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2011 yılında Somali’de kuraklığa bağlı açlık yüzünden 250 bin insan hayatını kaybetmişti. 
Başta Somali olmak üzere Doğu Afrika ülkeleri şimdi yeniden kuraklığın pençesinde.

Üstelik bu, son 30 yılın en etkili kuraklığı.

KURAKLIK

YEMEN SURİYE GÜNEY SUDAN

Siyasi çekişme, yerini sıcak 
çatışmalara ve iç savaşa bıraktı.

Vahim bir insani krizin doğmasına 
sebep olan savaş 7.yılında.

“İnsan yapımı” kıtlık engellenmezse 
milyonlarca kişi açlıktan ölebilir.

“Kuraklık sonucu 
kaynakların yok 

olması, insanların 
su bulabilmek için 

kilometrelerce
yürümesinin başlıca 

sebebi. Her gün
tekrarlanan bu 

yolculuk gittikçe 
zorlaşıyor.”



Еditörden

Bundan altı yıl önce Somali’de kuraklığa bağlı açlık yüzünden 250 bin insan kısa 
sürede hayatını kaybetmişti. Yaralar tam manasıyla sarılamamışken bugün, başta 
Somali olmak üzere Doğu Afrika ülkeleri yeni bir kuraklığın pençesinde. Üstelik 
bu, son 30 yılın en etkili kuraklığı.

Geçtiğimiz yıl İHH, saha ziyaretleriyle bu duruma ilişkin gözlemlerini rapor-
laştırarak kamuoyu ile paylaşmış, yaklaşan büyük krize dair uyarmıştı. Ancak er-
ken uyarı sistemleri bu açlık krizlerinin gelmekte olduğunu haber verse de BM’nin 
egemen olduğu uluslararası yardım sistemi önleyici özelliğe sahip değil.

2011’de Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık sonrası 2 bine yakın su kuyusu aç-
mış ve bölge insanlarına acil gıda yardımları ulaştırmıştık. Kuraklığın etkisini 
azaltmak için Somali’ye kazandırdığımız tarım okulu ve ziraat fakültesi hizmet 
vermeye devam ediyor. Doğu Afrika için acil yardım çalışmalarımız hayırseverle-
rin desteğiyle sürüyor.

Ümmet coğrafyamızın kanayan yarası Suriye’deki savaş ise 7.yılına girdi. Ma-
alesef çocuklar ölmeye, insanlar evlerinden ayrılmaya, mülteciler bilmedikleri 
ülkelerde hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Küresel güçlerin menfaat ça-
tışması bitmediği sürece bu büyük yıkım devam edecek.
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Bangladeş’in Arakanlıları uzak bir 
adaya yerleştirme planı

Bangladeş, on binlerce Arakanlı mülteciyi 
Bengal Körfezi’nde bulunan uzak bir adaya 
sürme planlarına son hızla devam ediyor. 
Her ne kadar bahsi geçen adanın yaşam için 
elverişli olmadığı ve sel felaketlerine açık 
olduğu belirtilse de Bangladeş hükümeti ül-
kedeki Arakanlıları belirleyip Thengar Char 
adı verilen adaya götürmeye kararlı. Alınan 
bu kararı eleştiren bazı yetkililer, 2.430 hek-
tarlık adanın sadece kışın erişilebilir olduğu 
ve korsanların sığınağı durumunda bulun-
duğunu ifade ediyor.  

Myanmar ordu komutanı Rohing-
yaların “vatandaş” olmadıklarını bir 
kez daha ilan etti

Myanmar ordusu genelkurmay başkanı 27 
Mart tarihinde Myanmar Silahlı Kuvvetler 
gününde yaptığı konuşmada Rohingyaların 
vatandaşlık talebini reddederek Myanmar 
Hükümeti’nin bölgeye yaptığı operasyonları 
savundu. Genelkurmay başkanı Min Aung 
Hlaing tüm dünyaya Rohingyaların Myan-
mar’a ait olmadıklarını çoktan ilan ettiklerini, 
Rakhine eyaletindeki bu insanların Bengali 
olduğu ve sadece Myanmar’a gelip yaşayan 
“insanlar” olduklarını ama Myanmar vatan-
daşı olmadıklarını söyledi. Bu konuşma önce-
si 24 Mart tarihinde BM İnsan Hakları masası 

Myanmar güvenlik güçlerinin Rohingyalara 
yönelik ihlalleri araştırmak üzere bir bilirkişi 
heyetini bölgeye gönderme kararı almıştı.

Gazze’de elektrik sıkıntısı sürüyor

Filistin’in Gazze şehrinde dünyanın gözleri 
önünde yaşanan insanlık dramına bir yenisi 
daha eklendi. Son zamanlarda kentte artan 
elektrik kesintileri halk arasında bazı memnu-
niyetsizliklerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. 
Nitekim Gazze’deki Cabalia mülteci kampında 
artan elektrik kesintilerini protesto etmek için 
bir grup Gazzeli yollara dökülmüştü. 

Sudan’da insani kriz derinleşiyor

2003 yılından beri çatışmaların devam et-
tiği Darfur bölgesinde son belirlemelere 
göre 3.3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç 
duymakta. Değişik tahminlere göre 2 ile 2.6 
milyon arasında insanın iç göçmen olarak 
kamp alanlarında yaşadığı tahmin edilirken 
305.00 kişi Çad’a, 2.000 kişi de Orta Afri-
ka Cumhuriyeti’ne mülteci olarak sığınmış 
durumda. Darfur bölgesinde çalışan insa-
ni yardım görevlilerinin sayısında da ciddi 
bir azalma gözlenirken, 2009 yılında ulusal 
ve uluslararası 17.700 yardım görevlisinin 
çalıştığı Darfur’da şimdilerde sadece 4.446 
yardım görevlisi görev yapmakta.  

Macaristan’da sığınmacılara karşı 
elektrikli tel örgü

Macaristan geçtiğimiz yıl sığınmacı akımı-
na karşı önlem olarak Sırbistan ve Hırvatis-
tan ile olan sınırı boyunca tel örgü döşemiş 
ve “derin sınır kontrolü” sistemini yürür-
lüğe koyduğunu ilan etmişti. Söz konusu 
sistem kapsamında sınır bölgesindeki 8 ki-
lometrelik alan içinde yakalanan sığınmacı-
ların en yakın sınır kapısından çıkarılacağı-
nı açıklamıştı. Ülke bu yıl Sırbistan ile olan 
150 km’lik tel örgü sınırına bir yenisini daha 
ekleyerek ikinci tel örgüye elektrik verileye-
ceğini ifade etti. Bu utanç tablosunun yanı 
sıra ülke içinde yakalanan çoğu sığınmacı-
nın şiddete maruz bırakıldıkları ve Sırbistan 
tarafına geri gönderildikleri belirtiliyor.

Somali’de açlık krizine bağlı ölüm-
ler yaşanıyor

Doğu Afrika ülkesi Somali 6 yıl aradan sonra 
yeniden kuraklığa bağlı açlık kriziyle yüzyüze 
geldi. Somali devleti resmi olarak ülkede açlık 
krizi olduğunu ilan ederken uluslararası kamu-
oyundan da maddi yardım talebinde bulundu. 
Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire cumarte-
si günü Bay bölgesinde 110 kişinin açlık ve is-
hal sebebiyle son 48 saatte hayatını kaybettiğini 
duyurdu. Kriz ülke genelinde 5 milyon insanı 
etkilerken krizden etkilenenlerin başkent Mo-
gadişu’ya sığınmaya başladığı bildirildi.  

Yemen’de insani kriz büyüyor 
2014 yılında Husiler ve eski Cumhurbaşka-
nı Ali Abdullah Salih tarafları başkent Sa-
na’yı ele geçirdikten sonra ülkede başlayan 
iç savaşta 2 milyondan fazla insan mülteci 
konumuna düştü, 7 bin civarında insan ise 
öldü. Birleşmiş Milletler’in verdiği bilgilere 
göre 27 milyon nüfuslu ülkede başta gıda ol-
mak üzere sağlık ve diğer hizmetlere muh-
taç insan sayısı 19 milyon. Ülkede çöken 
devlet sistemi sebebiyle açlık sınırındaki 10 
milyon kişi acil yardım bekliyor.

İsrail’in ezanı yasaklama girişimi

İsrail’in işgal ettiği uluslararası sınırları da-
hilinde halihazırda toplam nüfusun yakla-
şık %25’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. 
Ülkede son haftalarda tartışılan konuların 
en önemlisi ezanın yasaklanmasıdır. İsrail 
Meclisi Knesset’in onayladığı ve Başbakan 
Netanyahu’nun desteklediği yasaya göre 
ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri 
arasında hoparlörden okunması yasaklandı. 
Yasa tasarısına göre yasağa uymayan cami-
ler hakkında 1200 dolara varan cezalar ve-
rilebileceği öngörülmektedir. Yasa tasarısı 
İsraillilerden gürültü yaptığı ve rahatsız 
edildikleri gerekçesiyle destek buldu.

DÜNYADAN
NOTLAR
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SURİYE’DE 6 YILDAN      GERİYE KALANLAR

120
bin insan

Hapsedilen veya kaybolan 4.8milyon mülteci

Ülke dışında

6milyon insan

Ülke içinde yerinden edilen 

12
bin insan

Hapisteyken infaz edilen

450
bin ölüm

20
bin çocuk ölümü

1milyon insan

Kuşatma altında, insani yardımdan mahrum

BM verilerine göre Suriye içinde 6.1 milyon 
insan yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde 
başka bölgelere göç etti. 4.8 milyon insan 
ise başka ülkelere sığınma talebinde bulun-
du. 2016 yılı ortalarında tahminen 1 milyon 
kişi, kuşatma altındaki bölgelerde yaşıyor ve 
temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani 
destekten mahrum bırakılıyordu. 

Savaşın başlangıcından bu yana 120 
binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu. 
Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamele 
kontrolden çıkmış durumda. Yerel gözlemci-
lere göre Mart 2011 ile Haziran 2016 arasın-
daki dönemde hapisteyken ölen insan sayısı 
en az 12 bin. 400’den fazla saldırıda uluslara-
rası alanda yasaklanmış olan ve çocuklar da 

dahil olmak üzere sivilleri de öldüren en az 
13 çeşit misket bombası kullandı.

Rejim güçleri ve müttefikleri giderek artan 
ölçüde yangın bombaları da kullandı. 2016 yı-
lının haziran ile ağustos arasındaki dönemde, 
İdlib ve Halep’te bu silahlarla yapılmış en az 18 
saldırı belgelendirildi. Rejim ayrıca Kimyasal 
Silahlar Sözleşmesine aykırı olarak düzenle-
dikleri birçok varil bombası saldırısında zehir-
li kimyasallar kullanmayı da sürdürdü.

Büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşan-
dığı Suriye’de 2011’den bu yana yüz binlerce 
ev yıkıldı; camiler, okullar, hastaneler yerle 
bir edildi.

Suriye’de en çok çocuk 2016’da öldü
Suriye’de çocuklar eşi benzeri görülmemiş Kaynak: BM, HRW, UNICEF, SNHR, AA

En az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki 
büyük savaş 7.yılına girdi. 2011’de rejimin katliamlarıyla 
başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşması bu süre 
içinde vahim bir insani krizin doğmasına sebep oldu. 

bir şiddete maruz kaldı. UNICEF’in yayın-
ladığı rapora göre, Suriye’de en fazla çocuk 
ölümü 2016 yılında gerçekleşti. Geçen yıl en 
az 652 çocuk hayatını kaybetti. Raporda 255 
çocuğun okullarında hayatını kaybettiği, 
aralarında 7 yaşında çocukların da bulun-
duğu 850’den fazla çocuğun ise savaşmaya, 
gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı 
bilgisi yer alıyor. 

Bomba, kurşun ya da patlamalardan kur-
tulan çocuklar önlenebilir hastalıkları tedavi 
edilemediği için hayatını kaybetti. Kuşatma 
altında yaşayan 280 bin, erişimin zor oldu-
ğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insani 
yardıma erişimi bulunmuyor. Rapora göre, 
okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya 
da askeri amaçlarla kullanıldığı Suriye’de 2 
milyon çocuk okula gidemiyor. 6 milyon ço-
cuk insani yardımlarla yaşıyor. 2 milyondan 
fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mı-
sır ve Irak’ta mülteci konumunda.

Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından 
bu yana 20 binden fazla çocuk ise hayatını 
kaybetti.

Savaşın başlangıcından bu yana İHH, 
Suriye’de acil temel ihtiyaç, barınma, 
sağlık, eğitim, yetim, insani diplomasi 
alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. 
2011’den bu yana Suriye’ye 11 bin TIR 
insani yardım, 683 ambulans ve 25 TIR 
ilaç gönderildi. 150 bin insanın yaşadığı 
8 konteyner kent ve 22 çadır kent ku-
ruldu. 2 binden fazla esir ve yaralının 
serbest bırakılması sağlandı, 150 binden 
fazla öğrencinin eğitim ihtiyaçları 
karşılandı. Her ay 7 binden fazla yeti-
me yardım yapılıyor, 10 binden fazla 
çocuğa düzenli olarak psikolojik destek 
veriliyor, kurulan 11 yetim evinde 2 
binden fazla yetim kalıyor. Reyhanlı’da 
990 yetimin yeni evi olması için büyük 
bir çocuk yaşam merkezi inşa ediliyor.
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SURİYE

Esir tutulan 2 kişi kurtarıldı
Suriye’de muhalifler tarafından esir tutulan Ukrayna vatandaşı 2 kişi, İHH’nın insani dip-
lomasi çalışmaları sonrasında serbest bırakıldı. Ukrayna resmi makamlarıyla yapılan işlem 
sonrası iki kişi ülkelerine gönderilecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı, daha önce 48 İran vatandaşına karşılık, Suriye rejiminin alıkoy-
duğu 2 bin 130 sivil Suriyeli’nin; Fua ve Zebedani’de karşılıklı olarak 464 yaralı takasının 
gerçekleşmesinde aktif olarak rol almıştı. İHH son dönemde Halep’ten tahliye edilenleri kar-
şılayarak yardım ulaştırmış ve aynı zamanda gözlemci olarak önemli çalışmalar yürütmüştü.

