkânı açılması

10 aile 10.000 $

Kalkındırma projele-
ri kapsamında bakkal 
dükkânı açılması

5 aile 7,500 $

Kalkındırma projele-
ri kapsamında kuaför 
salonu açılması

2 aile 1.400 $

Kırtasiye yardımı 1.266 kişi 13.930 $

Okul forması yardımı 1.266 kişi 36.200 $

Bilgi yarışması düzen-
lenmesi 200 kişi 2.860 $

SU
DA

N

Temizlik kiti yardımı 607 kişi 7.200 €

PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

TA
N

ZA
N

YA

Dünya Yetimleri Daya-
nışma Yürüyüşü dü-
zenlenmesi, salon prog-
ramı ve yemek ikramı 

1.000 kişi 4.000 €

Üç günlük gezi ve eğ-
lence organizasyonu 140 kişi 5.000 €

Kıyafet yardımı 500 kişi 15.000 €

Darusselam’da hay-
vanat bahçesi ve yüz-
me havuzu organizas-
yonları

150 kişi 3.000 €

Faruk Aktaş Okulu’na 
beş ek derslik yapıl-
ması

125 kişi 10.500 €

Faruk Aktaş Okulu’na 
üç sağmal inek alın-
ması

210 kişi 2.000 €

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 8.600 €

BU
RK

İN
A 

FA
SO Temel dinî bilgile-

rin verileceği iki gün-
lük eğitim ve eğlence 
kampı düzenlenmesi

120 kişi 4.000 €

Kıyafet yardımı 120 kişi 3.600 €

Cİ
BU

Tİ

Dahal ve Ali Subayh 
şehirlerine kültür ge-
zisi ve yemek ikramı

450 kişi 6.000 $

Hayvanat bahçesi ge-
zisi ve yemek ikramı 450 kişi 4.500 $

Kitap seti dağıtımı 450 kişi 5.200 $

Oyun parkı gezisi 450 kişi 5.000 $

GA
N

A

Bilgi yarışması dü-
zenlenmesi, yarışma-
da dereceye girenlere 
ödül verilmesi, yemek 
ikramı

200 kişi 12.100 $
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

ÇA
D

Kumanya yardımı 300 kişi 13.800 €

Kıyafet yardımı 300 kişi 10.200 €

Sağlık taraması 300 kişi 6.000 €

ET
İY

OP
YA

Spor müsabakaları, şiir 
yarışması, bilgi yarış-
ması, yetenek yarış-
maları (resim, folk mü-
zik, skeç, hitabet, masal) 
düzenlenmesi

829 kişi

18.290 €

Awash Ulusal Müze-
si’ne gezi 
Metahara şeker fabri-
kasını ziyaret

210 kişi

İhtiyaç sahibi bir yetim 
ailesi için ev inşası ve iç 
tefrişatının yapılması

1 aile 13.500 €

 İHH Yetim  
 Çalışmalarının Amacı 
Yetim çalışmalarımızın temel amacı; ihtiyaç sahibi ye-
timlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ula-
şıncaya kadar destek olmak ve onların hayata en iyi 
şekilde hazırlanmalarını sağlamaktır.

Vakfımız bütün çocuklar gibi yetim çocukların da te-
mel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesine yöne-
lik çalışmalar yapmaktadır. İHH, yetim ve korumasız 
kalan çocukların kendi topraklarında, kültürlerinden 
kopmadan ve öncelikle yakınları yanında yaşamala-
rını öncelemektedir. 
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PROJE TANIMI HEDEF KİTLE 
(KİŞİ/AİLE) BÜTÇE

EK
VA

DO
R Yetim çocuklarımıza 

çeşitli hediyeler dağıtıl-
ması, yemek ikramı

50 kişi 1.500 €

H
AI

TI

Kırtasiye malzemesi 
yardımı 300 kişi 4.000 $

Gıda yardımı 300 kişi 4.000 $

Kıyafet yardımı 300 kişi 8.000 $ 
GE

N
EL

10 ülkeden 10 çocuğun 
bir yıllık sponsorluk 
bedeli

100 kişi 60.000 $

Toplam bütçe 1.051.142 € + 950.361 $

Yurt dışı toplam proje 
sayısı  152

Projelerden faydala-
nacak toplam yetim 
sayısı

19.000 kişi

“Yetim” yazarak 3072’ye 

gönderdiğiniz her cep mesajı 

yetimler için 5 ’lik bir yardım 

anlamına gelmektedir.

Sponsor Aile Sistemi ile ayda 90 TL ile bir yetimin 
eğitim, barınma, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçları için 
katkı sağlanmaktadır.

Proje Sponsorluğu ile yetim çocuklar yararına geliş-
tirilen yetimhane, okul ve meslek okullarının kurul-
ması gibi projeler gerçekleştirilmektedir.

Yetim Yardım Havuzu ile miktarı fark etmeksizin 
yetim çocuklar için sağlanan her katkı yetimhane 
tadilatları, kütüphane ve yatakhanelerin kurulma-
sı, sağlık hizmetleri, sosyal etkinlik ve eğitim burs-
ları, bayramlık kıyafet alımları gibi projelerde kul-
lanılmaktadır. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK 
YARDIM ÇALIŞMALARI

Suriye halkının iki yıla yaklaşan özgürlük mücadelesinde İHH’nın 
hem Suriye içerisinde farklı bölgelere hem de komşu ülkelere sığınan 
mültecilere yönelik yardım çalışmaları artarak devam ediyor. Tür-

kiye, Lübnan ve Ürdün’e sığınan mültecilere barınma, gıda, ilaç, giysi vb. 
yardımlar ulaştıran İHH ekipleri, günlük hayatın tamamen durduğu, tica-
ri hiçbir üretimin yapılamadığı Suriye’de bombardıman altındaki köylere 
ve kasabalara yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
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 STK’lardan acil yardım çağrısı 
Aralarında İHH’nın da bulunduğu 150’yi aşkın sivil top-
lum kuruluşu 3 Aralık’ta bir basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda yüz binlerce Suriyeli mültecinin kış mevsi-
mini derme çatma barınaklar ve çadırlarda karşıladığı 
hatırlatılarak mülteci kamplarında yaşanan insani dra-
ma dikkat çekildi ve Suriyeli mülteciler için yardım çağ-
rısında bulunuldu. 

 İHH Suriye Raporu’nu yayımladı 
İHH’nın Mayıs 2011-Kasım 2012 tarihlerini kapsayan Suriye 
Raporu kamuoyuna sunuldu. Raporda Suriye’de yaklaşık iki 
yıldır devam eden çatışmaların yol açtığı insani durum de-
tayları ile yer alıyor. Mart 2011’de patlak veren ve hâlen devam 
etmekte olan krizin insani boyutlarını ve krizden etkilenen 
Suriye halkı için İHH’nın gerçekleştirdiği yardım faaliyet-
lerini içeren rapor, Suriye gerçeğini gözler önüne seriyor. 

Rapora http://www.ihh.org.tr/uploads/2012/suriye-rapo-
ru-kasim-2012.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
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 Kilis’te konteyner kent  

 kuruluyor 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deneti-
minde Kilis’te açılması planlanan konteyner kentin ku-
rulum çalışmaları başladı. 1.500 kişilik konteyner kentin 
400 kişilik bölümünün inşa ve idaresi İHH’nın sorum-
luluğunda bulunuyor. Ocak ayı itibarıyla kurulumu ta-
mamlanarak mültecilerin yerleştirilmeye başlanacağı 
kentte yer alacak konteynerlerin her biri 22 m² ve 6 kişi 
kapasiteli. Dayanıklı, ısı yalıtımlı, şofbenli konteynerlerde 
iki oda, banyo, mutfak ve tuvalet bulunuyor.

 Asi Nehri’nden sallarla  

 Suriyelilere gıda yardımı 
Ekim ayında Hatay’daki İHH Kriz Masası tarafından 
koordine edilen yardımlarla Hatay’a sınırı bulunan 
Suriye’nin Azmarin ve Derkuş beldelerinde bom-
bardıman nedeniyle mahsur kalan mültecilere 2,5 
ton un, 2.000 litre su, 2.000 adet konserve, yaklaşık 
100 gıda kolisi ve çocuklar için 600 kilogram süt tozu 
yardımı yapıldı. Asi Nehri üzerinden kayıklarla taşı-
nan kolilerde ayçiçek yağı, makarna, pirinç, zeytin, 
bulgur, kuru fasulye, kırmızı mercimek, salça, şeker 
gibi gıda maddeleri bulunuyor. 

 İdlib’de gıda dağıtımı 
İHH ekipleri kasım ayında bombardıman altındaki 
İdlib’e bağlı Harim kasabasında 2.500 adet konser-
ve gıda (barbunya, patlıcan ve tavuk konservesi) da-
ğıtımı yaptı. Harim’den kaçarak Derkuş kasabasına 
sığınan çoğunluğu kadın ve çocuk 250 kişiye de ek-
mek ve konserveden oluşan gıda paketleri ulaştırıldı.

