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Geçtiğimiz yıl, 
670 bin bağışçımız ve 60 bin gönüllümüz ile 
15 milyon ihtiyaç sahibine ulaştık.

Bu yıl 106 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahipleri için yola çıkıyoruz.

33 ülkede açtığımız 6 bin su kuyusundan
2,5 milyon kişi faydalanıyor.

KURBAN

KURAKLIK



Еditörden

Ekonomik ve siyasi savaşların şekillendirdiği yeni dünya düzeninde toplumlar 
için silahlanma yarışı kadar tehlikeli bir şey daha var: Eşitsizlik.

En zengin 62 kişinin, dünya nüfusunun yarısına tekabül eden 3,6 milyar in-
san ile eşit mal varlığına sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 800 milyon insan 
açlık içinde yaşarken her gün 1 milyar insanı doyurabilecek miktarda yiyecek 
çöpe gidiyor. En zengin 20 ülkenin geliri, en fakir 20 ülkenin 46 katından fazla. 
Tüm bunlar insanların günlük hayatı kadar, yaşam kalitesini ve hatta ömrünü 
belirliyor. Afrika’da 5 çocuktan biri yetersiz beslenme nedeniyle 5 yaşını göre-
meden hayatını kaybediyor.

Bu karamsar tablonun içinde dengeleri mazlum ve mağdurdan yana değiş-
tirmeye çalışanlar da var. Sadece 2016 yılında 674.829 İHH bağışçısı, 15 milyon 
ihtiyaç sahibine ulaştı. Gıda yardımından yetimlerin bakımına, gençlerin mes-
lek edinmesinden insanların temiz suya ulaşmasına kadar birçok hizmetten 
faydalanan ihtiyaç sahipleri hayata tekrar tutundu. Gönüllülerimize ve bağışçı-
larımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu sayımızda vakfımızın 2016 yılı faaliyetlerinin kısa bir özetiyle birlikte, yıl 
içerisinde çıktığımız Yetim Dayanışma Günleri ve Ramazan yolculuklarımızla 
alakalı yazıları; Kurban Bayramı hazırlıklarımıza dair bilgiler bulacaksınız.
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Suriye’de kimyasal saldırılar

Suriye’de sivillere yönelik havadan ve kara-
dan devam eden saldırılarda kimyasal si-
lahlar da kullanılıyor. İdlib’in Han Şeyhun 
mahallesinde Rusya ve Suriye hava kuvvet-
lerinin saldırısı sonucunda çok sayıda sivil 
hayatını kaybetti. Kimyasal silahların kulla-
nıldığı saldırılarda çoğunluğu çocuklardan 
oluşan 30’dan fazla kişi öldü. Suriye’de, başta 
BM olmak üzere uluslararası insan hakları 
kurumlarının iflas ettiği tarihi bir gerçek.

ABD Afganistan’ı “bombaların ana-
sı” ile vurdu

Demokrasi, insan hakları ve eşitliğin savun-
cusu olarak takdim edilen ABD, “nükleer 
olmayan en büyük bomba” olarak bilinen 
GBU-43 bombasını Afganistan’ın Nanga-
har şehrine attı. ABD Savunma Bakanlığı, 
hedefin şehirde bulunan bir DAEŞ kampını 
vurmak olduğunu belirtti. Bombanın tahri-
batı konusunda ise hiçbir açıklamada bulu-
nulmadı.

Güney Sudan’da yaşanan iç savaş 
trajedisi büyüyor

Güney Sudan iç savaşından kaçanların sayı-
sı artış göstermeye devam ederken son be-
lirlemelere göre 1.7 milyon insanın ülke dı-
şına göç ettiği kaydedildi. Güney Sudan’dan 
en fazla göç alan ülkelerin başında ise Ugan-
da geliyor. 800 binden fazla Güney Sudanlı 
mültecinin sığındığı Uganda’daki Bidi Bidi 
kampında kalanların sayısı 270 bini geç-
miş durumda. Dünyanın en büyük mülteci 
kamplarından biri haline gelen kampa gün-
lük 3 bin kadar mülteci giriş yapıyor. İnsani 
durumun iyice kötüleştiği Güney Sudan’da 
kırsal bölgelerde insanların ağaç yaprakları 
ve bitki yiyerek gıda temin etmeye çalıştığı 
belirtiliyor.