İdlib’de şubat ayında düzenlenen hava saldırısında bacak-
ları kopan 10 yaşındaki Suriyeli Abdülbasit, tedavisi için 
İHH aracılığı ile Türkiye’ye getirildi. Aynı saldırıda anne-
sini ve bir kız kardeşini kaybeden Abdülbasit’in diğer iki 
kız kardeşi de ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
“Evimizde öğle yemeği yerken uçak geldi. Babam, ben ve 
kardeşlerime mutfağa saklanmamızı söyledi. O sırada evi-
mize bomba atıldı. Annem ve 3 yaşındaki kız kardeşim 
şehit oldular.”

Abdülbasit, İHH aracılığıyla 
Türkiye’ye getirildi

Humus’ta bir yılı aşkın süredir rejim ablukası altında sıkışan 
2 bin Suriyeli tahliye edildi. İnsani diplomasi sonucu tahliye 
edilen Suriyelileri İHH Acil Yardım ekibi karşıladı. 

İlk etapta Kuzey Halep, Cerablus ve Babusselam bölgesine 
tahliye edilen konvoyda 412 kadın, 519 çocuk ve 423’ü erkek 
olmak üzere toplam bin 354 kişi bulunuyordu. İHH, 10 
ambulans ve yardım malzemeleriyle karşıladığı sığınmacılar 
için Azez’deki Mukaveme Kampı’nda da 250 adet çadır 
kurdu. İHH ekipleri tarafından karşılanan sivillere gıda, içme 
suyu, hijyen paketleri yardımında bulunuldu.

Humus’tan tahliye edilen
sivilleri İHH karşıladı

EĞİTİM

ACİL YARDIM

Türkiye’de hayatına devam eden Suriyeli 40 sığınmacı, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın deste-
ğiyle Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi’nde eğitim aldı. Suriyeli sığınmacılar aldıkları 
eğitim sonucunda diplomalarına kavuştu.

Suriye’nin El Bab şehrine 25 araçtan oluşan temel yaşam malzemeleri, halkın ekmek ihtiyacını 
karşılamak için 150 ton un ve 9 TIR yardım malzemesi ulaştırıldı. Ayrıca Suriye içerisinde bu-
lunan kamplara 66 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımlar kışlık, hijyen 
paketi, bebek paketi, mutfak malzemesi, 550 gaz sobası, 9 bin 200 battaniyeden oluşuyor. İHH 
2017’nin ilk aylarında Suriye’ye toplam 1540 TIR’lık yardım ve gıda malzemeleri gönderdi.

Halep tahliyesi Japonya’da anlatıldı
İHH İnsani Diplomasi Birimi’nde çalışmalarını yürüten Mustafa Talha Keskin, Japonya’nın 
Kyoto şehrindeki Doshisha Üniversitesi’nde “Altıncı Yılında Suriye İç Savaşı ve Halep’in Tah-
liyesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İHH’nın çeşitli ülkelerde gerçekleştirdiği insani diplomasi çalışmalarının anlatıldığı 
konferansta, İHH’nın Suriye’ye yönelik çalışmaları ve Halep tahliyesindeki rolü hakkında 
bilgiler verildi.

Konferansın diğer katılımcısı Dr. Muhammad Şanqiti ise Arap Baharı ve bölgenin güncel 
durumu hakkında konuştu. Japon kamuoyundan Suriyeli mazlumlara yönelik yardımlarını 
ve akademik camiadan da bu krize yönelik çalışmalarını arttırmaları çağrısı yapıldı.
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Yetim çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, yetim ve 
savunmasız çocuklara karşı toplumda duyarlılık oluş-
turmak ve yetimler için kalıcı projeler üretmek amacıyla 
her yıl Yetim Dayanışma Günleri düzenliyoruz. Her yıl 
Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan Yetim Dayanışma 
Günleri’nde yetimlerin hayatlarına dokunacak, eğitim, 
sağlık, sosyal ve kültürel alanlardaki yüzlerce farklı proje, 
Türkiye’den giden ekiplerin ziyaretleri eşliğinde gerçek-
leştiriliyor. Böylelikle yetim çalışmalarını yerinde denet-
lemek, yetimlerle kaynaşmak ve moral desteği sağlamak 
mümkün hale geliyor. 

Türkiye’de 15 bin olmak üzere, dünyada yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak destekleyen İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Yetim Dayanışma Günleri’ni 2011 yılından beri düzenli olarak sürdürüyor.

Bu yıl Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 36 ülkede hayata geçirilecek 651 projeden 
yaklaşık 170 bin yetim yararlanacak. 651 projenin 324’ü Türkiye’nin 60 ilinde uygulanacak.

4 yeni yetimhane hizmete girecek
Dünyanın dört bir yanında bugüne kadar 32 yetimhane açan İHH, bu yıl düzenlenen Yetim 
Dayanışma Günleri’nde 4 yetimhaneyi daha hizmete açmayı planlıyor. 
Açılması planlanan yetimhaneler

¬ İyilikhane Yetimhanesi (Bangladeş)
¬ Hatice’tül Kübra Yetimhanesi (Moro)
¬ Konya Akıncılar Yetimhanesi (Moro)
¬ Katar Raf & İHH Çocuk Yaşam Merkezi (Türkiye)

Yetim Dayanışma 
Günleri başladı
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İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Ekipleri, Adıyaman ve Çanakkale’de meydana gelen 
depremlerin ardından bölgelere ulaşarak acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarında 
bulundu. Adıyaman’da depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak 
için bölgeye İHH Mobil Aşevi TIR’ı gönderildi. 8 gün boyunca 43 bin kişilik yemek, 38 bin 
kişilik de çorba ikramında bulunuldu. Çanakkale’de ise deprem sebebiyle evleri yıkılan ve 
hasar gören bölge halkına 150 kumanya paketi, 4 bin 333 adet kışlık kıyafet, 440 adet batta-
niye ve 110 çadır ulaştırıldı.

Ailesiyle birlikte içme suyu kaynağından su dolumu yapmak isterken yamaçtan düşen genci, 
bölgede tatbikat yapan İHH Ankara Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekipleri kurtardı. İçme 
suyu kaynağından su dolumu yapmak için gelen 15 yaşındaki İbrahim Özdemir karlarla 
kaplı yamaçtan aşağıya yuvarlandı.

Soğuk havada karlı zemine düşen gencin yardımına, ‘Kış Koşullarında Arama Kurtarma 
Tatbikatı’ yapan Ankara İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekipleri yetişti.

Yaralı genç, olay yerine gelen 112 Acil sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

ACİL YARDIM

Yaralı genci İHH Acil Yardım 
ekibi kurtardı

Deprem bölgelerinde acil yardım 
çalışmaları yapıldı

¬ Sudan’ın Darfur bölgesinde 60 yeni su kuyusu hizmete açıldı. Darfur’un Çad sınırına yakın 
bir bölgesinde ise 30 yeni su kuyusu daha açmak için çalışmalara başlandı.

¬ Musul’da 12 bin kişiye gıda, 1.070 aileye de bebek maması ulaştırıldı. İHH daha önce de 
Musul’da devam eden çatışmalardan kaçarak Musul, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil’deki 
kamplara sığınan yaklaşık 5 bin 250 aileye acil yardım malzemesi ulaştırmıştı.

¬ Somali’de kuraklıktan etkilenen 8 bin 750 kişiye acil gıda yardımı ulaştırıldı. 

¬ Afganistan’ın çeşitli bölgelerine 2350 ailenin faydalanacağı kışlık gıda ve yakacak yardımla-
rı ulaştırıldı. 

¬ Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta bulunan 2 bin mülteciye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

¬ 2017 yılının başından bu yana 7 ülkede (Yemen, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, 
Çad ve Burkina Faso) 210 küçük ve büyükbaş adak ve akika kurbanı keserek 18 binden fazla 
ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. 

¬ Libya’nın Bingazi ve Sirte şehirlerinde, çatışmalardan dolayı evlerini terk eden ihtiyaç sahi-
bi bin 100 aileye gıda yardımları ulaştırıldı.

¬ Bosna Hersek’te 30 aileye tarımsal destek amaçlı tohum ve gübre yardımı yapıldı.
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ÖDÜL

“İnsani Yardım” ödülü
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın hayata geçirdiği Somali Tarım Okulu projesi, Yılın Sivil Top-
lum Farkındalık Ödülleri yarışmasında birinci oldu. İnsani yardım kategorisinde birinci olan 
projeye ödül Başbakan Binali Yıldırım tarafından verildi.

Sivil toplumu geliştirmek, güçlendirmek ve yapılan çalışmaları gündeme getirebilmek 
için AK Parti tarafından düzenlenen Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri’nde, İHH, “İn-
sani Yardım” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, 
İHH adına Tarım Okulu Projesi Koordinatörü Niyazi Özgür Yüce ve Genç İHH Başkanı 
Fatih Yazıcı katıldı. Tarım Okulu projesi ile insani yardım kategorisinde birinci olan İHH’nın 
ödülünü Başbakan Yıldırım verdi.

İHH’nın Somali’de gerçekleştirdiği Tarım Okulu projesi kısa sürede büyüyerek ziraat fa-
kültesi ve ziraat liselerinin açılmasına vesile oldu. Tarımın neredeyse hiç yapılamadığı ülkede 
dev seralar kurup eğitimler veren İHH, birçok kişiyi de bu sayede meslek sahibi yaptı.

ARAKAN

İHH, Arakan’da yaşayan Rohingya Müslümanlarına yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. 
Mart ayında başlayan yardımlardan yaklaşık 50 bin kişi yararlanacak.

Myanmar Devleti tarafından kimlik verilmediği için sağlık ve eğitim gibi temel hizmetler-
den yararlanamayan Arakanlı Müslümanlar, toplumdan tecrit edilmiş halde yaşamlarını sür-
dürmeye çalışıyor. Yaşadıkları bölgelerin dışına sadece özel izinle çıkabilen Arakanlılar için 
İHH’nın yardım çalışmaları devam ediyor.

Gıda, hijyen, giysi, battaniye gibi temel ihtiyaç malzemelerini kapsayan yardımlar muhtaç 
ailelere ulaştırılıyor. Pirinç, sıvı yağ, mercimek, tuz ve kuru biberden oluşan gıda paketleri 5 
kişilik bir ailenin bir aydan fazla gıda ihtiyacını karşılıyor. Toplamda 4 bin 611 aileye ulaştırı-
lan yardımlardan 50 bin Arakanlı Müslüman faydalanacak.

Arakanlı Müslümanlar için
yeni evler inşa ediliyor

İHH, Arakan’da kalıcı eser çalışmaları da yürüterek kamplardan köylerine dönen aileler için 
evler inşa ediyor. 74 ailenin yaşadığı Kone Sone 2 köyünde inşası tamamlanan 19 ev ailelere 
teslim edildi.

KATARAKT

Benin’de 600 katarakt hastasının ameliyatları gerçekleştirilerek yeniden sağlıklı bir şekilde 
görmeleri sağlandı. 2016 yılında 5 ülkede yaklaşık 9 bin katarakt ameliyatı ve 23 bin muayene 
gerçekleştiren İHH, 2017 yılında katarakt ameliyatlarını 100 bine ulaştırmayı hedefliyor.
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Moro’da yeni Yasin’ler 
yetişecek
Sabah Namazı Devrimi gönüllü grubu tarafından yaptırılan Şehit Yasin Börü İlkokulu, İHH 
İnsani Yardım Vakfı bünyesinde Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Moro’da hizmete açıldı.

Uzun yıllardır siyasi karışıklıkların hüküm sürdüğü ve nesillerin sağlıklı bir eğitim süre-
cinden geçemediği Moro’da yapımı tamamlanan Yasin Börü İlkokulu’nda, İslami eğitimlerin 
yanı sıra Arapça ve İngilizce dersleri okutulacak. Cotabato’da yapımı tamamlanan okuldan 
günlük toplamda 120 kız ve erkek öğrenci istifade edecek.

Yasin Börü, geçtiğimiz yıllarda Diyarbakır’da ve arkadaşlarıyla birlikte kurban eti dağıtır-
ken teröristlerce şehit edilmişti. Yasin Börü şehit edildiğinde 16 yaşındaydı.

İHH ile birlikte projeye destek veren Sabah Namazı Devrimi bünyesindeki gençler, daha önce 
de Mavi Marmara’nın genç şehidi Furkan Doğan adına Patani’de bir yetimhane inşa etmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe 
ve A Milli Takımdan 
yetimlere destek

Beşiktaş ve Fenerbahçe futbolcu-
ları İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
sahip çıktığı yetim çocuklarla 
birlikte sahaya çıktı. 

Türkiye Kupası maçında kar-
şı karşıya gelen Beşiktaş ve Fe-
nerbahçeli futbolcular, sahaya 
yetim çocuklarla çıktı. İki takım 
oyuncuları yanlarında İHH İnsa-
ni Yardım Vakfı’nın sahip çıktığı 
yetim çocuklarla birlikte “Yetim 
Gülerse Dünya Güler” pankartını 
taşıyarak çıktı.

Türkiye A Milli Futbol Takı-
mımız ise Dünya Kupası Grup 
Eleme mücadelesi öncesi Mol-
dova ile gerçekleştirdiği hazırlık 
maçında “Yetim Gülerse Dünya 
Güler” pankartıyla sahaya çıktı. 
A Milli Futbol Takımı’nın bu ha-
reketi taraftarlarından da büyük 
alkış aldı.

KALICI ESER

¬ Uganda’da 800 Müslümanın istifade edebileceği Hüceyla Ahmet Mardini Camiinin inşa 
çalışmaları başladı.
¬ Gana ve Tanzanya’da hayırseverlerin desteği ile inşa edilen 2 ayrı su kuyusuna Şehit Ömer 
Halisdemir’in adı verildi. İHH, şu ana kadar 33 ülkede 6 binden fazla su kuyusu açtı.

KALICI ESER YETİM
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PANEL

ANMA

Kosova’da “Uyuşturucu, 
Özgürlüğün Sonu”
Balkanlarda uyuşturucu ile mücadele programı başlatma kararı alan İHH, ilkini Ocak ayında 
Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği toplantının ikincisini Kosova’da düzenledi. 