 Kilis’te mültecilere kış  

 yardımları 
Kilis’te yaşayan Suriyeli mülteci ailelere beşer ki-
loluk et dağıtımı yapıldı. Kurban Bayramı akabinde 
gerçekleştirilen dağıtımlardan 2.000 aile istifade etti. 
İHH ekipleri başlayan kış mevsimiyle birlikte soğuk 
hava koşullarıyla da mücadele etmeye çalışan mül-
tecilere giysi yardımında bulundu. 2.000 aileye bat-
taniye, ayakkabı ve kışlık giysilerden oluşan paketler 
ulaştırıldı. İHH tarafından Kilis’teki mülteci ailelere 
düzenli aralıklarla battaniye, et, kuru gıda, bakliyat, 
giyecek, ayakkabı, ev eşyası, bebek seti, hijyenik kit, 
sağlık ve temizlik malzemesi dağıtımları yapılıyor. 

Her şeylerini geride bırakıp 
Türkiye sınırındaki çadır 

kentlere sığınan mülteciler 
0 ºC’nin altında seyreden 

hava koşullarında ayakkabı, 
çorap, kazak gibi en temel 
ihtiyaçlardan bile yoksun 

durumda.
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 Mültecilere battaniye dağıtımı 
Kış aylarının gelmesiyle birlikte Suriyeli mültecilerin ısınma ve ba-
rınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlara öncelik veren İHH, mülte-
cilere battaniye dağıtımında bulunuyor. Hatay’ın Hacıpaşa ve Gü-
veççi beldelerinde 300 adet, Yayladağ’a sınır Azmerin ve Derkuş 
köylerinde de 2.400 adet battaniye dağıtımı yapıldı. 

 İHH heyeti Akçakale’yi ziyaret etti 
İHH İnsani Yardım Vakfı Yurtiçi Yardımlar Koordinatörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Kavakdan, Hatay Suriye Mültecileri Sorumlusu 
Muhammed Yorgancıoğlu ve Şanlıurfa İnsani Yardım Derneği Baş-
kanı Behçet Atila ile Akçakale Gönüllüsü Mehmet Dikeç, ekim ayın-
da Suriye ordusu tarafından atılan havan topu sonucu yaşamını yi-
tiren beş kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Önce bir anne 
ve üç kızının hayatını kaybettiği Bolatlar köyünde Timuçin ailesine 
taziyelerini bildiren İHH heyeti ardından Akçakale merkezdeki Özer 
ailesini ziyaret etti. 

Suriyeli mülteciler Türkiye sınırındaki 
çadırlarda, soğuk havada, elverişsiz koşullarda 
yaşam mücadelesi veriyor. Kışın başlamasıyla 

mültecilerin karşı karşıya kaldığı insani kriz her 
geçen gün daha da büyüyor.
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 Babüsselam’da 2.500 çocuğa  

 ayakkabı ve çorap 
İHH Halep’in Azez ilçesine bağlı Babüsselam sınır kampın-
da Suriyeli mültecilere yönelik kış yardımlarına aralıksız 
devam ediyor. 6.000 kişinin yaşadığı kampta kasım ayın-
da 2.500 çocuğa kışlık ayakkabı ve çorap dağıtan İHH, ayrı-
ca eylül ayından bu yana Azez ve civarında 800 çadıra ge-
zici aşevi ile sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

 11.000 Suriyeliye sağlık  

 taraması ve muayene 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sınıra yakın yerlerde bekleyen 
çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 11.000 Suriyeli, İHH sağ-
lık ekibi tarafından sağlık taramasından geçirildi. Açık havada 
kış şartları ile mücadele etmeye çalışan mülteciler ciddi sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya. Taramalarda astım-bronşit, bağır-
sak enfeksiyonu, zatürre gibi çeşitli hastalıkların yanı sıra he-
patit gibi bulaşıcı ve son derece ölümcül hastalıklara rastlandı.  

SURİYE YARDIM KAMPANYASINA GELEN 
AYNİ VE NAKDİ BAĞIŞ MİKTARLARI

(Son güncelleme: Kasım 2012)

NAKDİ YARDIMLAR 19.699.183 TL
AYNİ YARDIMLAR 3.290.039 TL
TOPLAM 22.989.222 TL

SURİYELİ MÜLTECİLER İÇİN YAPILAN AYNİ 
VE NAKDİ YARDIM MİKTARLARI

(Son güncelleme: Kasım 2012)
AYNİ YARDIMLAR 16.874.982 TL
NAKDİ YARDIMLAR 4.024.635 TL
TOPLAM 20.899.617 TL
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“KIS” yazıp 3072’ye 3 SMS 

göndererek Suriyeli mültecilere  

1 battaniye hediye edebilirsiniz.

İHH’nın Suriyeli 
mültecilere yönelik kış 
yardımları

–Çadır –Battaniye 
–Elektrikli ısıtıcı –İç çamaşır seti 
–Kaban –Mont –Ayakkabı –Bot 
–Şapka –Bere –Eldiven –Çorap

Siz de bağışlarınızla Suriyeli mülteciler 
için yürüttüğümüz yardım çalışmala-
rına katkı sağlayabilirsiniz. İstanbul Fa-
tih’teki merkezimizi ziyaret ederek, 0212 
631 21 21 numaralı telefondan vakfımı-
zı arayarak, internet üzerinde online 
bağış sayfamızdan veya banka hesap 
numaralarımız üzerinden bağışları-
nızı bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca tüm 
operatörlerden SURİYE yazıp 3072’ye 
kısa mesaj göndererek bölgedeki çalış-
malarımıza 5 TL katkı sağlayabilirsiniz.
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KURBAN İBADET, 
PAYLAŞMAK KARDEŞLİKTİR

“Kurban ibadet, paylaşmak kardeşliktir” sloganıyla başlattığı Kurban 2012 
çalışmalarını tamamlayan İHH, bu yıl Türkiye dahil 101 ülke ve bölgede toplam 
41.000 hisse kurban kesti. Kurban payları yaklaşık 2 milyon kişiye dağıtıldı.
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 Kurbanlarınız Arakanlı  

 kardeşlerimize ulaştı 
Türkiyeli hayırseverlerimizin Arakanlı Müslümanlar 
için İHH’ya emanet ettiği kurbanlar Arakanlı kardeş-
lerimize ulaştırıldı. Toplam 5.700 hisse kurbanın 700 
hissesi Myanmar içerisinde, 5.000 hissesi ise kom-
şu ülke Bangladeş’teki mülteci kamplarında kesildi.

 Suriyeli çocuklara  

 bayram sürprizi 
Kurban Bayramı’nda Suriye’de 1.280 hisse kurban 
kesimi gerçekleştiren İHH, Hatay’ın Reyhanlı, Altınö-
zü ve Yayladağ ilçelerindeki kamplarda kalan Suri-
yeli mülteciler için de 2.000 hisse kurban dağıtımı 
yaptı. Dağıtımlardan 11.000 mülteci faydalandı. Altı-
nözü’nde kurban dağıtımının yanı sıra 400 çocuğa 
oyuncak araba, bebek, bere, atkı, içlik, çorap ve kıya-
fetten oluşan bayram paketleri hediye edildi.

 Van’a bayram hediyesi 
İHH, Kurban Bayramı öncesinde Van merkez ve Er-
ciş’te, 1.710’u yetim 2.207 çocuğa içinde ayakkabıdan 
iç giyime kadar her türlü kıyafetin bulunduğu bay-
ram paketleri hediye etti.
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 Somali–Yüksel Keleş 
Bayramın son günü gittiğimiz mülteci kampı oldukça sıkın-
tılı. 711 kişinin yaşadığı bu kampa bizden başka hiçbir yardım 
kuruluşunun uğramadığını öğreniyoruz yaşlı gözlerden. Bu 
kampta mülteciler kendi imkânları ile oluşturdukları naylon-
dan evlerde kalıyorlar. Kampa en yakın su kuyusu bir km 
uzaklıkta. Kamp içinde evleri görünce ürperiyoruz, tüyleri-
miz diken diken oluyor, sesimiz titriyor, konuşamıyoruz. Yerde 
serili bir şey yok, sadece toprak ve toprağın bir köşesinde bir 
minder, başka bir şey yok. Evin önünde ateş var, ateşin üze-
rinde bir tencere, tencerede yemek var diye düşünüp kapa-
ğını açtığımızda kaynayan sudan başka bir şeyle karşılaşmı-
yoruz. Kampta dolaşırken ellerimizdeki makarna paketlerini 
dağıtıyoruz. Makarna uzattığımız bir teyze daha önce kendi-
sine vermiş olduğumuz makarnayı göstererek komşusuna 
vermemizi istiyor. Somali’de açlık var, sefalet var, yokluk var, 
savaş var. Ama bir o kadar da umut var, iman var, inanç var. 