Gazze karanlık altında

Uzun süredir elektrik kesintileri yaşayan 
Gazze’deki koşullar son dönemde daha da 
kötüleşti. Artık şehirde 16-20 saat boyunca 
elektriklerin kesik olduğu günler yaşanıyor. 
Zaten kötü durumdaki ekonomiyi; ev, işye-
ri, okul ve hastaneleri çalışamaz hale getiren 
elektriksizliğe karşı jeneratörlerle sağlanan 
alternatif çözümler de şehrin hava kirliliğini 
gittikçe artırıyor. Buna bağlı olarak sağlık, 
eğitim ve alt yapı hizmetlerinin temini im-
kansızlaşıyor.

İsrail’in Filistinli Müslümanları yıl-
dırma politikası

İsrailli asker ve polisler son yıllarda özellik-
le sivillere yönelik saldırılarını artırmış du-
rumda. Bir taraftan Gazze’ye yönelik abluka 
ve kuşatma devam ederken, diğer taraftan 
Kudüs’te yaşayan Filistinlilere ve Mescid-i 
Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslü-
manlara yönelik baskı ve yıldırma politika-
ları uygulanıyor; insanlar sokak ortasında 
öldürülüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, 
nisan ayında bir İsrail polisi, ‘bıçaklı saldırı 
girişiminde bulunduğu’ iddiasıyla 16 ya-
şındaki Fatıma Hacici’ye ateş açtı. En az 20 
merminin isabet ettiği Filistinli genç haya-
tını kaybetti. Temmuz ayında ise Mescid-i 
Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli genç, İsrail 
askerleri tarafından kurşun yağmuruna tu-
tularak şehit edildi.

Kongo’da çatışmalar

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ka-
muina Nsapu isyancıları ile ordu arasında 
nisan ayında yaşanan çatışmalarda çoğun-
luğu sivil 400’den fazla kişi hayatını kaybet-
ti. Çatışmalardan kaçan 9 bin mülteci An-
gola’ya sığınırken, 140 binden fazla insan da 
ülke içinde göç etti. 2016 Ağustos ayından 
bu yana ülkenin Kasai, Kasai Central ve Ka-
sai Oriental eyaletlerinde yaşanan çatışma-
lar sonucunda toplamda 1.17 milyon insan 
evini terk etmek zorunda kaldı.

Suriye’de hastaneler bombalanıyor

Esed rejimi ve Rusya hava kuvvetleri tara-
fından Suriye’de alt yapı tesisleri ve insani 
yaşam alanları bombalanmaya devam edi-
yor. Mayıs ayında başta İdlib olmak üzere 
muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde 15 
hastane bombalandı. 

2. Dünya Savaşı 
sonrası en büyük 
insani kriz

Yemen, Somali, Güney Sudan ve Nijerya’da Birleşmiş Milletlerin 1945’de kuruluşundan bu 
yana dünyanın karşılaştığı en büyük insani kriz yaşanıyor. Dört ülkede toplamda 20 milyon 
insan açlık sorunuyla ile karşı karşıya. Kuraklık, yetersiz yağışlar, siyasi istikrarsızlık ve gıda 
eksikliği bu ülkelerde milyonlarca insanın hayatını ölümle tehdit ediyor.

DÜNYADAN NOTLAR
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YETİM

Yetim Dayanışma 
Günleri’nde 170 bin 
yetime ulaştık
Yetim çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, savunmasız çocuklara karşı toplumda duyarlılık 
oluşturmak ve yetimler için kalıcı projeler üretmek amacıyla her yıl Yetim Dayanışma Günleri 
düzenliyoruz. Yedincisi bu yıl mart, nisan ve mayıs aylarında düzenlenen Yetim Dayanışma 
Günleri’nde yetimlerin hayatlarına dokunan, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlardaki 
onlarca farklı proje, Türkiye’den dünyanın dört bir yanına giden gönüllü ekiplerin ziyaretleriyle 
gerçekleşti. Bu ziyaretler sayesinde ekiplerin İHH’nın yetim çalışmalarını yerinde denetlemesi, 
yetimlerle tanışması ve kaynaşması mümkün hale geliyor.

293
gönüllü ile yollara 
düştü.

36
ülkeye ulaştı.

2017 Yetim Dayanışma Günleri’nde

168.407 
yetime yardım 
ulaştırdı.