İHH’nın, Kosova Polisi ve Labyrinth Tıp Psikoterapik Merkezi işbirliği ile başkent Priş-
tine’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlediği “Uyuşturucu, Özgürlüğün Sonu” başlıklı 
panele, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Kosova Polisi Narkotik Araştırmalar 
Müdürlüğü Amiri Bajram Nuhiu, Labyrinth Tıp-Psikoterapik Merkezi Müdürü Safet Blakaj 
ve çok sayıda davetli katıldı.

İHH, Balkanlarda uyuşturucu ile mücadele programlarına Arnavutluk, Makedonya, 
Karadağ, Sırbistan ve Sancak’ta devam edecek. 

BM’nin 2016 yılında açıkladığı rapora göre, dünyada bir yıl içerisinde 200 bin kişi uyuş-
turucu nedeniyle hayatını kaybetti. 250 milyon kişi en az bir kez uyuşturucu kullandı.

Eski Yugoslavya’daki komünist rejim tarafından idam edilen dört Yücelciler Hareketi mensu-
bu, şehadetlerinin 69. yıl dönümünde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te anıldı. Düzenlenen 
programına, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Araştırmacı - Yazar Yıldırım Ağa-
noğlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 1950 ile 1967 
yılları arasında Makedonya topraklarında yaklaşık 200 bin Müslüman Türk zorla anavatan 
topraklarından göç ettirilmişti.

ANLAŞMA

¬ Kral Selman İnsani Yardım Çalışmaları Merkezi ile Suriye çalışmalarına aktarılmak üzere 
4 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. Riyad’da İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Kral Sel-
man İnsani Yardım Çalışmaları Merkezi Başkanı Dr. Abdullah El Rabiaa tarafından imzala-
nan anlaşma, her bir paketi 21 kilogramdan oluşan 133 bin 620 adet gıda kolisini kapsıyor.

¬ Endonezya merkezli Aksi Cepat Tanggap (ACT) yardım kurumu arasında Suriye çalışma-
larına aktarılmak üzere 610 bin dolarlık iki ayrı anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında, 
Suriyeli mültecilere yönelik ekmek dağıtımı ve çadırkent kurulumu gerçekleştirilecek.

¬ İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Yardım Fonlar Birimi ile 4 maddelik yeni bir anlaşma daha 
imzalandı. Yeni anlaşma ile İnsani Kalkınma Ajansı ve İnsan Üniversitesi kurulması, İslam 
İşbirliği Teşkilatı ile insani diplomasi alanında işbirliği yapılması ve teşkilata üye olan ülke-
lerde yetim çalışmaları yapılması kararı alındı.

¬ Endonezya merkezli Jisc Peduli Umat (JPU) eğitim kurumu ile İHH’nın Suriye çalışmala-
rına aktarılmak üzere eğitim, hastalara tıbbi yardım, yetim sponsorluğu ve acil ihtiyaç mad-
delerinin temini maddelerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Kurum ayrıca çok acil 
kornea ameliyatı bekleyen Suriyeli bir hastanın tüm tedavi masraflarını da karşılayacak.

¬ Malezya merkezli Mercy Malaysia  yardım kuruluşu ile Suriyeli 2 bin mülteci çocuğa hijyen 
ve sağlık konusunda eğitim verilmesi amacı ile bir anlaşma imzalandı. Anlaşma Türkiye’deki 
Suriyeli mülteci çocuklara hijyen konusunda bilinçlendirme kampanyasını ve hijyen paketi 
dağıtımlarını kapsıyor.
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‘İnsanlık Kurumasın’
İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı
heyet kuraklığa bağlı ölümlerin yaşandığı
Somali’ye giderek krizi gözlemledi.
Değerlendirmeler, basın toplantısı ile
kamuoyuna duyuruldu.

İHH, dünyanın dikkatini Somali’ye çekmek 
için kriz gözlemlerini kamuoyuyla pay-
laştı. Basın toplantısında, Doğu Afrika’da 
ölümcül kuraklık olduğu, açlık, susuzluk ve 
hastalıktan binlerce kişinin can verdiği, in-
sanlığımızı kurutmamak için Afrika’ya acil 
yardımın gerekliliği vurgulandı. 

“100 bin çocuk ölüm tehlikesi ile karşı 
karşıya”
Toplantıda konuşan İHH İnsani Yardım 
Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede, Soma-
li’de 2011 yılındaki kuraklığın çok daha 
şiddetlisi yaşandığını belirterek, “İnsanların 
zorunlu göçe maruz kaldıklarını ve yakla-
şık 100 bin çocuğun ölüm tehlikesi ile karşı 
karşıya” olduğunu söyledi.

Bölgede çok ciddi sağlık sorununun da 
yaşandığına dikkat çeken Dede, “yakın dö-
nemde bir sağlık ekibinin bölgeye gönderi-
leceğini ve Türkiye genelinde görev yapan 
tüm sağlık görevlilerinin başvurularını ka-
bul edeceklerini” aktardı.

“Eğer yağmur yağmazsa…”
İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Hasan Aynacı da yaptıkları hastane 
ziyaretinde “çocukların 3 buçuk kiloya ka-
dar düştüğünü gözlemlediklerini” söyledi.

Yaptıkları ziyarette hastaneye ve kamp-
lara ulaşabilmek için kilometrelerce yolu 
saatlerce insanlarla karşılaştıklarını anlatan 
Aynacı, yetkililerle yapılan görüşmeler-
de yağış ihtimali olduğunu belirtti. Hasan 
Aynacı “Eğer yağmur yağmazsa insanların 
2011’deki felaketten daha büyüğüyle karşı-
laşacaklar” diye konuştu.

“Somali halkı Türkiye’yi bekliyor”
İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Oruç ise, 2011 Somali kri-
zi esnasında birçok rapor hazırladıklarını 
hatırlatarak “Bu kamuoyunda oldukça ilgi 
görmüştü. Dönemin Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ve dönemin Başbakanı bugünkü 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
hiç yapılamaz denileni yapmış ve Türkiye 
ve dünyanın ilgilisi Somali’ye çekmişlerdi. 
2 uçakla gidilen heyette bizler de vardık o 
dönemde. Şimdilerde ise Somalililer, yine 
dün olduğu gibi Türkiye’den umut bekli-
yor. Çünkü Somali halkı Türkiye’yi bekliyor. 
Yaptığımız ziyarette yetkililer bize, ‘Eğer 
Türkiye, Somali’ye dikkat çekerse dünyanın 
da ilgisinin buraya yoğunlaşacağını biliyo-
ruz’ dediler” şeklinde konuştu.

KURAKLIK
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KURAKLIK

Doğu Afrika yeniden 
kuraklıkla karşı karşıya

Kuraklık ve kıtlık kaçınılmaz bir kader gibi görünse de 
altyapının geliştirilmesi ile önlenebilir. Buna bağlı ola-
rak toplumsal dayanıklılık da ön tedbirlerle arttırılabi-
lir. Oysa Afrika’da her kuraklık döneminde yüz binlerce 
hayat sönüyor. Küresel ısınma etkisini arttırdıkça bu 
olayların sıklığı da artıyor. Afrika maalesef kendisinin 
sebep olmadığı bir sorunun bedelini ödüyor.
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Kalkınma ile çevre arasındaki uyumu bir türlü kurama-
mak günümüz insanının yaşadığı en büyük açmazlardan 
biri. Yer üstü ve yer altı kaynaklarının hızla endüstriyel 
kanallara aktarılması çevre üzerinde geri dönülemez 
tahribata yol açıyor. Bu denge bozuldukça iklimsel ve 
çevresel felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Çevresel bo-
zulmanın en somut hali ekonomileri hızla büyüyen Çin 
ve Hindistan gibi ülkelerde görülüyor.
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Çevresel sorunlar sadece 
kirliliğe sebep olan ülkeleri 
etkilemiyor. Hava kirliliği-
ne yol açan zehirli gazların 
atmosferde ciddi zararlara 
yol açması dünyanın farklı 
yerlerini de farklı düzey-
lerde tehdit ediyor. Küresel 
ısınmanın en çok etkilediği 
yerlerin başında Afrika kı-
tası geliyor. Henüz endüst-
rileşme sürecine girmeyen 
kıta şimdiden kuraklık, sel 
baskınları, toprak kayma-
ları gibi çevresel felaketle-
rin mağduriyetini yaşıyor. 
Kontrolsüz endüstrileşme-
nin faturasını bu sürecin yol 
açtığı çevre felaketlerinden 
etkilenen yoksul kitleler 
ödüyor.
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Beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle oluşan ku-
raklık, beraberinde önce hayvan ölümlerini peşinden de 

insan ölümlerini getiriyor. Yağış oranlarındaki düşüşle 
tahıl üretimi azalırken, benzer durum hayvan ölümleri-
ne bağlı olarak et ve süt üretiminde de azalmaya neden 

oluyor. Gıda fiyatlarının yükselmeye başladığı bu tür or-
tamlarda ise yetersiz beslenmeden kaynaklı ciddi sağlık 

sorunları ve açlık sebepli ölümler gerçekleşiyor.
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Kuraklığa bağlı ortaya çıkan 
açlık felaketleri en başta 
toplumun en düşük gelir 
grubunu etkiliyor. Gıda kri-
zi arttıkça yükselen fiyatlar 
karşısında alım gücü zayıf 
kalan bu grup, uzun ku-
raklık dönemlerinde ölüm 
kalım mücadelesi veriyor. 
Gelir adaletsizliği besin 
dağılımında da adaletsizliğe 
yol açıyor. Maddi durumu 
iyi olan kesimler (yani azın-
lık bir grup) açlık felaketin-
den etkilenmezken yoksul 
kitleler maalesef hayatları 
ile bedel ödüyor.

Yağışların azalması ile 
birlikte özellikle Somali, 
Nijerya, Etiyopya, Sudan, 
Güney Sudan ve Kenya son 
30 yılın en ciddi kuraklık 
tehlikesi ile karşı karşıya. 
Sadece Somali’de şiddetli 
kuraklık ve yetersiz beslen-
meye maruz kalan 950 bin 
çocuk kuvvetli ishal, yüksek 
ateş, kolera, kızamık gibi çe-
şitli hastalıkların tehdidiyle 
tehditi altında. Kuraklığın 
etkili olduğu bölgelerde çöl 
iklimine en yatkın hayvan 
olan develer bile susuzluk-
tan ölüyor.
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Altı yıl aradan sonra Somali 
tekrar kuraklığa bağlı yeni 
bir açlık krizinin pençesin-
de. 12 milyon nüfuslu ülke-
de 6 milyon insanın hayatını 
riske eden büyük bir kriz 
yaşanıyor. 2011 yılında 
yaşanan ölümcül kuraklık 
sonrasında 250 bin insan 
hayatını kaybetmiş Kenya ve 
Etiyopya gibi ülkelere kitle-
sel göçler yaşanmıştı. Henüz 
2011 krizinin yaraları tam 
manasıyla sarılamamışken 
maalesef ülke yeni bir açlık 
felaketinin eşiğinde.
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Doğu Afrika’yı saran kuraklık 2016 yılından beri gündemde olan 
bir konu. Zamanında önlem alınmazsa durumun 2017’de daha da 
kötüleşeceğine dikkat çeken raporlar yayınlandı. Geçtiğimiz yıl 
İHH, saha ziyaretleriyle bu duruma ilişkin gözlemlerini raporlaştı-
rarak kamuoyu ile paylaşmış, yaklaşan büyük krize dair uyarmıştı.

Ancak erken uyarı sistemleri bu açlık krizlerinin gel-
mekte olduğunu haber verse de BM’nin egemen olduğu 
uluslararası yardım sistemi önleyici özelliğe sahip değil. 
Türkiye’nin öncülüğünde İslam dünyası bu sistemin 
revize edilmesi için çalışmak zorunda.
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2011’de Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık sonrası 2 bine yakın su kuyusu açmış 
ve bölge insanlarına acil gıda yardımları ulaştırmıştık. Kuraklığın etkisini 
azaltmak için Somali’ye kazandırdığımız tarım okulu ve ziraat fakültesi hizmet 
vermeye devam ediyor.

İHH, Doğu Afrika’da 2017’nin ilk aylarında
25 bin kişiye acil gıda paketi ulaştırdı.
Gerçekleştirilen su dağıtımlarından ise 150 bin 
kişi faydalandı. Kuraklık tehlikesinin tekrar
etkisini gösterdiği Doğu Afrika için acil yardım 
çalışmalarımız hayırseverlerin desteğiyle
devam ediyor. 

150 bin kişiye su ulaştırdık

Doğu Afrika’ya
yardımlarınızı ulaştırmak 

için ihh.org.tr adresini
ziyaret edebilir; 

SMS göndererek 5 lira tutarında 
bağış yapabilirsiniz. 

KURAKLIK yazıp
3072’ye
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ŞERİFE ADEM
28 yaşında, 5 çocuk annesi.

Günlük 20 litre suya ihtiyacı var.

FATIMA MEHDİ
35 yaşında, 6 çocuk annesi.

Günlük 25 litre suya ihtiyacı var.

Yer: Somali
Fotoğraflar: Mustafa Olgun
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Kuraklığa 
bağlı 
ölümlerin 
önüne 
nasıl 
geçebiliriz?

Köylerde su tükendiğinde insanlar suyun 
olduğu bölgelere göç etmek zorunda kalır. 
Çünkü tarım ve hayvancılık neredeyse bitme 
noktasına gelmiştir ve su olmadan yaşamala-
rına imkan yoktur. Geride bıraktıkları köy gi-
derek harabeleşir ve yaşam alanı olma vasfını 
yitirir. İnsanların evlerini terk etme pahasına 
ulaştıkları bölgelerde ise su kısıtlıdır. Yeni ge-
lenlerle birlikte ihtiyaç artar ve bir süre sonra 
su kaynakları talebi karşılayamaz. Böylelik-
le yeniden göç başlar. Hasta, yaşlı ve çocuk 
ölümlerinin çoğu bu göçlerde meydana gelir. 
Açlık ve susuzluğa bağlı hastalıklardan dolayı 
çocukların vücutlarında ödemler oluşur. Kir-
li su tüketmek zorunda kalanlarda ölümcül 
kolera hastalığı baş gösterir. Yeterli tedavi 
imkanı bulunmadığı için kuraklık dönemin-
de binlerce ve bazen yüz binlerce insan ölür. 
Bunu engellemenin yollarından biri ihtiyaç 
duyulan bölgelere su kuyuları açmaktır. Açı-
lan temiz içme suyu kuyuları kuraklığa bağlı 
göçü, hastalıkları, köy ve kasabaların yok ol-
masını engeller. 