 Tanzanya-Murat Yılmaz 
Zanzibar’ın 1,5 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı 
Müslüman. İnsanları güzel. İkramı sever Zanzibarlı. Yerin 
bitirdikleri, ağaçtan topladıkları, okyanusun bereketli kolla-
rı aç bırakmaz Zanzibar’ı. Her köyün bir camisi, mümkünse 
medresesi vardır. Bayram namazını Zanzibar’ın merkezin-
de kılıyoruz. Bayramda sevinmek, sevindirmek var. Çocuk 
ve bayramı ayırmanız mümkün değil zira. Uzun beyaz en-
tarileri, mis kokulu yeşil, beyaz takkeleriyle çocuklar gözle-
rimizin nuru. Bugün en çok onların günü. 

Kazule, Mahanda, Nyange, Mkokotoni, Darusselam, Pemba ve 
Bogomoto… Hepsi bizim kasabalarımız, şehirlerimiz, adaları-
mız. 700 hisse kurbanımızı Rabbimizin adını anarak tekbir-
lerle O’na doğru bir yol tutmak için kurban ediyoruz. Bu kur-
banlarımızdan 4.000 civarında aile istifade ediyor. Bir küçük 
tebessüm ve dua, fazlasıyla ilacımız oluyor; gönüllerimiz de 
bayram ediyor. Yürekleriyle verenden de tebessümle alan-
dan da Rabbim razı olsun inşallah.
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 Bangladeş-Dr. Murat Elevli 
Darü-l Eman adı verilen çoğu Arakan’da katledilen mültecilerin ge-
ride kalanlarından oluşan ve 40 yetimin barındığı ve eğitim gördü-
ğü İHH’nın yetimhanesini geziyoruz. Burada din derslerinin yanı 
sıra matematik, fen bilimleri gibi dersler de okutuluyor. Bahçede 
bizi salat ve selamla karşılayan bu garip yetimleri tek tek kucaklı-
yor ve bağrımıza basıyoruz. Türkiye’den getirdiğimiz hediyeleri da-
ğıttıktan sonra hemen bitişiğindeki cami ve avlusundaki açık hava 
dersliklerini ziyaret ediyoruz. Buranın müstakil yatakhanesi, der-
shanesi ve yemekhanesiyle ülkenin en modern yetimhanesi oldu-
ğunu anlatıyorlar.

 Pakistan-Zeliha Akın 
Msal Yetimhanesi’nden gelen yetimlerimizle hediyeleştik ve akşam 
yemeği yedik. İHH’nın yetimleri hem maddi hem manevi açıdan 
besleyen yetimhaneleri okul, yatakhane, sosyal tesisleriyle bir bü-
tün olarak düşünüp en muntazam biçimde inşa etmiş olması Pa-
kistan’ın sadece bugününü değil, geleceğini de kurtaracak inşallah.
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 Siz görürseniz 

onlar da görecek! 
Afrika genelinde gözle ilgili rahatsızlık 
yaşayan 12 milyon insanın yarısı kata-
rakt hastası. Sahra Kuşağı üzerinde yer 
alan Nijer, Çad, Mali, Burkina Faso, Eti-
yopya gibi ülkelerde ortalama 40.000 
insana bir doktor düşerken milyonlarca 
insan hayatı boyunca doktor yüzü gör-
müyor. 2007 yılında “Siz görürseniz on-
lar da görecek” sloganı ile Afrika’da kata-
rakt ameliyatları kampanyasını başlatan 
İHH İnsani Yardım Vakfı, sizlerin deste-
ğiyle katarakt hastalarının gözlerine ışık 
olmaya devam ediyor. Kasım ayı sonu 
itibarıyla Afrika Katarakt Kampanya-
sı çerçevesinde saha taramasında mu-
ayene edilen kişi sayısı 683.322’ye, göz 
bozukluğu teşhisi konulan kişi sayısı 
265.430’a, katarakt nedeniyle ameliyat 
edilen kişi sayısı ise 67.023’e ulaştı. Kam-
panya hâlen Sudan, Sierra Leone, Eti-
yopya ve Somali’de devam ediyor. Ha-
yırseverlerin 150 lira bağışlayarak bir 
kişinin göz ameliyatına sponsor olabil-
diği kampanya ile 100.000 katarakt has-
tasının gözlerinin açılması hedefleniyor.
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AFRİKA KATARAKT KAMPANYASI 
(Son güncelleme: Kasım 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 25.890 7.880 1.030

Nijer 6.630 2.210 525

Sudan 358.000 127.690 33.807

Etiyopya 142.000 73.961 19.381

Somali 114.262 41.509 11.159

TOPLAM 683.322 265.430 67.023

Sen de bir Afrikalının 
gözüne ışık olabilirsin!
Bir katarakt ameliyatı 

bedeli  150
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SU KUYUSU KAMPANYASI 
(Son güncelleme: Kasım 2012)

Ülke Devam eden 
kuyular Biten kuyular

Afganistan 4 10
Bangladeş 56 772

Burkina Faso 3 24
Cibuti −− 11

Çad 64 336
Endonezya −− 2

Etiyopya 10 122
Gine −− 11

Kamerun 47 155
Kenya 84 101

Keşmir 45 30
Kırgızistan −− 4
Moğolistan −− 1

Nijer −− 12
Pakistan −− 11

Sierra Leone 4 7
Somali 131 940
Sudan 9 54

Tanzanya −− 1
TOPLAM 457 2.604

 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. Kasım 2012 itibarıyla Asya’da 7, Sahra Altı Af-
rika’da 12 ülkede toplam 2.604 su kuyusu açıldı, 457 
kuyunun da yapımına devam ediliyor. 
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 17 Somalili öğrenciye okul  

 kıyafeti yardımı 
Kurban Bayramı öncesinde Kırklareli İmam Hatip 
Lisesi’nde okuyan 17 Somalili öğrenciye okul kıyafe-
ti yardımı yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet 
Vakfı’nın ortak girişimiyle ocak ayında Türkiye’ye 
getirilen 300 Somalili öğrencinin 17’si Kırklareli’ne 
yerleştirilmiş bulunuyor. Türkçe eğitimlerinin ar-
dından lise ve dengi okullarda eğitim görecek öğ-
rencilere Diyanet Vakfı tarafından yüksek öğrenim 
imkânı da sağlanacak. 

 Somali’de Uğur Süleyman Söylemez Camii hizmete açıldı 
Mavi Marmara saldırısında ağır yaralanan ve hâlen 
komada olan Uğur Süleyman Söylemez adına Soma-
li’de yaptırılan cami hizmete açıldı. Yapımına temmuz 
ayında başlanan ve ekim ayında tamamlanan Mavi 
Marmara-Uğur Süleyman Söylemez Camii 300 kişi 

kapasiteli. İHH’nın Somali’deki partneri Zemzem Vak-
fı aracılığıyla yaptırılan ve başkent Mogadişu’ya bağ-
lı 91.000 nüfuslu Banadir ilçesinde bulunan camide 
Kur’an eğitimi için 40 öğrenci kapasiteli iki derslik 
de yer alıyor. 
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 Gökçeyazı Şehit Rıdvan  

 Çetinkaya İlköğretim  

 Okulu’na oyun parkı 
İHH, Balıkesir’in 36.000 nüfuslu İvrindi ilçesin-
de kaymakamlık tarafından başlatılan “Eğitim 
İçin Elele” kampanyasına destek verdi. İlçedeki 
eğitim kalitesini arttırmak ve okulların fiziki im-
kânlarını iyileştirmek için başlatılan kampanya 
çerçevesinde İHH, Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetin-
kaya İlköğretim Okulu çocukları için okul bahçe-
sinde oyun parkı kurulması projesini üstlendi.

 Selin vurduğu Pakistan yaralarını sarmaya çalışıyor 
Eylül ayında Pakistan’ın güneyinde meydana gelen sel fe-
laketinde 500’e yakın insan hayatını kaybetti. Birkaç saat 
içinde yerleşim yerlerini sular altında bırakan felakette 
tarım alanları zarar gördü, çok sayıda küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvan telef oldu. Yaklaşık bir milyon kişinin etki-

lendiği felaketin ardından bölgeye giden İHH ekibi, Penjab 
eyaletinde Rahim Yar Khan’a bağlı Ghotki, Sukkur ve Kha-
irpur şehirlerinde acil yardım çalışması başlattı. Çalışma-
lar kapsamında afetzedelere ayakkabı ve battaniye dağıtı-
mı yapan İHH, her gün 2.000 kişiye sıcak yemek veriyor.
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 İHH ekibi Myanmar’a girerek 

Arakan’a yardım ulaştırdı 
17 yıldır Arakanlı mülteciler için yardım organizasyonla-
rı gerçekleştiren İHH, kasım ayında Uluslararası Doktorlar 
Birliği (AID) ile birlikte Myanmar’a giderek Arakanlı Müslü-
manların yaşadığı köylerde sağlık taraması yaptı. Myan-
mar’da yaşayan Müslümanlara yardım ulaştıran ilk sivil 
Türkiyeli yardım kuruluşu olan İHH, kasım ayında AID üye-
leri ile birlikte toplam beş kişilik bir ekiple Rakhine eyaleti 
başkenti Akyab’da (Sittwe) Müslümanların yaşadığı Chaung 
ve That Kal Pin mülteci kamplarında üç gün boyunca polik-
linik hizmeti verdi, beş yaş altı çocuklara yönelik sağlık ta-
raması gerçekleştirdi.

Ağustos ayında yine İHH ve AID iş birliği ile Bangladeş’te Ara-
kanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda sünnet organizasyonu 
düzenlenmiş ve altı gün süren program kapsamında toplam 
1.000 çocuk sünnet ettirilmişti. Sünnet organizasyonu akabin-
de Arakanlı mültecilere 1.000 adet gıda paketi, 2.500 adet ci-
binlik ve branda dağıtımı yapılmıştı.

Arakan’da haziran ayında başlayan Budist Rakhinelerin Müs-
lüman Rohingyaları hedef aldığı saldırılarda 300’ün üzerinde 
Müslüman köyü ile cami ve medreseler ateşe verilerek yakıl-
mış, yüzlerce insan öldürülmüş, binlercesi de yaralanmıştı. 
Müslümanlara yönelik çok sayıda tecavüz ve toplu tutuklama 
olayının gerçekleştiği Arakan’da yokluk ve yoksulluk içindeki 
insanlar her an saldırı tehdidiyle karşı karşıya.



 Esir gazeteciler Ünal ve  

 Kadumi için İHH’da basın  

 toplantısı 
Suriye’de Esed askerleri tarafından 19 Ağustos’ta tutukla-
nan gazeteciler Bashar Fehmi Kadumi ve Cüneyt Ünal için 
11 Ekim’de İHH genel merkezinde bir basın toplantısı yapıldı. 
Toplantıya Kadumi’nin eşi Arzu Kadumi ve çocukları, daha 
önce Suriye’de esir düşen kameraman Hamit Coşkun ve 
İHH Başkanı Av. F. Bülent Yıldırım katıldı. Bülent Yıldırım 
kameraman Cüneyt Ünal ve muhabir Bashar Fehmi Ka-
dumi ile ilgili sürdürülen girişimler hakkında bilgi verdi.

 İnsani diplomasi devam ediyor 
Kurulduğu günden bu yana savaş, çatışma vb. kriz ortamla-
rında sivillerin korunması ve kurtarılması için çalışmaları-

nı sürdüren İHH, Suriye’de aralarında biri Türk biri Filis-
tinli iki gazetecinin de bulunduğu sivillerin kurtarılması 
için yapılan insani diplomasi görüşmelerinde aktif rol oy-
nuyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. F. Bülent Yıl-
dırım’ın başında bulunduğu heyet, ekim ayında Şam’da 
yaklaşık bir hafta boyunca yoğun temaslar gerçekleştir-
di. İHH’nın yürüttüğü insani diplomasi ile aralarında ka-
dın ve çocukların bulunduğu sivillerle 21 Ağustos 2012 ta-
rihinde Suriye muhaberatı tarafından tutuklanan Cüneyt 
Ünal ve Bashar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakılması he-
defleniyordu. Görüşmeler sonuç verdi ve 87 gün boyunca 
Halep’te bir hapishanede tutulan Cüneyt Ünal 17 Kasım’da 
Şam’a giden bir Türk heyetine teslim edildi. Nerede oldu-
ğu bilinmeyen Bashar Fehmi Kadumi’nin serbest bırakıl-
ması için de görüşmeler devam ediyor. 

Al Hurra televizyonu muhabiri Bashar Fehmi Kadumi ve 
kameraman Cüneyt Ünal, bölgede yaşanan çatışmaları ak-
tarmak için gittikleri Halep’te 19 Ağustos 2012 günü Suriye 
askerleri tarafından gözaltına alınmışlardı. 
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 Doğu Türkistan’da  

 Asimilasyon ve Ayrımcılık  

 kitabı çıktı! 
Türkiye literatüründe Doğu Türkistan’ın geçmişine ve bu-
gününe dair derli toplu bir veri kaynağı sağlayarak bu 
alanda önemli bir boşluğu doldurmayı hedefleyen “Doğu 
Türkistan’da Asimilasyon ve Ayrımcılık” kitabı çıktı. Ki-
tap, Doğu Türkistan ve Çin meselesi ile yeni tanışacak 
olan okurlar için insan hakları perspektifinden objektif 
bir resim sunuyor. İHH Kitap’tan Amine Tuna imzasıyla 
çıkan Doğu Türkistan’da Asimilasyon ve Ayrımcılık ki-
tabını vakıf merkezimizden temin edebilir veya www.
kitapyurdu.com’dan sipariş verebilirsiniz

 İslam İşbirliği Teşkilatı  
 Arakan için toplandı 
3 Ağustos 2012 tarihinde Kuala Lumpur’da yapılan Arakan top-
lantısı sonrasında Myanmar hükümetinden bölgeye insani 
yardım ulaştırma konusunda izin alan İslam İşbirliği Teşkila-
tı İnsani Yardım Departmanı (ICHAD), yapılacak yardımların 
ulaştırılmasında izlenecek somut adımları müzakere etmek 
üzere üye ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını Katar’ın baş-
kenti Doha’da bir araya getirdi. Katarlı El-Hayriyye kuruluşu-
nun ev sahipliğini yaptığı ve 43 insani yardım kuruluşunun 
60 kişiyle temsil edildiği bir günlük toplantıda Arakan’a ya-
pılacak yardımların İslam İşbirliği Teşkilatı şemsiyesi altında 
ulaştırılması kararlaştırıldı. Toplantıda sivil toplum kuruluş-
ları Arakan için yardım taahhütlerinde bulundular. Tüm ku-
rumlar tarafından taahhüt edilen toplam 25 milyon dolarlık 
yardım bütçesinin 10 milyon doları İHH İnsani Yardım Vak-
fı tarafından sağlanacak.
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 İHH en çok yardım  
 yapan STK’lar  
 sıralamasında ilk sırada 
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın 
2011 yılı kalkınma yardımları raporu yayımlandı. 
“Türkiye Kalkınma Yardımları 2011” başlıklı rapor-
da İHH en çok yardım yapan STK’lar sıralamasın-
da %26,86 ile ilk sırada yer aldı. Rapora göre 2011 
yılında, Türkiye’nin toplam kalkınma yardımları 
2 milyar 363 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin 
kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ilk 
10 ülke ise sırasıyla Pakistan, Suriye, Afganistan, 
Somali, Kırgızistan, Libya, Kazakistan, Irak, Azer-
baycan ve Filistin oldu. 

 Endonezya’dan  
 İHH’ya onur ödülü 
Hayırsever kişi ve kuruluşların Endonezya’ya yönelik yar-
dım faaliyetlerine danışmanlık etmek ve desteklemek ama-
cıyla çalışmalar yürüten Indonesia Magnificence of Zakat-IMZ 
kurumu bölgedeki çalışmalarından ötürü İHH’yı onur ödü-
lüne layık gördü. Ulusal ve uluslararası hayırsever kişi ve 
kuruluşların başarılı çalışmalarını ödüllendirmek ve zekâtı 
yaygınlaştırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen programın ödül töreni 3 Ekim 2012 Çarşamba günü 
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da gerçekleştirildi. İHH’nın 
ödülü, IMZ başkanı Ir. Nana Mintarti tarafından İHH Açe Ye-
timhanesi Sorumlusu Reşad Başer’e takdim edildi.

2004 yılında bölgeyi vuran tsunaminin ardından özellikle 
Açe’de yardım çalışmalarını yoğunlaştıran İHH, Endonez-
ya’da Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde gerçek-
leştirdiği gıda, giysi, eğitim ve sağlık yardımlarının yanı sıra 
yetim destek çalışmaları kapsamındaki yardımlarını da ara-
lıksız sürdürüyor. İHH’nın Açe’de bulunan İstanbul Yetimha-
nesi 85 yetim kız çocuğuna ev sahipliği yapıyor.
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Gönüllülük prensibi üzerine inşa edilmiş bir kuru-
luş olarak İHH’nın faaliyetlerinde en büyük pay, 
gece gündüz demeden vaktini, emeğini ve sabrı-

nı vakfeden gönüllülerimize ait. 