Bizler su kuyularını açarken önce ihtiyaç 
tespiti yaparız. Önceliğimiz insanların yaşa-
dığı bölgeyi terk etmeden suya ulaşmasıdır. 
Kuyu çalışmalarına başlandığı zaman suyun 
derinde olmadığı bölgelerde suya erişmek 
uzun sürmez. Ancak bazı bölgelerde su daha 
derindedir, daha çok emek gerektirir ve ma-
liyet yükselir. Bazen de su kuyusu açmak ye-
terli olmaz. Örneğin kamplarda depolar ve 
tesisatlar da inşa etmek gerekir. 

Suya ihtiyaç duyan bölgeler bazen şehrin 
çok uzağında, çöllerin ortasında, kimsenin 
ulaşmadığı ücralarda olabilir. İşte böyle du-
rumlarda İHH’nın farkı ortaya çıkar. Meşak-
katli ve tehlikeli olsa da ihtiyaç önceliğine 
göre çalışmalara başlanır, ücralara ulaşılır. 

İnsanlığa su vermek, köylerin kasabala-
rın yok olmasına engel olmak ve ölümlerin 
önüne geçmek ancak sizin desteklerinizle 
mümkün olabilir. Su kuyusu çalışmalarımıza 
destek verin, insanlığa hayat olun. 

Afrika’da zaman zaman 
yaşanan kuraklıktan dolayı 
nehirler kuruduğunda açlık, 
susuzluk ve hastalık tehli-
kesi artmaya başlar. Su ve 
gıda kıtlığına bağlı ölümler 
meydana gelir. 

Somali’de derin su kuyuları 
nasıl inşa ediliyor?
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Somali’de derin su 
kuyuları nasıl
inşa ediliyor?

Somali’de hastalık ve ölümlerin önüne
geçebilmek için çalışmalar yürütüyoruz.
Suyun ulaşmadığı bölgelere taşıma
yöntemiyle su ulaştırıyor bazı bölgelerde de
derin su kuyuları inşa ediyoruz.

İhtiyaca göre yer tespiti sonrasında ise ze-
min etüdü yapılır. Ardından 150 metrelik 
artezyen sondaj çalışması tamamlanır. Ça-
kıllama ve kuyu temizliği yapıldıktan sonra 
çıkan su analiz edilir. Sağlıklı ve temiz su 
testi olumlu sonuçlanırsa kuyu boruları yer-
leştirilir ve pompa kuyuya indirilir.

Çıkan suyu saklamak ve aktarmak için 
9 metre yükseklikte 40 tonluk beton depo 
inşa edilir. Enerjiyi sağlamak için sayıları 
50’yi bulan güneş panelleri yerleştirilir ve 
jeneratör odası hazırlanır. 

Ancak çalışmalar bununla bitmez. Ta-
rım arazilerini sulamak için su hattı yapılır. 
Aynı anda onlarca kişinin faydalanabilmesi 
için çok sayıda çeşme hizmete açılır. Bunlar-
la birlikte deve, sığır ve küçük baş hayvanlar 
için 3 farklı boyda 3 ayrı yalak inşa edilir. 

Artık derin su kuyusu hazırdır. Bu şe-
kilde inşa edilen su kuyusu günlük olarak 
kuraklıktan etkilenen 10 bin kişiye hizmet 
verebilecek durumdadır.

Kalıcı bir çözüm olma özelliği taşıyan bu su kuyuları ha-
yırseverlerin desteği ile 154 bin dolara* inşa edilebilmek-
tedir. Siz de çalışmalara katkı sağlayabilir, susuzluğa bağlı 
ölümlerin yaşandığı bölgeye bir damla su olabilirsiniz.
Projeye bağışta bulunmak için  ihh.org.tr/somali-derin-sukuyusu  adresini ziyaret edebilirsiniz.

* Somali’de devam etmekte olan projenin maliyetidir. Zaman içinde başka bölgeler için değişiklik gösterebilir.
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Çöller ülkesinde
suya yolculuk

Ayaklarım yanıyor. Güneş tam üstte. Telefonum-
daki uygulama sıcaklığın kırk derece olduğunu 
söylüyor ama sırtımdan akan terler hiç de öyle 
düşünmüyor. Ayakkabılarım çöl toprağıyla aynı 
renge bürünmüş. Üstüne üstlük sırtımda da 
ağırca bir çanta. Köyden yürüyüşe çıkmadan 
önce ben de onlarla birlikte yürümek istiyorum 
dediğimi hatırlıyorum. Yalnız değilim. Kimisi 
hamile kimisi yaşlı kadınlarla birlikte çocukların 
sesi, eşeklerin ayak seslerine karışıyor. Kafileye 
büyükçe bir toz bulutu eşlik ediyor. Küçüklü 
büyüklü herkesin sırtında birer ikişer bidon 
var. Yolculuk suya. İçlerinden birine “köyde o 
kadar erkek varken ve üstelik mescidin önünde 
oturuyorlarken suya neden kadınlar gidiyor” diye 
soruyorum. “Su kadının işi” diyor, “bizde erkekler 
yiyecekten sorumlu. Onlar bir yolunu bulup eve 
yiyecek getirir.”

KURAKLIK

Bekir Arslan

Burak Berberoğlu

Yazı

Fotoğraflar
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Daha iki gün önce Türkiye’de yollar 
karla kaplıyken şimdi Çad’da çöl kumları 
üzerinde yürümeye çalışıyorum. İHH’nın 
daha önce açtığı su kuyularını denetlemek, 
yenileri içinse ihtiyaç duyulan yerleri be-
lirlemek için ekip arkadaşlarımla ve Çadlı 
rehberimiz Ahmet abi ile köy köy dolaşıyo-
ruz. Kolay değil, yanımdaki GPS cihazına 
göre yaklaşık 5 kilometre yol yürümüşüm. 
Hem de bu sıcakta. Hadi ben misafir olarak 
gelmiş, ev sahiplerinin bir gününe şahitlik 
etmişim. Ya onlar? Her gün bu yolu gelip 
gidiyorlar. Gelip su aldıkları yer bir göl. 
Yağmur mevsiminde dolan sonra yılın ka-
lan günlerinde gittikçe boşalan, ilk gördü-

ğümde gözlerimin fal taşı gibi açılmasına 
sebep olan bir göl. Çünkü su siyah. Ahmet 
abi diyorum bu nasıl iş? Afallamışım, ağ-
zımdan “gerçekten bu suyu mu içiyorlar” 
cümlesi fırlayıveriyor. “Evet” diyor, “köy-
lerdeki evlerde bezden süzgeçler var. Gö-
türdükleri bu suyu ilk gün bekletirler ki 
kirler çöksün. Sonraki gün o bezle süzüp 
öyle kullanırlar. Artık çöktüğü kadar. Kirli-
dir hala ama başka da çareleri yok.”

Ahmet abi süzüp öyle kullanıyorlar 
diyor ama kadınlar suyun içine girip bi-
donlarını doldurmadan önce avuçlarıyla 
bir güzel sudan içiyor. Sonra bidonlar do-
luyor. Eşeklere yüklenecekler yükleniyor, 

fırsattan istifade çocuklar soyundurulup 
yıkanıyor. Çocukların karınlarının neden 
şiş olduğunu burada anlıyorum. Çoğu, 
muhtemelen kirli sudan kaynaklanan bir 
bağırsak hastalığı olan malaryaya yakalan-
mış. Ardından işi biten herkes -çocuklar 
dahil- birer birer namaza duruyor. Eller 
açıldığında ne için dua ettiklerini tahmin 
etmek kolay da hikmetli büyüklerin “varlı-
ğında ucuz yokluğunda aziz” dediği suyun 
kıymetini bilmek zor.

“Bu memlekette gözünü kapat, istedi-
ğin yere kuyu vur su çıkar. Burada mesele 
suyu çıkarmakta.” Ahmet abinin bu sö-
zünde çok şey gizli. Çöl ikliminin hakim 

olduğu yerlerde bile suyun çıkabilmesi 
mi dersiniz, halkın imkansızlık içinde ya-
şaması mı, devletin acizliği ve hala Fran-
sızların Çad’ı sömürmesi mi? Hepsi bu 
cümlede saklı. Afrika’nın ortasında olma-
sından dolayı Fransızlar burayı üs olarak 
kullanıyor. Ülkeyi yönetenler de sömür-
geye güdümlü olarak ayakta durabiliyor. 
Halkı düşünmeye çalışanların ömrü de 
tahmin edilebildiği gibi kısa. Başka bir 
köye doğru yol alırken ülkede musluk ne-
relerde vardır diye soruyorum. “Otellerde, 
devlet dairelerinde ve zenginlerin evinde. 
Onun haricinde bulunmaz” cevabını alı-
yorum Ahmet abiden.

KURAKLIK
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KURAKLIK

Şehirler arasındaki kontrol noktaların-
dan geçerken Ahmet abiye “kamer-i dev-
let” sıfatıyla selam verdiklerini ve sorgu 
sual olmadan geçtiğimizi farkediyorum. 
“Bana burada kamer-i devlet diyorlar. Yani 
devletin ayı, ay gibi parlayanı demek. Bi-
zim burada iki şeye büyük saygı duyarlar. 
Biri devlet, diğeri de su. Türkiye’de okulu-
mu bitirip döndükten sonra kendi mem-
leketimde su kuyuları açmak nasip oldu. 
İHH ile birlikte binden fazla kuyu açtık. 
İster istemez insanlar tanımaya başladı. 
Her gittiğim yerde devlet gibi karşılanır 
oldum.” Akıcı Türkçesiyle hikayesini anla-
tırken “termosuna bile adımı koyanlar var” 
deyince sözünü kestim. Direksiyon başın-
da olmasa gülmekten sarılacak durumda-
yım. “Yaşlıca bir amcaya köyüne su getir-
mek konusunda söz vermiştim. Buraya 
devlet su getiremiyor sen nasıl getireceksin 
dediğini dün gibi hatırlıyorum. Nasip olup 
kuyu açmaya gidince amca çok şaşırdı ve 
keyiflendi. Kuyu açıldıktan sonra ziyare-
tine gittiğimde beni yanına oturttu. Bizim 
burada kendi çocuğuna birinin ismini ve-
rirsen onu çok seviyorsundur. Ahmet dedi, 
‘benim çocuğum olmadı. Ama en çok sev-
diğim şey termosum. Buna artık Ahmet 
diyorum. Çay istediğim zaman bana Ah-
met’imi getirin diyorum’ dedi. Bir termosa 
adımın verildiğini orada öğrendim.”
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KURAKLIK

Suya olan ihtiyacın büyüklüğünü Ah-
met abiye gösterilen saygıyla daha net gö-
rebiliyorum. Kuyu açılması için gittiğimiz 
onlarca köydeki neredeyse herkesten aynı 
şeyi duyuyorum: “Bize bir gün iki gün yi-
yecek getirirsiniz, sonra biter. Yiyecek ol-
masa da olur ama susuz olmuyor. Muradı-
mız su.” Burada su her şey demek. Sadece 
içmek ve kullanmak için de değil. Hayvan-
ların, tarlaların, çamurdan yapmaya çalış-
tıkları evlerin ihtiyacı da su. Açılan kuyular 
birer merkez olmuş. Her birinden binlerce 
kişi faydalandığı gibi hayvanların ve yolcu-
ların da uğrak yeri olmuş. Yolcu duruyor, 
bineğini suluyor, abdestini alıp kuyunun 
yanında namazını kılıyor, yapana da yap-
tırana da dua edip yoluna devam ediyor. 
Açılan kuyular vesilesiyle barışan köylerin 
olduğunu duyuyorum. Bizzat kendisinin 
birkaç köyü barıştırdığını anlatıyor Ahmet 
abi. İki köyün tam ortasına kuyu açtırmak 
karşılığında barışmalarının sözünü almış 
ve barışmışlar. Su kuyusu Çad için temiz-
lik, kolaylık ve bereket demek. 

Çad’da kaldığım dokuz günün sonunda 
elektriksiz köylerin küçük mescitlerinde 
yatsı namazı sonrası kurulan zikir halka-
larını, yol kenarlarında akşam vakti ateş 
etrafında Kur’an okuyan çocukları, gölden 
su alan kadınları, çölü, yıldızlı gökyüzünü 
düşünüyorum. Bir de evimde iki adım
ötedeki musluğu açtığımda bana
zahmetsizce gelen suyu.

Doğu Afrika’daki
kuraklığa çare olmak için

su kuyu çalışmalarına
destek olabilir veya

su kuyusu açtırabilirsiniz.

Detaylı bilgi:
0212 631 21 21
www.ihh.org.tr

İHH sizlerin
desteğiyle
33 ülkede 
6.089 adet
su kuyusu
inşa etti.
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Kuraklığa 
karşı bir umut: 
Somali Tarım 
Okulu

Yeraltı kaynaklarının batılılar tarafından sö-
mürülmesi, uygulanan yanlış tarım politikaları, 
bozulan ekolojik denge, iklim değişikliği ve yağ-
mursuzluk… Bütün bunlar kuraklığın sebepleri 
arasında yer alıyor. Kuraklık ise Afrika’da her 
geçen gün etkisini arttırıyor. Temiz suya ulaşma 
imkanı olmayan milyonlarca insan, pis su kay-
naklarını kullandığı için ölümcül hastalıklarla 
mücadele ediyor. Kenya, Sudan, Nijerya, Güney 
Sudan, Etiyopya ve özellikle Somali’de yaşanan 
kuraklıklar insanların ölümüne ve hayvanların 
telef olmasına neden oluyor. 

KURAKLIK
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KURAKLIK

Doğu Afrika ülkelerindeki yer altı su kaynak-
ları, kuraklığın ve açlığın en önemli çözüm 
kaynağı. Bölgedeki tatlı su nehirleri ve göller, 
mevsimsel olarak taşıp kurudukları için dü-
zenli olarak kullanılamıyor. Oysa kuraklığın 
yaşandığı birçok ülke aslında büyük su re-
zervleri üstünde yer alıyor. Fakat gerekli mad-
di imkana ve teknolojiye sahip olunmaması, 
mevcut yer altı su kaynaklarının kullanılma-
sını engelliyor. Bu durum bölgenin tarım po-
tansiyelini de düşürüyor. Şu an bölgedeki eki-
lebilir arazinin sadece yüzde 5’i kullanılıyor.

İlk zamanlar çiftçi eğitim merkezi olarak 
çalışmalara başlayan Somali Tarım Okulu, ay-
lık, 2 aylık ve 4 aylık kurslarla, bölgedeki çift-
çilerin modern üretim teknikleriyle tanışma-
larını sağladı. Somali’nin farklı bölgelerinden 
500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi verildi.

İHH, Somali Tarım Okulu’nun kalıcı ola-
bilmesi ve daha profesyonel çalışmaların ya-
pılabilmesi için 2014 yılı Ekim ayında Somali 

Anadolu Ziraat Fakültesi’ni kurdu. Somali 
iklimine uygun besinlerin yetiştirilmesini ve 
halka tohum desteği verilmesini hedefleye-
rek kurulan fakülte sayesinde, çiftçi çocukları 
da eğitimden geçirilerek Somali tarım sektö-
ründeki ara eleman ihtiyacı karşılanıyor.

3 yıllık bir müfredata ve toplamda 180 
kişilik kontenjana sahip olan Ziraat Fakültesi 
şu an 30 dönüm arazi üzerinde faaliyetlerine 
devam ediyor. Türkiye’deki ziraat fakülteleri 
örnek alınarak oluşturulan 15 dönüm ekim 
arazisi bulunuyor. Ayrıca uygulama eğitimleri 
için traktör ve helezon, römork, pulvarizatör, 
silaj makinesi, pulluk, mibzer, çapa makinesi 
ve diskaro gibi üst düzey tarım aletleri bulu-
nuyor. Bu sayede öğrenciler, teorik eğitimlerin 
yanı sıra pratik çalışmalar da gerçekleştiriyor. 

Uygulama bahçelerindeki dersler Tür-
kiye’den gelen ve konusunda uzman akade-
misyenler tarafından veriliyor. Sulama ve 
gübreleme işlemleri ise damlama sulama 
(eurodrip) sistemiyle yapılıyor.

Uygulamalı tarımsal eğitimin amacına 
uygun devam etmesini sağlamak için, de-
vamlı olarak tarım uzmanlarının Somali’de 
görevlendirilmesi sağlanıyor. Proje sayesinde, 
Somali tarımına uzman personel kazandırıl-
masının yanında, Somali’de bugüne kadar hiç 
yetiştirilmemiş pek çok ürün Anadolu Ziraat 
Fakültesinin uygulama sahasında yetiştirilerek 
adaptasyon ve verimleri tespit ediliyor. Ziraat 
Fakültesinin uygulama bahçesinde, buğday, 
soya fasulyesi ve mısır gibi sanayi bitkilerinin 
yanında, bugüne kadar Somali’de yetiştirilme-
miş kavun, patlıcan, fasulye ve sırık domates 
çeşitleri topraksız tarım yöntemiyle başarıyla 
yetiştiriliyor. Deneme üretimleri tamamlandı-
ğında büyük tarım alanlarında ekimi yapılacak 
bu ürünler sayesinde Somali’nin kıtlığın yaşan-
madığı bir ülke haline gelmesi amaçlanıyor.

İHH’nın 2012 yılında 
faaliyetini başlattığı 
Somali Tarım Okulu, 
ülkenin tarımsal faali-
yetlerinin arttırılması; 
bölge insanlarının yer 
altı su kaynaklarını 
ve bereketli toprakla-
rını verimli bir şekilde 
kullanabilmesi için 
kuruldu.

Somali Tarım Okulu projesi, AK Parti tarafından 
düzenlenen “2017 Sivil toplum Farkındalık Ödülle-
ri” kapsamında yılın en iyi projesi ödülünü aldı.
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“Somali’de açtığımız 
her bir kuyu günde
10 bin kişiye temiz su 
sağlıyor”

RÖPORTAJ

Somali’deki kuraklık şu an kaç kişiyi 
etkiliyor?
Somali’de kuraklığın etkilediği insan sayısı 6 
milyonu aşkın. Fakat Kenya, Sudan, Güney 
Sudan ve Etiyopya’yı da dahil edersek bu 
sayı 24 milyonu buluyor. 

Somali’deki kuraklığın sebepleri neler?
Somali’nin gıda bankası olarak kabul edi-
lebilecek iki bölgesi var. Bunlar Şabella ve 
Juda nehirlerinin bulunduğu bölgeler, ül-
kenin bütün tarım arazilerini oluşturuyor. 
Çevresinde narenciye, sorgun, mısır gibi 
bitki ve tarım ürünlerinin yetiştiği bu nehir-
ler, hem büyük hem debisi kuvvetli. En son 
7 ay önce ziyaret ettiğim ve içerisinde vahşi 
timsahların yüzdüğü, kocaman kamyonları 
sürükleyecek kuvvette debisi olan bu büyük 
nehirler şimdilerde kurudu. Altyapı yeter-

sizliği, yağmurların geç yağmasının yanı 
sıra bu kuraklıkta Etiyopya’nın baraj proje-
lerinin etkisinin olduğu da düşünülüyor.

İHH’nın bölgedeki çalışmaları neler?
İHH olarak 2012 yılından sonra bölgede 
300’e yakın derin su kuyusu açtık. Derin su 
kuyusu olarak tabir ettiğimiz bu kuyuları 
en 150 metre derinlikte oluyor. Bu kuyu-
lardan elde ettiğimiz suları laboratuvarda 
analiz ettiriyoruz. 40 tonluk su tankları 
yerleştirdiğimiz bu kuyular gündüz güneş 
enerjisi ile çalışıyor. Geceleri ise jenera-
törle su basmaya devam ediyor. Açtığımız 
her bir kuyu günlük 10 bin kişiye temiz 
içme suyu sağlıyor. Kuyuların çevresine 
inşa ettiğimiz yalaklardan da hayvanlar 
yararlanıyor. Bu son kuraklık hadisesinde 
su kuyuları açtığımız bölgelerde ölüm riski 
olmadı, elhamdülillah. 

Şu an hali hazırda temmuz sonuna kadar 
bitirmeyi hedeflediğimiz 6 adet derin su ku-
yusu çalışmamız var. Bir derin kuyusunun 
maliyeti ortalama 150-180 bin dolar olduğu 
için oldukça maliyetli bir proje. Bu sebep-
le uzun sürebiliyor. Fakat öte yandan bölge 
için kalıcı bir proje olma özelliği olduğu için 
Somali’ye yapılacak en faydalı iş derin su 
kuyuları açmak.

İHH’nın bir de tarım okulu projesi var 
bölgeyle alakalı. O proje hakkında da 
bilgi verir misiniz?
Mogadişu’nun dışına bir tarım üniversitesi 
kurduk. Hedefimiz, Somali iklimine uygun 
besinlerin yetiştirilmesi ve halka tohum 
desteği sağlamak. Bu projeyi 2012 yılındaki 
kuraklıktan sonra hayata geçirdik. Çünkü 
kuraklıkların tekrar edeceğini tahmin ede-
biliyorduk. Bölgeden araziler satın aldık ve 

yaklaşık yarım milyon dolar harcama yap-
tık. Somali Tarım Okulu ve Anadolu Zira-
at Fakültesi şu an 30 dönümlük bir araziye 
sahip. Bunun 15 dönümünde profesyonel 
ekim yapıyoruz. Türkiye’den ve Afrika’nın 
çeşitli bölgelerinden getirdiğimiz fideler-
le bölge iklime en uygun sebze ve meyveyi 
bulmaya çalışıyoruz. Şu an 300 öğrenci bu 
okullarımızda eğitim görüyor. Bu öğrenci-
lerimiz ilerleyen zamanlarda Somali’nin iç 
bölgelerinde tarım projeleri başlatmaları-
nı ve su kuyuları açmalarını hedefliyoruz. 
Böylece kuraklık sebebiyle kaybolan tarım 
kültürünü yeniden kazandırabiliriz diye 
umut ediyoruz. 

İsmail Songür

İHH Doğu Afrika Masası
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‘İNSAN YAPIMI’ 
KITLIK

Güney Sudan’daki açlık, kurak-
lıktan çok, uzun süren savaş ve 
Doğu Afrika ülkelerini tahrip eden 
ekonomik krizin bir sonucu olarak 
ortaya çıkıyor. Hükümet ve BM, 
20 Şubat 2017 tarihinde ülkenin 
iki bölgesinde kıtlık olduğunu ilan 
etti. Dünya Gıda Programı’nın 
ülke sorumlusu Joyce Luma’nın 
tabiriyle “insan yapımı” bu kıtlık 
engellenmezse milyonlarca kişi 
açlıktan ölecek.

Bekir Arslan
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2.Dünya Savaşı’ndan sonra Sudan’ın ve Ba-
tı’nın (özellikle İngiltere ve ABD) günde-
mini meşgul etmeye başlayan Güney Sudan 
meselesi, uzun bir mücadelenin ardından 
2011 yılında ayrışma ile sona ermişti. Güney 
Sudan’ın bağımsızlık kazanması elbette en 
başta Sudan’ı ve sonra komşusu durumun-
daki diğer bölge ülkelerini de etkiledi. Etnik 
ve dinsel ayrımın öne çıktığı Güney Sudan 
meselesi uluslararası basının algısında İs-
lam ve Hristiyanlık arasında kutuplaşan bir 
mücadeleye dönüştürüldü. Ve 2011 halk re-
ferandumu ile ortaya çıkan sonuç özellikle 
Batılı ülkeleri oldukça memnun etti. Güney 
Sudan’ın Sudan’dan ayrılması bir demokrasi 
zaferi, bağımsızlık mücadelesi ve kendi ken-
dini yönetme özgürlüğü olarak değerlendi-
rildi. Uluslararası basında küresel aktörlerin 
yakından müdahil oldukları bu ayrılma süre-
ci ülke için müreffeh bir hayata yeni bir baş-
langıç olarak tasvir edildi; Güney Sudanlılara 
yapay umutlar aşılandı.

Bağımsızlık sonrası yaşanan gelişmeler 
ise olayların beklendiği gibi gelişmediğini 
kısa sürede gösterdi. Çiçeği burnunda ülke-
nin sakinleri bu sefer de kendi aralarında ik-
tidar mücadelesine girişti. Güney Sudan 2013 
yılından bu yana iç savaş sarmalı içerisinde 
bulunuyor. 300 binden fazla insanın hayatını 
kaybettiği, 1,5 milyondan fazla insanın çevre 
ülkelere göç ettiği, 2,1 milyon insanın ülke 
içinde göçmen durumuna düştüğü bu iç sa-
vaşta taraflar arasında yapılan müzakere ve 
anlaşmalar ne yazık ki kalıcı olmuyor.

Çatışma yaşanan bölgelerde insanlar ateş 
altında kalırken gıda stokları da yetersiz kalı-
yor. Ülke genelinde %837’e ulaşan enflasyon 
oranı halkın gıda alım gücünü her geçen gün 
daha da zayıflatıyor. Hastaneler tam kapasite 
çalışamazken ilaç ve cerrahi malzeme ihtiya-
cı bulunuyor.

20 Şubat 2017 tarihinde BM, Güney Su-
dan’ın Unity eyaletinde iki farklı bölgede 

resmi olarak açlık krizi olduğunu duyurdu. 
Unity eyaletinde 100 binden fazla insanın 
açlık nedeniyle yardıma ihtiyaç duyduğu be-
lirtilirken ülke genelinde 5,5 milyon insanın 
çeşitli seviyelerde insani yardıma muhtaç ol-
duğu rapor edildi. BM yaptığı açıklamalarda 
açlık krizinin insan yapımı olduğunu ve ülke-
deki siyasi kaostan kaynaklandığını duyurdu.

Büyük bir insani trajedinin yaşandığı ül-
kede devlet sistemi çökmüş durumda. Güney 
Sudan’a umut pompalayan kesimler bu traje-
diye duyarsız kalmaya devam etseler de başta 
İsrail olmak üzere pek çok silah satıcısı ülke 
silah sevkiyatına devam ediyor.

BM Güney Sudan İnsan Hakları Komis-
yonu Başkanı Yasmin Sooka’nın çizdiği tab-
lo ülkede yaşanan insani trajediyi daha net 
gözler önüne seriyor. Sooka’ya göre iç göçleri 
barındıran kamplarda kalan kadınların %70’i 
polis ya da asker tarafından tecavüze uğramış 
durumda. Ülkedeki etnik kutuplaşma her ke-
simin etkilendiği etnik temizliğe yol açarken 
durumun Ruanda’ya benzemesinden korku-
luyor.

2015’te imzalanan barış anlaşması yürür-
lükte olmasına rağmen iki tarafın da karşı-
lıklı ihlalleri sonucu Afrika’nın bu en genç 
ülkesindeki çatışmalar hız kesmeden devam 
ediyor. Dünya gündeminde pek yer bulama-
sa da ülkede ağır bir insani kriz yaşanıyor, 
göç hareketleri meydana geliyor.

Acil müdahale gerektiren bu insani kriz 
maalesef görmezden geliniyor ve Güney Su-
dan’ın bağımsızlığını koşulsuz destekleyen 
çevreler derin bir sessizliğe bürünüyor. Irak 
ve Afganistan’dakine benzer şekilde Batılı 
güçlerin desteklediği bir başarısız demokrasi 
operasyonu daha iç savaşla neticeleniyor.

Bu yazı İNSAMER’in yayımladığı Güney Sudan 
Kriz Raporu’ndan faydalanılarak hazırlanmıştır.
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SU GİBİ BERRAK ve 
MUTLU GÖZLER

“BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN”

Kuraklığın etkisindeki bölgelerde yine 
çocuklar ve yaşlılar ölüyor. Bir lokma 
yiyecek için bizlere bakan binlerce
masum ve mağdur göz... İHH olarak 
burada daha önceden açmış olduğumuz 
kuyulardan insanların su alıp evlerine 
götürdüklerini ve ne kadar mutlu olduk-
larını görünce suyun ve su kuyusunun ne 
kadar önemli olduğunu gözlemliyoruz. 
Kuyudan çektikleri sular gibi berrak
gözleriyle gülümsüyorlar. Belki de ilk kez
gözleriyle gülüyorlar bu çocuklar ve
anneleri. 