İHH gönüllüleri bir yandan Türkiye’de ve dünyada 135 
ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerinin sorunlarının çözü-
müne yönelik geliştirilen kalıcı projeleri hayata geçirmek 
için çalışırken bir yandan da konferans, fotoğraf sergisi, 
seminer, biletli salon programları gibi organizasyonlar-
la İHH’nın insani yardım misyonunu anlatıyor. 

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ 

Geçtiğimiz üç ay boyunca gönüllülerimiz hem yurt için-
de hem de yurt dışında Gazze, Suriye, Arakan için baş-
lattığımız kampanyalar başta olmak üzere, su kuyusu, 
katarakt, yetim vb. temalı uzun soluklu projelerimize 
katkıda bulunmak için pek çok faaliyet gerçekleştirdi. 
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 Fon toplama çalışmaları 
Samsun gönüllüleri “İsraf etme infak et” sloganıyla kur-
dukları İnfak Grubu çalışmaları çerçevesinde kitap ayraç-
ları, hediye kutuları, takılar ürettiler ve bu ürünlerden elde 
ettikleri gelirle Somali’nin başkenti Mogadişu’da inşasına 
başlanan İHH yetimhanesinin yemekhane kısmının yapım 
masraflarını üstlendiler. Grup, hem projeyi duyurmak hem 
de ürünlerin satışını yapmak için 7-16 Eylül tarihleri arasın-
da Samsun Sahil Yolu’nda bir stant açtı. İstanbul’da gönüllü-
lerimiz farklı projeler için ürettikleri ürünleri halk pazarla-
rında satışa sundular. Eylül ayı boyunca çarşamba günleri 
Fatih Çarşamba pazarında açılan kermeste gönüllü ürün-
leri satışı yapıldı ve desteklenen yetimhane, su kuyusu gibi 
projelerin tanıtımları gerçekleştirildi. Manisa’daki gönüllüle-
rimiz tarafından Arakan yararına gıda kermesi yapıldı. Kat-
re-i Rahmet Grubu kermes, salon programı gibi çeşitli et-

kinlikler düzenleyerek Çad’da açtıracakları su 
kuyusu için gerekli fonu tamamladı. Bireysel 
gönüllü grupları Afganistan’da inşa edilen Şe-
hitlerimiz Yetimhanesi’nin mutfak eşyalarının 
temini projesi için İHH çatısı altında bir ara-
ya geldi ve biletli bir yemek organizasyonu 
düzenledi. Konya’daki gönüllülerimiz ekim 
ayında AYDER’de düzenledikleri bir kahvaltı 
programından elde ettikleri geliri Afganistan’da-
ki Şehitlerimiz Yetimhanesi projesine bağışladılar. 
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 İyilik projeleri yayılıyor 
“İyilikhane” isimli Facebook sayfasında “Amacı-
mız ülkenin her şehrinden arkadaşlarımızla bir-
likte iyilik hareketini yaymak ve mazlumlar için 
dertlenebilmektir.” diyerek herkesi hayra davet 
eden Kitap Ayracı Projesi ekibi, Malavi’de açtır-

dıkları yetimhaneden sonra Tayland-Patani’de 240 
kişilik bir okul projesini üstlendi. Kitap Ayracı ekibine 

ulaşmak ve bu iyilik halkasına dâhil olmak isteyen gönüllüle-
rimiz www.kitapayraci.com’u ziyaret edebilirler. 

İzmir’deki gönüllülerimizden “Bizim Çocuklar” ekibi, Hanzala 
sırt çantalarının üretimine ve satışına devam ediyor. Çantala-
rın satışından elde ettikleri gelirle Açe’deki yetimhane için bir 
servis aracı satın alan Bizim Çocuklar, şimdi de Gazze Konut 
Projesi’ne destek olmak için çalışıyorlar. 

İstanbul’daki gönüllülerimizden bir grup da defter, havlu seti, 
kek torbası, ilk namazım seti gibi birçok üründen elde ettikle-
ri gelirle Pakistan’da bir yetimhane yaptırıyor.

 Salon programları 
Gazeteci-yazar Nevzat Çiçek İHH İnsani Yardım Vakfı’na konuk 
oldu. İHH gönüllülerine Arakan sürecinden ve orada edindiği 
izlenimlerinden bahseden Çiçek’in konferansı yoğun ilgi gördü. 
Kazım Karabekir İHL öğrencilerinin talebi üzerine ekim ayın-
da İsmail Bilgen ve Cihat Gökdemir’in konuşmacı olarak katıl-
dığı Mavi Marmara konulu bir konferans düzenlendi. 



 Bulgaristan-Karlıova  
 Yalı Camii tadilatı 
Bulgaristan’da Osmanlı hâkimiyetinin sona er-
mesiyle camilerin büyük bir kısmı tahrip edilmiş, 
mevcut camiler ise bakımsızlıktan harabeye dön-
müş. 1370’li yıllarda Osmanlı tarafından fethedi-
len ve cami, han, hamam gibi yapılarla donatılan 
Filibe’ye 50 km mesafedeki Karlıova kasabasın-
da bugün sadece iki cami ayakta kalabilmiş. An-
cak bu camilerden Kurşun Camii ibadete kapalı ve 
metruk bir hâlde bulunuyor. İbadete açık olan di-
ğer cami 16. yüzyılda inşa edilmiş olan Yalı Camii. 
Oldukça bakımsız durumda olan bu cami 2010 yı-
lında kundaklama sonucu yanmış. Yangından ge-
riye bir minare ve dört duvar dışında bir şey kal-
mamış. Hayırseverlerin yardımıyla tekrar inşa 
edilen caminin bahçe giriş kapısı, çevre duvarla-
rı, şadırvan ve tuvaleti ile cami imamının kaldığı 
lojmanın tamiratını kapsayan bu projenin toplam 
maliyeti 6.000 avro.

 Nepal-Öğrenci yurdu projesi 
30 milyon nüfuslu Nepal’de 1,26 milyon Müslüman yaşı-
yor. İslamiyet ülkede üçüncü büyük din olmasına rağmen 
Müslümanlara hiçbir devlet desteği sağlanmıyor. Nepal’de-
ki Müslümanlar için kendilerine ait yurt, okul, yetimhane, 
kültür merkezi gibi kurumlara sahip olmak hayati önem 
taşıyor. Bu coğrafyada özveriyle çalışan sivil toplum ku-
ruluşlarından biri olan ve yaklaşık 25 yıldır çocuk eğitimi 
üzerine çalışmalar yapan Jamia Ziaul Ulum Derneği ve İHH 
iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje ile derneğe ait bir arazi 
üzerine öğrenci yurdu inşa edilmesi planlanıyor. İnşa edi-
lecek yurt 70 öğrenci kapasiteli olacak. İki kattan oluşacak 
yurt binasında 7’şer yataklı 10 yatakhane bulunacak. Pro-
jenin toplam maliyeti 131.000 dolar. 
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 Sıcak Kış Projesi 
“Sıcak Kış Projesi” ile dünyanın 14 farklı ülkesi ve Türki-
ye’nin dört bir yanındaki yetim çocuklara kış yardımla-
rı yapılması planlanıyor. Proje, kışlık kıyafetten yakacak 
teminine, soba veya elektrikli ısıtıcıdan ev tadilatlarına 
kadar pek çok alanda yetimlerin ve ailelerinin kışlık ihti-
yaçlarının giderilmesini kapsıyor. Türkiye’de 35 ilden ye-
tim ve ihtiyaç sahibi 5.166 çocuğun yanı sıra Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Kazakistan, Tacikis-
tan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Irak ve Filis-
tin’de yaklaşık 11.000 yetim çocuk Sıcak Kış Projesi’nden 
istifade edecek. Projede belirtilen yardımlar fon bulun-
ması hâlinde aralık-ocak ayı içerisinde ailelere dağıtıla-
cak. Türkiye’de de çeşitli illerde yetimlerin evlerini teker 
teker ziyaret ederek ihtiyaç durumunu yerinde gözlem-
leyen İHH ekipleri, bir kısmı barakadan bozma, yağmur, 
kar gibi kış şartlarına dayanamayacak durumda olan 
evlerin bir an evvel onarılması için hayırseverlerin kat-
kılarını bekliyor. Projenin toplam maliyeti 831.500 avro.