Gıda yardımı yapmak üzere kuraklığın
yaşandığı bölgelere gidiyoruz. Kuma
dönüşen topraklar yüzünden camilerin
ibadet edilemez hale geldiğini, birçok evin 
yıkıldığını ve yiyecek sıkıntısının yaşandığını 
görüyoruz. Bizi karşılarken olabildiğince 
mutlu oluyorlar. BM dışında yardıma gelen 
tek sivil toplum kuruluşun İHH İnsani
Yardım Vakfı olduğunu öğreniyoruz.
Bizi, koca dünyada nasıl yalnız kaldıklarını 
özetleyen bir cümleyle uğurluyorlar:
“Bizi yalnız bırakmayın!”

Osman Atalay

Etiyopya Kenya

2006

Orhan Şefik

2006

ORADAYDIK ORADAYDIK
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SOMALİ’DEN DAHA MUHTAÇ 
BİR ÜLKE GÖRMEDİM

2011 yılında, ilk Somali ziyaretimin dönüşünde 
yazdığım bir yazıda “Bizler her gece semada 
aynı yıldızları izlerken kaderimiz bu denli mi 
ayrı düşecekti?” diye bir cümle kurmuştum… 
Somali, gittiğim en fakir ülke olduğu için ne 
kadar da zengin bir kimse olduğum hususunda 
kafa yormuştum. Cebimdeki 5 kuruş bile ken-
dimi çok zengin hissetmemi sağladı. Somali’den 
sonra birçok fakir muhit gezdim ve gördüm. 
Buraları gördüğümde, “Çok şükür, Somali’den 
kötü değilmiş” dediğimi hatırlıyorum. Somali 
benim için bir mizan, mihenk taşı, bir ölçü bi-
rimi olmuştu. Somali’den daha ihtiyaç sahibi ve 
mazlum bir ülkeyle karşılaşmamıştım.

Fahreddin Dede

Somali Somali

2014

Mustafa Olgun

2017

ORADAYDIK ORADAYDIK

FATIMA TEYZE
Somali’de milyonlarca insan,
yapılan su ve gıda yardımları sayesinde 
yaşamlarını devam ettiriyor. Hafita 
kampında su dağıtımı yaptığımız esnada 
kalabalık arasındaki Fatıma Teyze dik-
katimi çekiyor. Dağıtım esnasında aldığı 
bir kovadan suyu keyifle içiyor ve etrafın-
dakilere de ikram ediyor. Bir müddet onu 
seyrettikten sonra yanına gidip “en son 
temiz suyu ne zaman içtiğini” soruyorum. 
Duraksıyor. Uzun süren bir sessizliğin 
ardından hatırlamadığını söylüyor. 
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Arap Yarımadası’nda zengin komşu ülkelerle 
çevrili olmasına rağmen iç çatışmalar ve fa-
kirlik Yemen’in tarihinden hiç eksik olmadı. 
Ülkedeki kötü ekonomi son zamanlardaki iç 
savaşla beraber anılsa da, Arap Baharı’ndan 

önce de durum iç açıcı değildi.

YEMEN
Fotoğraflar: Bekir Arslan
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10milyonu
ciddi anlamda tıbbi, gıda ve acil yardıma muhtaç
Bunun

19milyon kişi
insani yardıma ve suya muhtaç

3milyon kişi
evini terk etmek zorunda kaldı

7milyonu
 ise açlıktan ölme sınırında
10 milyonun

2.5milyon kişi
ülke içerisinde farklı yerlere göçtü

184bin kişi
 ülke dışında mülteci
(Somali, Umman, Suudi Arabistan,
Cibuti, Etiyopya, Sudan)

450 kişiye 1 sağlık görevlisi düşüyor.7 bin insan öldü

3.3 milyon kişi hastalıklarla mücadele ediyor
◉  462 bin çocuk şiddetli açlık yüzünden ölümcül hastalıklarla boğuşuyor
◉  38 bin kişi yaralı ve tıbbi yardımlardan mahrum

Yaklaşık

ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan
Ortadoğu’daki varlığı, aynı zamanda 
İran’ın bölgedeki nüfuz alanını büyük 
ölçüde genişletmesini sağladı. Irak,
Lübnan ve Suriye’nin ardından Yemen’de 
de nüfuzunu artırmayı hedefleyen
İran’ın Husilerle yakınlaşması bölgedeki 
Arap ülkeleri tarafından bir tehdit olarak 
görüldü. Arap Baharının da etkisiyle
başlayan siyasi çekişme, 2015 yılında
yerini sıcak çatışmalara ve iç savaşa
bıraktı. Bugün, masum Yemen halkı
açlığa ve ölümlere sebep olan
insani krizle boğuşuyor.

Yemen
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Arap Yarımadası’nın güney-
batısında yer alan Yemen’in 
nüfusu 27 milyon. Tamamı-
na yakını Müslüman olan 
ülkede çoğunluğu Araplar 
oluştursa da Afrikalı ve az 
sayıda Güney Asyalı nüfus 
da bulunuyor. Müslüman 
nüfusun yüzde 65’i Sünni, 
yüzde 35’i ise Şii-Zeydi 
mezhebine mensup.
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Yemen’in kuzey kısmı 
çoğunlukla çöllerden oluşu-
yor ve bölgede iklim şart-
larına uygun olarak kabile 
kültürü devam ediyor. Bu 
da bölgede siyasal birliğin 
oluşturulmasını zorlaştırı-
yor. Ülkenin güney kısmı, 
kıyı bölgelerini ve liman-
larını içinde barındıran 
Bâbu’l-Mendeb Boğazı’na 
hakim olması açısından 
stratejik ve ticari bir öneme 
sahip. Boğazdan yılda yak-
laşık 3,8 milyon varil pet-
rol ve 21 binden fazla yük 
gemisi geçiyor. Bu durum, 
Yemen’in sahillerini dünya-
nın en önemli ve en kritik 
boğazlarından biri haline 
getiriyor. Bu stratejik önem, 
çatışmaların daha çok bu 
bölgede yoğunlaşmasına 
neden oluyor. 

Stratejik konumu ve 
dünyanın en zengin enerji 
bölgelerine yakınlığı se-
bebiyle geçmişten bu yana 
uluslararası güç odakları-
nın hedefinde olan Yemen 
şimdi de iç savaşın hüküm 
sürdüğü bir ülke olarak 
ayakta kalmaya çalışıyor.
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Yemen’de başlayan iç savaş 
nedeniyle yaklaşık 3 milyon 
insan evini terk etti. Hatice 
teyze, Sanâ’daki çatışmalar-
dan dolayı evinden ayrıl-
mak zorunda kalanlardan. 
Sığındığı bir mülteci kam-
pının saldırıya uğraması 
sonucu kocasını, iki oğlunu 
ve bacaklarını kaybetmiş. 
Üstelik oğlunun da kendisi 
gibi bacakları yok. Üçün-
cü durakları daha dağlık. 
Güvenli olduğunu düşün-
dükleri bu küçük kampa o 
halde ve torunlarıyla göç 
etmek zorunda kalmış. Ma-
rib’deki bu kampta yaklaşık 
500 aile yaşıyor.
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Çatışmaların devam ettiği Yemen’de, kargaşadan etkilenen ve kırsal kesimlerde 
imkânsızlıklar içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Ülkede iç çatışmalarla birlikte kuraklık da baş gösterdi. Kimi zaman gıda, kimi 
zaman tıbbi ihtiyaçları kapsayan acil yardımlar ulaştırarak, iç savaşın ve kurak-
lığın etkisini hafifletmeyi amaçlıyoruz. Özellikle gıda ve su sorununun birçok 
bölgede etkisini sürdürdüğü Yemen’de sağlık krizi de her geçen gün artıyor. Halk 
bir yandan açlıkla diğer yandan hastalıklarla mücadele ediyor. Yemen’deki duru-
mun iyileştirilmesi için yardımseverlerin desteği gerekiyor.

İHH 2017’nin mart ayında, başta Taiz ve Sanâ kırsalları olmak üzere ülke 
genelinde 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımları ulaştırdı. Bebek maması ve 
hijyen paketleri de ulaştırılan temel ihtiyaç malzemelerinden.

Mazlum Yemen halkına 
yardımlarınızı ulaştırmak 

için www.ihh.org.tr adresini 
ziyaret edebilir; 

SMS göndererek 5 lira tutarında 
bağış yapabilirsiniz. 

YEMEN yazıp
3072’ye

İHH Yemen’e 2016 yılında 3.213.870 avro
tutarında acil gıda, un, su yardımlarının yanı 
sıra mobil sağlık klinik hizmetleri ulaştırdı.
Bu yardımlardan 2 milyon kişi faydalandı.
Acil yardım ve sağlık çalışmalarımız
devam ediyor.

Yemen’de 2 milyon kişiye ulaştık



78 79İNSANİ YARDIM 67. SAYI İLKBAHAR 2017

SAVAŞ ve
İSTİSMARLARIN 
GÖLGESİNDE 
ÇOCUK OLMAK

Zülfiye Zeynep Bakır

Siyasi krizlerden, savaşlardan, hak 
ihlallerinden, ahlaki yozlaşmadan ve 
yoksulluktan en çok etkilenen kesim 
çocuklardan oluşuyor. Çocuklar, bazen 
bir yetim, bazen işçi, bazen de savaşçı 
olarak karşımıza çıkıyor. Savunmasız 
haldeki milyonlarca çocuk çeşitli istis-
marlara maruz kalıyor.
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Siyasi krizler, ekonomik adaletsizlikler, sosyal 
yozlaşmalar dolu, ahlaki değerlerin yok edildi-
ği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hepimizin 
gözleri önünde cereyan eden savaşlar, şahit 
olduğumuz şiddet örneklerinden yalnızca bir-
kaçı. Bir yanda insanlar açlık ve yoksulluktan 
kırılırken, öte yanda fazla kilolarından kurtul-
mak için milyonlarca para harcayan insanlar 
bulunuyor. En önemli ahlaki değerlerin yok 
ediliyor ve ahlaksızlık, hak savunuculuk ola-
rak yansıtılıyor. Yaşanan bütün bu krizlerden, 
hak ihlallerinden, ahlaki yozlaşmadan ve yok-
sulluktan etkilenen en savunmasız kesimi ise 
çocuklar oluşturuyor.  

Savaşların ardından
Savaşların çocuklar açısından iki önemli yönü 
bulunuyor. Bunlardan ilki, savaş mağduru 
olarak çocukların yaşadığı yıkım, yetim kal-
ma ve istismara uğrama durumu. İkincisi ise 
savaşlarda “çocuk asker” olarak kullanılmaları 
nedeniyle yaşadıkları mağduriyetler. Savaşlar, 
çocukların yaralanmalarına, sakat kalmaları-
na hatta ölmelerine neden oluyor. Bugün dün-
yadaki silahlı çatışmalardan en büyük zararı 
çocuklar görüyor.

Bunların yanında ebeveynlerini, yakın ar-
kadaşlarını ve akrabalarını yitirme tehlikesiyle 
de karşı karşıya kalan bu çocuklar, hayatlarının 
kalanını yetim olarak sürdürüyor. Bugün dün-
yada kayıtlı yetim sayısı 150 milyonu bulurken, 
resmî olmayan sayının 400 milyonu aştığı tah-
min ediliyor. Fıtratları gereği korunma ihtiyacı 
hisseden çocuklar, savaşların ve çatışmaların 
gerçekleştiği kaotik ortamlarda fiziksel, ruhsal 
ve cinsel istismarlara maruz kalıyor. 

Çocuk askerler mevcut savaş koşullarında 
“masrafsız”, “feda edilebilir” oldukları için ak-
tif şiddet eylemcileri haline getiriliyor. TBMM 
Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın “Silahlı 
Çatışmalarda Çocuklar” adıyla yayımladığı bir 
araştırmaya göre, dünya genelinde 250 bin-350 

bin civarında çocuk, silahlı kuvvetlerde veya 
silahlı gruplara yardımcı hizmetlerde çalışıyor.

Fakir ülkelerdeki toplumsal parçalanma ve 
geri kalmışlık, teknolojinin gelişmesi ve devlet 
dışı aktörler çocuk asker sayısının artmasının 
üç temel nedeni olarak görülüyor.

Hâlihazırda en fazla çocuk asker Afrika ve 
Asya kıtalarında bulunuyor. Latin Amerika ve 
Ortadoğu’da da çocuklar savaşçı olarak kulla-
nılıyor. Kızların çocuk askerler içindeki oranı 
%10 ile %40 arasında değişiyor. Myanmar’da  
350 bin kişilik  ordunun 90 bin’i 18 yaş altın-
daki çocuklardan oluşuyor. 

Sadece Afrika kıtasında 120 bin çocuk 
savaşçı bulunuyor. Demokratik Kongo Cum-
huriyeti’nde kullanılan çocuk asker sayısı 30 
bin. Yakın zamana kadar, ülkenin doğusun-
daki bazı milis güçlerin %60’ı çocuklardan 
oluşuyordu.

Kısaca, 15 ülkede 51 devlet dışı silahlı ör-
güt, çocukları silah altına alıyor, onları silah-
lı çatışmalarda kullanıyor ya da onlara karşı 
ciddi ihlaller gerçekleştiriyor. Gelişmiş birçok 
ülke de 18 yaş altındaki çocukları silahlı kuv-
vetlerine alıyor: Kanada’da silah altına almada 
asgari yaş sınırı 16 iken, Avusturya ve ABD’de 
17. Silah altına almada asgari yaşı 16 olarak 
belirleyen İngiliz ordusunda, 18 yaşın altında 
6 bin personel bulunuyor. 

Suriye’nin masum yüzleri
Mart 2011’den bu yana Suriye’de yaşananlar 
acı tablonun bir diğer çarpıcı örneği olarak 
karşımıza çıkıyor. İngiltere merkezli Suriye İn-
san Hakları Gözlemevi’nin hazırladığı rapora 
göre 400 binden fazla kişi hayatını kaybettiği 
Suriye’de rejim güçleri ve destekçilerinin, mu-
halifleri ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri 
hedef alan hak ihlalleri savaş suçuna dönüştü.

Suriye İnsan Hakları Örgütü tarafından 
hazırlanan bir diğer rapora göre ise, çatışma-
larda ölen sivillerin sayısı 176.678. Bunların 

18.242’si çocuk, 18.457’si kadın. İşkence al-
tında ölen  kişilerin sayısı ise 11.427. Bunlar 
dışında ayrıca 27.496 silahlı muhalifin de ça-
tışmalarda öldüğü tahmin ediliyor. Söz konu-
su raporda rastgele yapılan bombardımanlar 
ve silah atışlarının en büyük kurbanlarının da 
yine kadın ve çocuklar olduğu belirtiliyor.

Artan çocuk istismarı
BM’nin 2014 yılında dünya çapında çocuklara 
yönelik istismara ilişkin yayınladığı bir rapora 
göre, her 10 kız çocuğundan biri cinsel istis-
mara maruz kalıyor. 190 ülkeden edinilen ve-
riler göre sadece 2012 yılında cinayete kurban 
giden çocuk sayısı 95 bin. 58 ülkede çocukla-
rın %17’si ağır fiziksel cezalara maruz kalıyor. 
Yalnızca 2015 yılında ABD’li 133 askerî perso-
nel, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar sebe-
biyle ceza aldı.

Suriye Savaşı’yla birlikte mülteci konu-
muna düşen milyonlarca insanın sığındıkları 
kamplarda yaşanan taciz ve tecavüz vakalarıy-
sa söz konusu durumun bambaşka bir boyu-
tunu oluşturuyor. Fransa’daki Calais Mülteci 
Kampı’nda yaşları 14 ila 16 arasında değişen 7 
erkek çocuğun tecavüze uğraması, küresel öl-
çekte çocuk haklarının ne denli ihlal edildiğini 
sarih bir biçimde ortaya koyuyor.

Açlık, yetersiz beslenme, yoksulluk
BM’nin 2013 yılında küresel alanda yaşanan 
“Çocuk Ölümleri” hakkındaki raporunda 
açlık ve salgın hastalıklar sebebiyle hayatını 
kaybeden çocuk sayısının 2012 yılında 6,6 
milyon olduğu, bu çocukların beş yaşına dahi 
gelmeden hayatlarını kaybettikleri belirtiliyor.  
Çocuk ölümlerinin en çok yaşandığı ülkeler 

şunlar: Hindistan, Nijerya, Pakistan, Demok-
ratik Kongo Cumhuriyeti ve Çin.

Suriye’de 2011’den beri devam eden savaşın 
etkileri ise yine açlık ve yoksulluk. Suriye’nin 
başkenti Şam’da bulunan Yermük Mülteci 
Kampı ile Lübnan sınırına yakın Madaya’da 
birçok kadın ve çocuk açlıktan hayatını kay-
betti; insanlar kedi, köpek, ağaç yaprakları, ot 
ve kendi dışkılarıyla beslenmek zorunda kaldı. 
Sadece Madaya kasabasında Ocak 2016’da 13 
bin çocuğun ölüm tehlikesi altında olduğu, 
yaklaşık 400 çocuğun yetersiz beslenme sonu-
cu durumunun ağırlaştığı, beşi çocuk olmak 
üzere toplam 36 kişinin açlık sebebiyle hayatı-
nı kaybettiği tespit edildi. 

Yoksulluğun sonucu: Çocuk işçiler
Yoksulluk aynı zamanda çocukların maddi bir 
gelir kaynağı olarak görülmesine neden olu-
yor. Çocuklar, aile bütçesine katkıda bulun-
mak, evi geçindirmek, yoksullukla mücadele 
etmek gibi gerekçelerle çalıştırılıyor. Çocuk-
ların çalıştırılması, çocuk haklarının ihlaline, 
bununla birlikte birçok ahlaki problemin de 
ortaya çıkmasına neden oluyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tara-
fından hazırlanan “Dünyadaki Çocuk İşçiler 
2015” adlı raporda 5 ila 14 yaş grubu arasında 
dünya genelinde 120 milyon çocuk işçinin bu-
lunduğu belirtiliyor. 

Bugün 1,2 milyar insan hâlâ yoksulluk 
içerisinde yaşıyor. Dünyanın çeşitli bölgele-
rinde çıkan savaşlar yüzünden birçok insan 
vatanlarından, evlerinden göç etmek zorunda 
kaldı. Savaş sebebiyle pek çok kadın ve çocuk 
hayatını kaybetti. Sağ kalmayı başaran kadın 
ve çocuklar da istismarın her türüne maruz 
kalmaya devam ediyor.

İHH, istismar gibi tehlikelere maruz kalma ihtimali yüksek yetim çocuklar 

için özel çalışmalar yürütüyor. Dünya üzerinde her yıl 800 bin yetime yardım 

ulaştırıyor, 90 bin yetime her ay düzenli destek veriyor; kurduğu 32 yetimhane 

ile 2 binden fazla çocuğun bakımını üstleniyor. 
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IRAK’IN ÖLÜMÜ

Yanlış yöne saptığını anladığında insan 
gerçekten hızını ikiye mi katlar? ABD’nin 
Mart 2003’te başlattığı Irak işgalinin 
22.ayında, bölgeye asker sevkiyatını 
arttırarak varlığını sürdürmesi tam 
olarak buydu. Uluslararası hukukta 
hiçbir meşruluğu olmayan Irak’ın işgali, 
1 milyondan fazla Iraklı sivilin ölmesine, 
Irak halkının büyük bir kısmının mülteci 
konumuna düşmesine ve ülkenin altya-
pısının geri döndürülemez şekilde tahrip 
edilmesine neden oldu. Savaşta en büyük 
bedeli hiç şüphesiz Irak halkı ödedi. ABD 
işgali himayesinde ortaya çıkan terör 
örgütlerinin kanlı hesaplaşması ile
ödemeye halen devam ediyor.

Merve Aksoy
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Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana 
sürekli müdahalelere maruz kalan Irak, 
1980 yılıyla birlikte âdeta ABD’nin güdü-
müne girdi. 11 Eylül 2001 sonrasında te-
röre karşı savaş adı altında uluslararası bir 
kampanya başlatan ABD, 2003 yılında Irak’ı 
işgal ederek ülkede halen devam eden bir 
istikrarsızlığın temellerini attı. ABD, ger-
çekleştirdiği işgale gerekçe olarak Saddam 
yönetiminin kimyasal silah ürettiğini ve 
el-Kaide’ye destek verdiğini ileri sürdü.

Irak’ın kimyasal silah bulundurduğu yö-
nündeki bütün iddialar Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı’nın yaptığı denetimler sonu-
cunda geçersiz kaldı, ABD’nin her türlü gi-
rişimine rağmen Saddam yönetiminin kim-
yasal silahlara sahip olduğu ispatlanamadı. 
1980’li yıllarda kullandığı kimyasal silahların 
kaynağı ise bizzat ABD adresini gösteriyor. 
Zira İran ile süren savaşın en sıkıntılı dönem-
lerinde, Irak’ın arkasında duran ABD, Sad-
dam hükümetinin bu tür silahlar temin edip 
kullanmasına göz yumdu. İşgalin diğer gerek-
çesi olan; Saddam yönetiminin el-Kaide’ye 
destek verdiği ve 11 Eylül 2001’de ABD’ye 
yönelik saldırılarda rolü olduğu iddiaları ise 
ne Amerikan mahkemeleri ne de uluslararası 
mahkemelerde ispatlandı. Amerikan siyaset-
çilerinin işgal için kullandıkları gerekçelerin 
2003 yılından sonraki dönemde yalan olduğu 
da açıkça ortaya çıktı. Tüm bunların ötesin-
de ABD, rızadan yoksun ve güce dayalı Irak 
müdahalesinde izlediği politika ve uyguladığı 
işkencelerle uluslararası hukuku, uluslararası 
savaş hukukunu (uluslararası insancıl hu-
kuk) ve insan haklarını ağır şekilde ihlal etti. 
Uluslararası hukukta hiçbir meşruluğu olma-
yan bu işgalin en çelişkili yönü ise Saddam 
Hüseyin yönetimi altındaki Irak’ın ABD’nin 
güvenliğine hiçbir zaman doğrudan bir tehdit 
oluşturmamış olması.

ABD ve İngiltere’nin istikrara kavuştur-
mak ve yeniden inşa etmek iddiasıyla girdik-

leri Irak’ta, üç yıllık işgal sonrasında Iraklıların 
pek çoğu, işgal sırasındaki hallerinin yaptırım-
lar ve diktatörlük döneminde olduğundan çok 
daha kötü olduğunu belirtiyor.  Sözde istikrar 
ve demokrasi için yapılan işgalin arka planın-
da asıl niyetin ne olduğu, Ebu Gureyb Hapis-
hanesi’nde gözaltına alınan ya da tutuklanan 
kişilere yönelik her türlü insanlık dışı işkence 
fotoğrafları ile gün yüzüne çıktı. 

Şubat 2004’te Kızıl Haç, Bush yönetimi-
ne burada yapılan tecavüz ve işkencelerin 
Cenevre Sözleşmelerinin ciddi ihlali oldu-
ğunu bildirerek savaş suçu işlediklerine dair 
bir uyarı gönderdi. Ancak Ebu Gureyb’deki 
işkencelerin gün yüzüne çıkması işkenceleri 
durdurmadı. Savaş hukukunu ve Cenevre 
Sözleşmelerini hiçe sayarak yapılan bu tür 
ağır insan hakları ihlalleri ve işlenen savaş 
suçları Amerikan askerlerini rahatsız etme-
di. Bulundukları bölge itibarıyla Cenevre 
Sözleşmelerinden muaf oldukları açıklandı. 

ABD askerleri mahkemede yargılanma-
dıkları gibi Irak’ta işledikleri savaş suçları 
da uluslararası hukukta hiçbir sorumlu-
luk kapsamı içerisine alınmadı. 12 Aralık 
2011’de ABD Başkanı Barack Obama ABD 
askerlerini Irak’tan çekti. Amerikan askerle-
rinin ayrılmasıyla bölge ne istikrara kavuştu 
ne de demokrasisi gelişip ekonomisi kalkın-
dı. Aksine, yeni terör örgütlerinin doğması-
na ve büyümesine en büyük katkıyı bu bölge 
sağladı. Kitle imha silahları olduğu gerekçe-
siyle düzenlenen işgal sonrasında bölgede 
ne herhangi bir kitle imha silahı bulundu ne 
de Saddam rejiminin el-Kaide ile doğrudan 
bağlantılı olduğu ispatlanabildi. 

Bu büyük yalanla girilen ve ABD’nin özel 
meseleleri için devam ettirilen Irak işgalin-
den geriye kalan tek gerçek ise milyonlarca 
insanın ölümü ve bölgenin geri döndürüle-
mez biçimde tahrip edilmiş olduğudur.

Bu yazı İNSAMER’in yayımladığı “Uluslararası 
Hukukta Irak İşgali ve Batı’yı Yargılamak” isimli 
rapordan faydalanılarak hazırlanmıştır.

80ay
ABD ve İngiltere’nin işgal süresi

1.2milyon
İşgal ve sonrasında öldürülen toplam Iraklı

2.615
Öldürülen profesör, bilim adamı ve doktor

13 milyar dolar
İşgal sırasında Irak
hükümetinin kaybı

341
Öldürülen medya çalışanı

100bin
Öldürülen Iraklı kadın

2.2milyon
Ülke içinde yerinden edilen Iraklı

2.7milyon
Ülke dışında mülteci olan Iraklı

Öldürülen her 1000 kişiden 2’siÖldürülen her 10 kişiden 1’i 1.000 
18 yaş altı genç 2 yaş altı bebek Her yıl koleradan ölen Iraklı

400 milyar dolar
Tahrip edilen Irak’ın onarılması
için gerekli miktar

24
Her ay patlatılan
bombalı araç

İHH, Irak’ta sadece 2016 yılında 200 bin kişiye acil yardım ulaştırdı. Irak
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ALMANYA’NIN 
KAÇINDIĞI
TARİH:
NAMİBYA
SOYKIRIMI

1904-1909 yılları arasında iyice za-
limleşen Alman siyaseti direnişe geçen 
yerli halkın öldürülmesine, asılmasına, 
tecavüz edilmesine, topraklarına ve 
hayvanlarına el konulmasına, kon-
santrasyon kamplarında ölüme terk 
edilmesine imkan tanıyordu. Hayatta 
kalan aile bireylerinden biri Köpekba-
lığı Adası’ndaki vahşeti şöyle ifade edi-
yor: “Almanlar beni adaya gönderdiler. 
Bir yıl orada kaldım. Yaklaşık 3.500 
kişiydik; sadece 193 kişi geri dönebildi, 
3.307’si adada öldü.”

Serhat Orakçı
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Yirminci yüzyılın ilk soykırımı Avru-
pa’dan binlerce kilometre uzakta Afrika’nın 
güney batı ucunda gerçekleşti. 1904-1909 
yılları arasında Alman General Lothar von 
Trotha’nın emriyle gerçekleşen soykırımda 
bölgeyi sömürgeleştiren Almanya’ya karşı 
ayaklanan Ova Herero halkının %80’i ve 
Nama halkının %50’si acımasızca katledil-
di. Olay sadece bununla da sınırlı değil ma-
alesef. Sağ kalanlar konsantrasyon kamp-
larına tıkılırken, öldürülen 100.000 kadar 
Namibyalının cesedi ise ırkçı deneyler için 
gemilerle Almanya’ya taşındı. Soykırımdan 
kaçabilenler ise Kalahari Çölü’nün kızgın 
kumlarında aç ve susuz kaderlerine terk 
edildiler. Çöldeki kuyulara önceden zehir 
döküldüğünden su içenler zehirlenerek 
hayatlarını kaybediyordu. Yırtıcı kuşlar ta-
rafından parçalandıktan sonra cesetler çöl 
kumu tarafından yutuluyordu.

1884-1915 yılları arasında Namibya’yı 
sömürgeleştiren Almanya yerli halka ol-
dukça zalimane davranarak hem toprak-
larına el koydu hem de ayaklanan halka 
soykırımda bulundu. Bu bölgedeki elmas 
yataklarını kontrol altına alan Almanya 
bölgenin güvenliği için II. Kaiser Wil-
helm’in emriyle Alman İmparatorluğu’nun 
en iyi birliklerini de bölgeye getirdi. Al-
manlara karşı ayaklanan bazı kabileler 
tamamen ortadan kaldırılırken geri ka-
lanlara baskı ve zulüm ile boyun eğdirildi. 
Köpekbalığı Adası (The Shark Island) kon-
santrasyon kamplarının başında geliyordu; 
adaya götürülenler burada ölüme terk edi-
liyordu.