 Afganistan-Dul hanımlara  
 meslek edindirme kursu 
Afganistan’da yıllardır devam eden savaş ve işgal ortamı 
her gün insanların ölümüne, kadınların dul, çocukların 
yetim kalmasına sebep oluyor. İşsizlik ve yoksulluk ül-
kenin kronik problemleri hâline gelmiş durumda. Bölge-
de dul hanımların ailelerini geçindirebilmelerine imkân 
sağlayacak meslek edindirme projelerinin hayata geçi-
rilmesi büyük önem arz ediyor. Bu proje ile Afganistan’ın 
Takhar ilinde yetim annesi dul ve yoksul hanımlara yöne-
lik terzilik kursları açılması planlanıyor. Proje kapsamın-
da istihdam edilecek bir eğitmen vasıtasıyla 50 hanıma 
terzilik ve dikiş-nakış dersleri verilecek. Kursu başarıy-
la tamamlayan yetim annelerine dönem sonunda ser-
tifikaları takdim edilecek. Proje, kursta ihtiyaç duyulan 
dikiş makinesi ve diğer malzemelerin tedariki ile kurs-
ların verileceği yerin bir yıllık kirasını ve istihdam edile-
cek personelin maaşlarının ödenmesini içeriyor. Proje-
nin toplam maliyeti 15.700 dolar.
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etnik grubuna mensuplar ve kendilerine has bir dilleri 
var. Ülkede toplam 63 cami bulunuyor. 

İslamiyet 15. yüzyılda tüccarlar aracılığıyla ulaşmış Viet-
nam’a. Tüccarların dürüstlüğü bu etnik grubun topluca 
İslam’ı benimsemesine sebep olmuş. Cham ırkının %90’ı 
Müslüman kimliklerini koruyor. Maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle eğitim olanakları son derece sınırlı. Dışarıdan 
evlenmemeye dikkat ediyorlar. Her caminin altında bir 
medrese var ve buralarda çocuklara dinî eğitim veriliyor. 
Vietnam’da üniversite eğitimi paralı olduğu için imkân 
bulabilen gençler eğitimlerine Malezya, Endonezya, Su-
udi Arabistan vb. ülkelerde devam etmeyi tercih ediyor. 
Buradaki kardeşlerimize destek olmanın en iyi yolu, ge-
lecekleri olan gençlerine destek olmak diye düşünüyoruz.

 Kurbana hazırlık 
Şehir merkezindeki kardeşlerimizle birlikte kurbanlık-
ları inceledikten sonra kesimlerin yapılacağı diğer böl-
geye doğru yola çıkıyoruz. Ho Chi Minh’e 140 km mesa-
fedeki tamamı Müslüman olan 3.000 nüfuslu bir köye 
gidiyoruz. Köyün her yanında İHH’nın izlerini görüyo-

KURBANLA YAKLAŞMAYA 
GİDİYOR EN UZAKLARA  

İHH GÖNÜLLÜLERİ... 

 Selamün Aleyküm  
 Vietnam 
14 saatlik uçuşun ardından ulaşıyoruz Vietnam’a. Bizi 
karşılamaya Vietnam İslam Cemaati’nden Hacı İdris, 
Ahmet Emin ve tüm bölgelerin imamları geliyor. İsim-
leri de hep bizden: Hacı İdris, Ahmet Emin ve diğerle-
ri... Her biri “Sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd/
Secde edenleri yüzlerinden tanırsınız.” ifadesinin vücut 
bulmuş hâli nur yüzlü kardeşlerimiz. Allah’ın selamı-
nı veriyorlar bizlere. 

 Bir kurban nelere vesile  
 oluyor 
Yemyeşil, her tarafından sular çağıldayan bir ülke Viet-
nam. Türkiye’nin yarısı yüz ölçümüne sahip. 80 milyon-
luk nüfusun 75.000’i Müslüman. Kurban organizasyonu 
için Ho Chi Minh kentindeyiz. Eski adıyla Saigon. Burada 
yaklaşık 5.000 Müslüman yaşıyor. Müslümanlar Cham 

Aslında biz gitmiyorduk, sadece ötelerden gelen 
İbrahimî bir sedaya icabet ediyorduk. Afrika, Av-
rupa, Ortadoğu, Uzak Doğu ve daha nice yerler… 

Omuzlarında ağır bir yük, dağılıyordu dünyanın dört bir 
yanına İbrahimler, Furkanlar, Cengizler, Ali Haydarlar… 

Rotamız, Amerikan emperyalizminin zihnimize kazıdığı 
korkunç sahnelerden birini barındıran Güney Asya ül-
kelerinden çekik güzlü, nur yüzlü; simalarından gülüm-
semenin eksik olmadığı, ilk duyulduğunda “Orada da mı 
Müslüman var?” denilen ülke Vietnam. 

◆ Mustafa Yumuk
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ruz. Köy imamının evinin kapısında Ramazan ayından 
kalma yarısı yırtılmış ama yine de asıldığı yerden indi-
rilmemiş, gönüllere taht kurduğu belli olan İHH afişleri 
dikkatimizi çekiyor. İmam bizi misafir ediyor. Yer sof-
rası kurulmuş. Ümmet bilincinin tezahürü karşımız-
da; hiçbir akım, hiçbir fikir veya hiçbir bağ daha yeni 
tanıştığınız insanlara bu kadar yakınlık göstermeni-
ze olanak sağlamaz. Dünyanın öbür ucu; Güney Asya, 
Vietnam, Ho Chi Minh şehri ve şehrin en ücra köyler-
den birinde ortaya çıkıyor İslam kardeşliği. İHH ismi 
geçtiğinde insanların size davranışları değişiveriyor. 
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Hem köylülerle tanışmak hem de öğle namazını eda 
etmek için camiye gidiyoruz. Camiler radyo dalgası 
yayan verici istasyonlar gibi; huzur yayıyorlar, dün-
yanın neresi olursa olsun. Nereden geldiğimizi öğren-
diklerinde daha bir candan yaklaşıyorlar bize. Ağzınız-
dan çıkan “selam” sözü aradaki mesafeleri yok ediyor; 
onlardan biri olduğunuzu hissediyorlar. Köyü dolaşı-
yoruz. İnsanlarla selamlaşıyoruz. Herkes o kadar cana 
yakın ki... Evler derme çatma, tenekelerden örülmüş 
barakalarda yaşıyor bir kısım köylü. Yağmur mevsi-
mi olmamasına rağmen birçok yer çamur ve sular 
altında. Köyün genel hâlinden yakın zamanda başla-
yacak yağmur mevsimiyle birlikte ailelerin çoğunun 
perişan olacağını anlamak zor değil. Çok acil olarak 
bu evlerin ihtiyaçları giderilmeli diye düşünüyoruz. 

 Kurban yakınlaştırıyor 
Bayram namazını sanki Anadolu’nun bir köyünde kı-
lıyoruz. Yabancısı olduğumuz bu coğrafyada Kur’an-ı 
Kerim tilaveti başlayınca tüm yabancılıklar siliniyor, 
her şey daha da güzelleşiyor. Cıvıl cıvıl çocuklar, terte-
miz elbiselerini giymiş nur yüzlü, çekik gözlü gençler ve 

biz, namazda saf saf diziliyoruz. İmamın bir elin-
de asa diğer elinde hutbe kitabı… Namazdan 

sonra herkes bayramlaşmak için sıraya gi-
riyor, herkesle tek tek bayramlaşıyoruz. 
Bayramım bayram oluyor… Ya Resûlal-
lah, görseydin bu manzarayı; davetinin 
nasıl mesafeler aştığını, kurbanın üm-
meti nasıl yaklaştırdığını...

Bayramı bayrama çeviriyor bayramlık 
lokumlar; çocuklar sarıyor dört bir 

yanımızı. Onlara yaklaşmak için 
beklediğim fırsat… Sevinç dolu yü-

rekleri. Sadece biz değil herkes 
seviniyor çocuklar sevindikçe. 

Muhammedler, Aliler, Emin-
ler, İdrisler, Abdülganiler 

ve biz; kurban yaklaştı-
rıyor hepimizi, adını 
bile telaffuz edeme-
diğimiz bir diyarda..

 Kurbanlar kesiliyor 
Kurban kesim alanımız tam bir bayram yeri. Her taraf 
İHH afişleriyle donatılmış. Yüzlerce insan bayram nama-
zından hemen sonra aileleri ile bayram coşkusuna katıl-
mak için alanda. Muhtaç olan olmayan herkes gelmiş kı-
talar arası buluşmaya; Malezyalı, Kamboçyalı, Taylandlı, 
Ürdünlü, Gazzeli, Vietnamlı ve Türkiye’den onlarca insan 
Muhammedi bir bilinçle bir arada. Nereden geldiğimizin 
hiç önemi yok, sadece Allah’ın selamı yakınlaştırıyor bizi. 
Bir de Mavi Marmara… Burada Türkiye kelimesinin Mavi 
Marmara’yla eş değer olduğunu görüyoruz. Mavi Mar-
mara şehitleri zaman ve mekân tanımaksızın tüm dün-
yayı dolaşıyor, gönüllerde taht kuruyor. 

Kesim alanında misafirlerin aç kalmaması için kazan ka-
zan yemekler hazırlatılmış. Her gelen önceden hazırlan-
mış masalara oturup yemeğini yedikten sonra kurban 
hissesini alıp ayrılıyor alandan. 

Koşa koşa yanımıza gelen çocukların elimizi öpmek 
için uzanmaları ise tam bir sürpriz. Toplumun hiçbir 
kesiminin örf âdetinde bulunmayan bu hareket hepi-
mizi çok şaşırtıyor. Dağıtım yapılacak yerler belirlen-
miş. 3.000 kişinin yaşadığı köydeki kesimlerin ardın-
dan Ho Chi Minh’e gidiyoruz. Şehirde yaklaşık 5.000 
Müslüman var. Buradaki kesimlerden sonra etler böl-
gedeki 16 camiye gönderiliyor. Camilerde oluşturulan 
ekipler etleri hisselere bölüp ihtiyaç sahibi Müslüman 
kardeşlerimize dağıtıyor. 
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 Veren değil alan eldik biz… 
En çok beklediğim anlardan biriydi, hep fotoğraflarda gördüğüm. 
Buluşma anı; sebebi gidişimiz, veren elin alan eli görmediği an… Uza-
tılan küçük bir İHH poşeti, içinde dünyalara sığmayan gönüllerin 
olduğu. Kardeşlerimizin yüreklerinden kopup gönderdikleri dua-
ları, sevinçleri, gözyaşları… Taa İbrahim’den, İsmail’den gelen… Kar-
deşliğin, sevginin, ümmetin ümmet olma bilincinin emanetleri… 
Kalbimin titrediğini hissederek, saygıyla eğilip vermekti bana dü-
şen… Yaşadığım en huzurlu ve en bahtiyar anlardan biri bu kutsal 
emaneti sahibine uzattığım an... Aslında veren değil alan eldik biz…
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ZORAKİ VATAN: ÜRDÜN
◆ Yusuf Korkmaz

2012 yılı kurban organizasyonu kapsamında Ürdün’e gidi-
yoruz. Despot Suriye rejiminin hava sahasını Türk uçakla-
rına kapatması dolayısıyla yolumuzu biraz uzatarak, her 
zamankinden farklı bir rotayla başkent Amman’a gün doğ-
madan bir iki saat önce iniyoruz ve Ürdün’ün en güneyinde 
yer alan Suud sınırındaki Akabe’ye doğru yola koyuluyoruz.

Akabe’de denizin karşı kıyısında birkaç kilometre ötede İsrail 
İşgal Devleti’nin Elad şehri yükseliyor. Diğer taraf Mısır, hemen 
aşağısı ise Suudi Arabistan toprakları. İki ülke ve iki ülkecik bir-
birleriyle burada buluşuyor. İki ülkeciğin şüphesiz biri Ürdün, 

diğeri ise İsrail. Kaderleri birlikte yazılmış, alabildiğine suni iki 
ülkecik. Ürdün ve Ürdünlü kelimeleri de en az İsrail ve İsrailli 
kelimeleri kadar iğreti. Zaten Ürdün halkının en az %60’ını İs-
rail İşgal Devleti’nin Filistin’i işgali sonucu yerlerinden yurtla-
rından edilmiş, zoraki Ürdünlü olan Filistinliler oluşturuyor. 

Amman ve bölgesi “Dıffe Şarkiye”, yani Doğu Şeria olarak isim-
lendiriliyor. Bilindiği gibi Şeria Nehri’nin batısında kalan toprak-
larda hâlihazırda Filistin yönetiminin sıkışıp kaldığı Batı Şeria 
yer alıyor. Yedi milyona yaklaşan nüfusunun üç buçuk milyon-
dan fazlası Filistin asıllı. Dünyanın en yoğun Filistinli nüfusuna 
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sahip ülkesi olan Ürdün’de Filistinlilerin çoğu Ürdün vatandaşlı-
ğı alarak yerleşik hayata geçmiş. Bunun yanında Birleşmiş Mil-
letler (BM)’e kayıtlı toplam 14 Filistin mülteci kampında yaklaşık 
bir milyona yakın Filistinli yaşıyor. 1948 ve 67’de buraya göç et-
mek zorunda kalanların torunları üçüncü nesil olarak kamp-
larda bunaltıcı bir hayat mücadelesi vermeye ve vatanlarına 
dönecekleri günü sabırla beklemeye devam ediyor.

Bu kampların isimleri Suf, Suhne, Zerka, Nezzel, El-Hüse-
yin, Nasr, Beka, Gazze, Hısn, Vahdat, Talibiyye, Madebe, Hıt-
tin ve Rusayfa. Bunlardan en büyüğü ise Ortadoğu’nun da 
en büyük kampı olan ve neredeyse küçük bir şehir hâlini 
alan Beka Kampı. Başlangıçta dev çadır kentler hâlindeyken 
sonradan betonarme gecekondular şeklini alan bu kamp-
lar, Lübnan’daki Filistin kamplarından çok daha iyi durum-
da, ancak kamplarda yaşanan sefalet Lübnan’dakilerden çok 
da farklı değil. Özellikle Gazze’den gelenlerin yaşadığı kamp-
ta altyapı yok, kanalizasyonlar sokak ortasındaki arklardan 
akıyor. Belediye hizmetinin verilmediği kamplarda çöp top-
lama işini BM’ye bağlı ekipler yürütüyor. Bir evde, daha doğ-
rusu barakada 10-15, hatta 20 kişi kalıyor. Çoğunlukla birkaç 
aile aynı evi paylaşmak zorunda. Çatılar alüminyumdan, bu 
nedenle evler kışın soğuk yazın ise alabildiğine sıcak oluyor. 

1968 yılında kurulan kamplardan biri olan Suf Kampı’nı zi-
yaretimizde görüştüğümüz partner kuruluşumuzun kamp 
müdürü Velid Bey, hükümetin maddi yardımda bulunma-
dığını, sadece bazı idari kolaylıklar sağladığını ifade ediyor. 
Kampta sabahçı-öğlenci sistemiyle hizmet veren BM’ye ait 

bir ilkokul ve hükümete ait iki lise var. 14.000 nüfuslu kamp-
ta ziyaret ettiğimiz bir evde 19 kişiden oluşan iki ailenin ya-
şadığını öğreniyoruz.

Kurban kesim işlemlerini iki günde tamamlayarak toplam 
235 hisse kurbanı, yaklaşık 2.000 aileye dağıtıyoruz; bunla-
rın yarısı Filistinli, yarısı da Suriyeli mülteciler.

Eski bir Gazze Kampı sakini, şimdi ise emeklilik ikramiyesiy-
le kampın hemen dışında bir ev inşa etmiş olan Şehid Şeyh 
Ahmet Yasin’in gençlik arkadaşı Şeyh Salah’ın evine uğruyo-
ruz. 1936 doğumlu ihtiyar delikanlı, bizi zamanda bir yolculu-
ğa çıkarıyor. Kendisi 48 yılındaki işgalde ailesiyle birlikte Gaz-
ze’ye göç etmiş, 67’de de Ürdün’e gelmek zorunda kalmış. Bir 
kilometrekare alan üzerine kurulu Gazze Kampı’nın nüfusu 
40.000. Şeyh Salah hükümetin kendilerine çalışma izni ver-
mediğini, ancak istihbaratın onayından sonra özel şirketlerde 
çalışma hakkı kazanabildiklerini söylüyor: “Hükümet ancak bir 
dönüm arazi almamıza izin veriyor. Örneğin istihbarat benim 
bu evin arazisini kendi üzerime almama dahi izin vermedi. En 
büyük sıkıntımız işsizlik. Devletin ilaç ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanamıyoruz. BM 150 dinara kadar olan (215 TL) sağlık gi-
derlerini karşılıyor. Bu rakam basit hastalıklar için yeterli olsa 
da ciddi hastalıklar için ilaç bulamıyoruz. Kalp, kanser, böbrek 
hastalıkları gibi büyük rahatsızlıklarda Kralın Divanı kurumu-
na başvuruyoruz. Bazen yardım ediyorlar, bazen etmiyorlar. 
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Bazen yardım kararı hasta öldükten sonra çıkıyor. BM’ye ait 
okul temel eğitimi bedava veriyor. Lise eğitimi ise hükümet 
tarafından veriliyor. Fakat üniversite çağındaki çocuklarımız 
Ürdün vatandaşı olan öğrenciler gibi muamele görmüyorlar. 
Her yıl yalnızca 30 Filistinli öğrenci hükümet kontenjanından 
daha az harç ödeme hakkı kazanabiliyor. Bunun dışında ka-
lan öğrenciler çok yüksek harç ücretleri ödemek zorundalar. 
Öğrencilerin ailelerinin bu harçları karşılaması çok zor. Part-
ner kuruluşumuz İslam Merkezi Cemiyeti, imkânları ölçüsün-
de öğrencilere burs vermeye çalışıyor. Öte yandan üniversite 
mezunları iş bulamadıkları için inşaat işçiliği, çöpçülük, işpor-
tacılık ve benzeri işler yapıyorlar, onu da eğer bulabilirlerse. Fi-
listinliler sürücü ehliyeti dahi alamıyorlar.” 