1904-1909 yılları arasında iyice zalim-
leşen Alman siyaseti direnişe geçen yerli 
halkın öldürülmesine, asılmasına, tecavüz 
edilmesine, topraklarına ve hayvanlarına el 
konulmasına, konsantrasyon kamplarında 
ölüme terk edilmesine imkan tanıyordu. 
Hayatta kalan aile bireylerinden biri Kö-

pekbalığı Adası’ndaki vahşeti şöyle ifade 
ediyor: “Almanlar beni adaya gönderdiler. 
Bir yıl orada kaldım. Yaklaşık 3.500 kişiy-
dik; sadece 193 kişi geri dönebildi, 3.307’si 
adada öldü.”[1] Adaya götürülenlerin yap-
tığı angarya işlerin başında ise daha önce 
orada ölenlerin cesetlerindeki kafatası gibi 
belli kemikleri etlerinden sıyırarak temiz-
lemek vardı.[2] Temizlenen kafatasları “bi-
limsel” araştırma amacıyla Alman üniver-
sitelerine gönderilmekteydi.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Alman-
ya’ya taşınan kafatasları ve kemikler Alman 
üniversitelerinde bilim adamlarının ırkçı 
deneylerinde kullanıldı. Bunlardan biri 
de Aryan ırkının üstünlüğünü teorik ola-
rak ispatlamaya çalışan Eugen Fischer’di. 
Esasen kemiklerin Almanya’ya taşınmasını 
isteyen de oydu. Namibya’da yerli halk üze-
rine yaptığı deneylerden sonra kaleme al-
dığı çalışmaları daha sonraki yıllarda Adolf 
Hitler de okuyacaktı.

Şimdilerde Ova Herero ve Nama halk-
larının temsilcileri Almanya hükümeti ve 
parlamentosuna diyalog çağrısı yaparak 
bu soykırımın resmi olarak tanınmasını ve 
Ova Herero ve Nama halklarından bağış-
lanma istenmesini talep ediyorlar. Ayrıca 
Berlin ve Freiburg üniversiteleri bünyesin-
de tutulan ve çeşitli müzelerde sergilenen 
Namibyalılara ait kemiklerin iadesi de iste-
niyor. Ova Herero ve Nama halkının önde 
gelenleri atalarının kemiklerini toprağa 
gömmeden ruhlarının huzur bulamayaca-
ğı inancındalar.

Almanya şimdiye kadar soykırım ger-
çeğini resmi olarak tanımaktan kaçındı. 
Almanya’ya giden Namibya heyetleri he-
nüz istedikleri sonucu tam olarak elde ede-
mediler. Soykırımın 100. yılına denk gelen 
2004’te Namibya’yı ziyaret eden Almanya 
Kalkınma Yardımları Bakanı Heidemarie 
Wieczorek-Zeul özür dileyerek olayı ka-

patmak istedi.[3] Daha sonra devam eden 
görüşmeler sonucunda 2011 yılında sem-
bolik olarak 20 kafatası Namibya’ya iade 
edilirken Almanya tarihte yapılan hata-
ların acısını hafifletmek adına tazminat 
ödemek yerine Namibya’ya teknik yardım 
sağlama sözü verdi.

Devletlerarası görüşmelerde yer almak 
isteyen Ova Herero Soykırımı Derneği 
(Ova Herero Genocide Association) ve 
Nama Geleneksel Liderler Derneği (Nama 
Traditional Authorities Association) geçti-
ğimiz Ocak ayında öldürülen 100.000 Na-
mibyalı için New York’ta Almanya’ya karşı 
dava açtılar. Almanya’yı diplomatik alanda 
sıkıştıran Namibya devletinin yanı sıra si-
vil oluşumlar da mahkeme yoluyla 20. yüz-
yılın bu ilk soykırımının hesabını sormak 
istiyorlar.

Güçlü Yahudi lobisi karşısında dire-
nemeyip Nazi soykırımını resmen kabul-
lenen ve tazminat ödemeyi kabullenen 
Almanya, lobi faaliyetleri sınırlı düzeyde 
kalan Namibyalılara karşı ise aynı anlayışı 
göstermekten imtina ediyor. 2015 yılında 
Almanya parlamentosu ve hükümet yetki-
lilerine sunulan dilekçede özetle Jön Türk-
lerin Ermenilere yönelik soykırımını 24 
Nisan 2015’de tanıyan Almanya’nın Nami-
bya’da gerçekleştirdiği soykırımı da resmen 
tanıması ve tarihi sorumluluğunu yerine 
getirmesinin beklendiği belirtiliyor.

Almanya devleti kısmen soykırımı ka-
bullenmiş gibi görünse de Namibya’da hala 
varlığını sürdüren Alman azınlık topluluğu 
bu tarihi gerçekliği kabullenmekte isteksiz. 
Namibya üzerine çalışmaları bulunan Elke 
Zuern’e göre geneli Swakopmund’da yaşa-
yan Alman kökenli azınlık geçmişte yapı-
lanları hala savunmaya devam etmekte ve 
ırkçı bakış açısını ısrarla sürdürmekte. Bu 
topluluktaki diğer bir eğilim de Namibya’da 
bulunan sömürge dönemine ait heykel ve 

anıtları muhafaza etme çabası. Namibya-
lılar ise zaman zaman gerçekleştirdikleri 
protestolarla karanlık günleri temsil eden 
bu anıtların artık kaldırılmasını istemekte-
ler.[4]

Almanların Afrika’daki soykırımla-
rı elbette sadece Namibya ile sınırlı değil. 
Kıtada ayak bastıkları her toprak parça-
sında Namibya’dakine benzer trajediler 
saklı. Togo, Tanzanya ve Kamerun’un gün 
görmemiş tarihlerinde de Alman emper-
yalizminin ve ırkçılığının soğuk yüzünü 
görmek mümkün. Hatta Nazi soykırımının 
ön çalışmaları ve teorik altyapısı Almanla-
rın Afrika’daki sömürge yıllarına uzanıyor. 
Şimdi bir asır sonra Afrika’nın yerli halkla-
rı atalarının haklarını aramak için hukuki 
mücadele başlatarak sömürge soykırımla-
rının hesabını sormak için hazırlar. Bu mü-
cadele her türlü desteği hak ediyor.

[1] Edwin Black, “In Germany’s extermination 
program for black Africans, a temple for the Holo-
caust”, The Times of Israel, 05.05.2016, http://www.
timesofisrael.com/in-germanys-extermination-prog-
ram-for-black-africans-a-template-for-the-holocaust/
[2] Bill Johnson, “German imperialism and the 
African Holocaust”, www.creation.com, 28.11.2013, 
http://creation.com/african-holocaust
[3] “German minister says sorry for genocide in 
Namibia”, The Guardian, 16.08.2004,
https://www.theguardian.com/world/2004/aug/16/
germany.andrewmeldrum
[4] Norimitsu Onishi, “A Colonial-Era Wound 
Opens in Namibia”, The New York Times, 
21.01.2017,
https://www.nytimes.com/2017/01/21/world/africa/
namibia-germany-colonial.html?_r=1
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Yücelciler, Bakanların unutulan ve unuttu-
rulan gizli kahramanlarıdır.

Makedonya topraklarında yaşayan Müs-
lüman Türkler, 1937 yılında Şuayb Aziz 
Efendi önderliğinde milli ve manevi değer-
leri korumak ve gelecek nesillere köprü ol-
mak için bir araya gelirler.

Merkezi Üsküp’te olan “Yücel” adlı bir 
teşkilat kurarlar.

Balkanlar’ın unutulan kahramanları Yü-
celciler, Komünist Yugoslavya döneminin 
en baskıcı zamanında hayatlarını ortaya 
koymuş fedakâr ve idealist insanlardır.

Teşkilatın Başkanı Şuayb Aziz Efendi, 
1930 yılında Üsküp Ataullah Medresesi’ne 
ardından Mısır El Ezher Üniversitesi’ne gi-
derek fıkıh ve kelam konularında ders gör-
müştür.

Teşkilatın diğer önemli ismi olan Nazmi 
Ömer ise, Belgrad Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi mezunudur.

Gizlilik ilkesine son derece riayet eden 
teşkilat üyeleri, 1944 yılında ilk Türk gazete-
si olan Birlik gazetesini çıkarırlar.

Yücelciler, ayrıca Türkçe radyo, tiyatro, 
öğretmenlik okulları, dini ulema yapılan-
masıyla Türklerin manevi ve kültürel ihti-
yaçlarını sağlarlar.

Üsküp radyosunda ilk Türkçe yayını-
nı gerçekleştirirler. Türkçe dersleri vererek 
öğretmen yetiştirmeye başlarlar. Türklerin 
yaşadığı köylere giderek Türk alfabeli oku-
ma kitapları hazırlarlar. Sahnelenmek üzere 
tiyatro eserleri ve insanların dinlerini unut-
mamaları için dini programlar oluştururlar.

Yücelciler, 1943 yılında Üsküp Türk 
Konsolosluğu ve 1945 yılında Belgrad Bü-
yükelçisi Kemal Koperler tarafından des-
teklenirler.

Teşkilat gün geçtikçe genişleyerek bütün 
Makedonya’ya yayılır.

Yücelciler’in son derece ihlaslı, gizli, sa-

mimi çalışmalarının genişlemesi, etkili ve 
söz sahibi olması, Komünistlerin dikkatini 
çekmeye başlar.

Komünistler bu teşkilatın devamlı büyü-
mesi karşısında endişe duymaya başlarlar.

Çünkü Türklerin milli ve manevi dava 
prensiplerine bağlanarak birlik haline gel-
mesi iktidarı çok rahatsız eder.

Tito rejimi, bu sürece daha fazla dayana-
mayarak Yücelcileri tutuklamaya başlar.

Makedonya’da Müslüman Türk kardeş-
lerimize baskılar artınca bölge halkı Türki-
ye’den İsmet Paşa’dan yardım ister.

İsmet Paşa’nın bu yardım talebine karşı-
lığı, «Misak-ı Milli Hudutları dışında Türk 
ve Müslüman unsuru diye bir şey kabul et-
miyorum. Zaman çok vahimdir. Türkiye, 
dışarı ile uğraşmamalıdır. Türkiye’nin başını 
ağrıtmayın» uyarısı ile son bulur.

19 Eylül 1947 tarihinde çok sayıda 
önde gelen Yücelci aydın soruşturma, tu-
tuklama ve infazlarla çok ağır işkencelere 
maruz kalır.

19 Ocak 1948’de yargılamaların başla-
masıyla Makedonya Müslüman Türkleri 
psikolojik baskı altına alınır.

1947 yılında gerçekleşen ilk tutuklama-
larda 4 kişi idam, 13 kişi ise toplamda 195 
sene hapis cezası alır.

1948 yılındaki ikinci ve üçüncü tutuk-
lamalarda, Yücel davasında toplam 63 kişi 
hüküm giyer.

Göstermelik yargı neticesinde dört kişi 
(Şuayb Aziz İshak, Ali Abdurrahman Ali, 
Nazmi Ömer Yakup ve Ali Adem Ali) me-
deni ve siyasi haklarından mahrum ve mal-
larının müsadere edilmesi suretiyle idama 
mahkum edilir.

Bir hatırata göre idam cezasına çarptı-
rılan Yücelciler, İdrizova Hapishanesi’nden 
bir kamyona bindirilerek Suşitsa Köyü’ne 
götürülmüş ve köyün girişinde bir kayanın 
önünde kurşuna dizilmişlerdir. 

Ancak 4 kahraman Yücelci’nin mezarının 
nerede olduğu maalesef hâlâ bilinmemektedir.

Zamanın iktidarı, bu ayıbı ve bu haksız-
lığı örtbas etmek için tutuklamaları kamu-
dan 4 ay gizli tutar.

Basında tutuklamalarla ilgili hiçbir ha-
bere yer verilmez. Yüzyıllarca mal mülk sa-
hibi insanlar, bir gecede dilenci haline geti-
rilir. Büyük sürgünlerin kapısı açılır.

Tutuklamalardan birkaç yıl sonra bas-
kı ve mallarına el konularak yüz binlerce 
insan, asırlarca yaşadıkları toprakları bir 
daha geri dönmemek şartıyla terk etmeye 
zorlanır.

Din ve vicdan hürriyeti ile birlikte yüz-
lerce cami yıkılırken çok sayıda mezarlık, 
hamam, tekke, çeşme ve diğer tarihi eserler 
yerle bir edilir.

İdamlar, yıldırma ve göçe zorlama politi-
kaları neticesinde 1953 yılından Türkiye ile 
imzalanan serbest göç anlaşmasıyla birlikte 
1967 yılına kadar 200 bin Makedonya Tür-
kü, Anadolu topraklarına göç etmek zorun-
da kalır.

69 yıl önce milli, dini ve kültürel inançla-
rının mücadelesinde şehit olan Balkanlar’ın 
gizli kahramanlarını bugün hayır ve rah-
metle anmanın ötesinde sorumluluklarımı-
zı da unutmayalım.

Türkiye, Yücelcilere olan vefa borcunu 
ödemeli. Bu noktada elinden gelen gayreti 
göstermelidir.

Yücelciler’in mücadelesini yeni jeneras-
yona yazılı ve görsel argümanlar ile aktar-
mamız gerekiyor.

Ankara’da sorumlu resmi kurumlarımız, 
Yücelcilere iade-i itibar yapılmasını sağla-
malıdır.

Ayrıca idam edilen 4 Yücelci’nin mezar 
yerlerinin belirlenmesi için Sırbistan ve Ma-
kedonya ile özel bir çalışma yapılması, tarihi 
bir görev ve sorumluluktur. 

Makedonya Yülcelcilere
vefa borcumuz

Osman Atalay



Dünya üzerindeki milyonlarca insana
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33 ülkede  6.089 su kuyusu
 

11 ülkede 32 yetimhane
 

37 ülkede 188 cami ve mescit
 

11 ülkede 23 sağlık projesi
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