Ürdün’deki Filistinlilerin ilginç bir durumu daha var. Ürdün 
Devleti daha önce Ürdün’e bağlı olan Batı Şeria’dan 67 Savaşı 
sonrasında göç etmek zorunda kalanlara, işgale rağmen 1988 
yılına kadar Batı Şeria’nın sahibi olduğunu iddia ettiği için, va-

tandaşlık hakkı vermiş. Buna mukabil daha önce Mısır toprağı 
olduğu gerekçesiyle Gazze’den göçenlere vatandaşlık vermemiş. 
Dolayısıyla Ürdün’de en zor durumda olan Filistinliler Gazze 
kökenli olanlar. Üstelik Oslo Anlaşması’na göre kendileri Filis-
tin vatandaşı da sayılmadığından vatansız duruma düşmüşler. 
Gazzeli Filistinliler Ürdün Devleti’nin iki yıllığına geçici olarak 
verdiği ikamet belgeleriyle birçok haktan mahrum yaşıyorlar. 

Ürdün, Suriye’deki savaş dolayısıyla en çok mülteci alan ül-
kelerin başında geliyor. 200.000 civarında Suriyeli mülteci 
Ürdün’e sığınmış durumda. Buna karşılık Suriyeli mültecile-
rin şartlarının en kötü olduğu ülke de Ürdün. Kuzeydeki Zate-
ri Kampı’nda 35.000’e yakın Suriyeli mülteci kalıyor. Kampın 
durumu son derece kötü. Üstelik BM dışında yardım kuruluş-
larının kampa girmesini ve çalışma yapmasını yasaklayan 
Ürdün Devleti’nin buradaki yardımları da çok kısıtlı. Partner 
kuruluşumuz kamp dışında yaşayan yaklaşık 10.000 mül-
teciye yardım ediyor.
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HAYIRLA YÂD EDİLEN BİR 
ÖMÜR: FAHRİ YALDIZ

Dört erkek çocuk 
babası olan Fahri 

Yaldız, İsrail’in Gazze 
Özgürlük Filosu’na 

saldırısında şehadete 
erdiğinde 42 
yaşındaydı. 

Annesi Zeliha Hanım, 25 yaşında hayatının baharında 
iken eşini kaybettiğinde, henüz sekiz yaşına girmişti 
Fahri. Beş erkek çocuğun en büyüğüydü. Çocuk yaştan 

itibaren Ramazan (6), Hasan (4), Faruk (2) ve Bahri’ye (40 gün-
lük) hem ağabeylik hem de babalık yapmıştı. Ailesinin geçimi-

ni sağlayabilmek için tatlıcılık, kadayıfçılık, yufkacılık, elektrik-
çilik vb. birçok alanda çalışmış, vaktinden arda kalan zamanlarda 

da hep hayır işlerinde koşturmuştu. Annesi kendisine, “Fahri, bu 
kadar çalışıyorsun. Kazandıkların nerede?” diye sorduğunda, 

“Ana, sen yetimleri görmüyor musun? Evine bir şey götüre-
meyenler var. Ben onları düşünüyorum.” diyordu. Çocukken 
annesi kendisine bayramlık aldığında, bayramlıklarını gö-
türüp bir başkasına verir, sonra gelir kardeşlerinden elbise 
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isterdi. Bir kermese destek sağlamak için altı ay boyunca ara-
ba ile gezdiği, mikrofonla duyuru yaptığı oluyordu. Bir Kur’an 
kursuna her hafta 20-30 kilo kadayıf götürürdü. Velhasıl in-
fakı boldu… Bazı konularda en küçük kardeşi Bahri’ye danışır, 
“Küçüğüme danışmak da bir zevk, onun keyfi de başka.” derdi.

Köyünde bir cami yaptırmaya başlamıştı. Bunun için ha-
yırseverlere gidip, “Abi, bir ton demir lazım. Çimento lazım.” 
diyor, etrafındaki esnafı da işin içine katarak hayır halka-
sını genişletiyordu. Bir gün annesi Zeliha Hanım kendi-
sine, “Fahri, köyde bu camiyi yaptırıyorsun ama cemaat 
çok az başka yere yaptırsaydın.” dediğinde, “Ana, bu cami-
ye 20 tane Kur’an getirdim. Bu Kur’anlardan okuyanların 
her biri bir Fatiha okusa bile bize yeter.” diye yanıt vermişti. 
Antep’te bir esnafa caminin halı ihtiyacı olduğunu söyledi-
ğinde, “Hay hay Fahri Bey, siz istersiniz ben nasıl vermem.” 
cevabını almıştı. Caminin sıvasını bitirmiş, pencerelerini 
de takmıştı. Gazze yoluna düşmeden önceki gece elektri-
ğin olmadığı binada sabaha kadar el feneriyle çalışmıştı. 
Cami için gerekli malzemeleri, lambaları getirmiş; bir fab-
rikatörün bağışı olan boyaları da kapının arkasına koymuş 
ve kardeşi Hasan’a hitaben şöyle bir not yazmıştı: “Gelir-
sem geldim, gelmezsem sen bu camiyi boyayacaksın, içi-
ni de dışını da…” demişti.
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Fahri Yaldız’ın annesi Zeliha Yaldız, tüm şehit yakın-
ları gibi 6 Kasım’da başlayan Mavi Marmara Dava-
sı için İstanbul’daydı. Oğlunun şehadet haberini alı-
şını şöyle anlatıyordu: 

“Nasıl akşam namazı kıldım, nasıl yatsı namazı 
kıldım bilmiyorum. Koltukta oturdum sabaha ka-
dar… Televizyon açmadım, televizyon açmayı bil-
miyorum. Sabah bizim komşu geldi, hemen ko-
cası kolundan tuttu çekti, bir şey vardı ama bana 
söylemedi… Çarşıya gittim; gözlerim görmüyor, 
ayaklarım titriyor... Bir titreme başladı, öyle böy-
le değil... Arabalar yanımdan geçip gidiyordu. Biri, 
‘Teyze nereye gideceksin?’ diye sordu. ‘Valla bil-
miyorum.’ dedim. Bir yolcu, ‘Teyze ben seni bir 
kere Fahri Bey ile gördüm. Sen Fahri Bey’in an-
nesi değil misin?’ diye sordu. ‘Ben seni götüre-
yim, biz seni kapının önünde bırakırız.’ dedi, belki 
de haberi vardı. Üç gün boyunca tam olarak öğ-
renemedim ne olduğunu. Üçüncü gün evde ikinci 
kata kadar indiğimi hatırlıyorum. Ondan sonrası-
nı bilmiyorum. Gözümü açtığımda hastanedey-
dim. Kolumda serum vardı. Ben pazartesi günü 
hissetmiştim ancak kimse söylememişti. Biri-
si, ‘Kaçmıştır.’ diyordu. Ama Fahri kaçacak insan 
değildi. Ben paçamı kurtardım, kim ne yaparsa 
yapsın demezdi ve nitekim şehit oldu.”

Yolculuktan üç ay önce pasaportunu çıkartmıştı. 
Orada da bizim gibi yetimler var, aç ve su-
suzlar, gitmem lazım, diyerek Gazze yol-
cusu olmuştu. Yetimlere çok düşkündü. 
Gazze yoluna da yetimler için düşmüş-
tü. Oyuncaklar almış, bir oyun parkı için 
gerekli malzemeyi temin etmişti; Gaz-
ze’de oyun parkı kuracaktı. 

Dört erkek çocuk babası olan Fahri 
Yaldız, İsrail’in Gazze Özgürlük Filo-
su’na saldırısında şehadete erdiğinde 
42 yaşındaydı. Gece gündüz inşası 
için çalıştığı cami vefatından sonra 
tamamlandı ve Fahri Yaldız adı ile 
taçlandı. Pakistan’da selzedeler için 
yapılan konuta, Keşmir’de ve So-
mali’de açılan su kuyularına, Adı-
yaman’da yaptırılan hasta refakat-

çi evine Fahri Yaldız adı verildi. Hayır 
peşinde koşan, yetimleri için dert edinen, 
kendisi de yetim olan Fahri Yaldız şim-
di hayra adanmış ömrü ile yâd ediliyor…
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İÇİN AYLIK
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Binlerce yetim çocuk
sizlerin desteğiyle
emin ellerde geleceğe 
güvenle hazırlanıyor.
Gelin yetimlerin
yüzünü birlikte 
güldürelim…

facebook.com/ihhtr twitter.com/ihhinsaniyardim #yetimlerleiyiliktebuluşalım