651
projeyi hayata 
geçirdi.
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YETİM

170 bin yetime 651 proje

¬ Bangladeş’te yaşayan 12 Arakanlı aileye bölgeye özgü 
mini bir taksi olan rikşa hediye edildi. Bu mini taksiler 
sayesinde aileler kendi geçimlerini sağlayabilecek.

¬ Bangladeş’te 5 yetim genç kızın evlenebilmesi ve yuva 
sahibi olabilmesi için maddi ihtiyaçları karşılandı.

¬ Azerbaycan’da 5 aileye kendi gelirlerini sağlayabilme-
leri amacıyla inek hediye edildi. Maddi imkansızlıklar 
nedeniyle tedavi olamayan 6 konuşma engelli çocuğun 
tedavi olması sağlandı.

¬ Sudan’da yetim ailelerine düzenli gelir olması ve kimseye muhtaç olmadan 
geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla 20 aileye keçi hediye edildi.

¬ Filistin’de İsrail’in saldırıları nede-
niyle evleri ve eşyaları zarar gören 20 
aileye beyaz eşya temin edildi.

¬ Tunus’ta 10 aileye baharat öğütme 
makinesi, çeşitli baharatlar ve bu 
baharatları paketleyip satabilecekleri 
malzemeler temin edildi. Yetim aileleri 
ev ihtiyaçlarını öğüttükleri baharatları 
satarak giderebilecekler.

İHH, her ay 56 ülke ve
Türkiye’deki 75 şehirde bulunan

yaklaşık 90 bin yetim çocuğun düzenli 
bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık,

gıda, barınma gibi konularda onlara des-
tek veriyor. Ayrıca her yıl 135 ülkedeki

800 bin yetime dönemsel yardım
ulaştırıyor. Yetim çalışmalarımızla

alakalı detaylı bilgi için ziyaret edin:
ihh.org.tr/yetim

Yetim Dayanışma Günleri’nde gerçekleşirilen projeler maddi yardımlardan ziyade yetim 
çocukların ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırabilecek, geçimlerini kimseye muhtaç olmadan 
sağlayabilecekleri kalkınma projelerinden oluşuyor. Yetiştirebilecekleri hayvan alımı, meslek 
edinme kursu, tarım araçları temini, evlenebilmeleri için maddi destek gibi birçok konuda sos-
yal projeler hayata geçiriliyor. 2017 yılında bağışçı ve gönüllülerimizin desteğiyle gerçekleştirilen  
projelerden bazıları şöyle:
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Müslüman köyüne kilise

“Abla bak, bu Takva”

Arnavutluk seyahatimde aklımda kalan en önemli detay İHH oldu. Bu vakıf, insanların sade-
ce karnını doyurmakla ilgilenmiyordu. Her hanesi Müslüman olan bir köye, Hıristiyan bir iş 
adamı tarafından kilise yapıldığını öğrendik. Bu misyonerlik faaliyetinin karşısında İHH’nın 
yaptığı ise bir medrese açmak olmuş. Bu medrese sayesinde Müslüman halk dinine yeniden 
sarılmış. Bu yardım hareketine bu açıdan bakmadığım için İHH’nın bu yöndeki çalışmaları 
benim için çok şaşırtıcı ve etkileyici oldu.

Bir süre önce arkadaşlarımızla Tunuslu yetim bir yavrumuza sponsor olmuştuk. İsmi Tak-
va’ydı. Tunus’a geldiğimiz gün Takva ile karşılaşma imkanımızın olup olmayacağını merak 
ediyordum. Gafsa şehrinde katıldığımız ikinci yetim şenliğinde kurum görevlimiz kucağında 
bir çocukla yanıma geldi. Çocuğu kucağıma verdikten sonra “Abla bak, bu Takva” dedi. O 
an yaşadığım mutluluğu kelimelerle tarif etmem imkansız. Göz yaşlarımı tutamadım. O anı, 
ömür boyu unutulmamak üzere beynime kazındı. Binlerce kilometre öteden yaptığımız yar-
dımların, bütün gerçekliğiyle karşımızda olması müthiş bir duygu.

Beyza Ülker / Patani, 2017

Burcu İleri / Arnavutluk, 2017

Sedef Ögütgen / Tunus, 2017

ORADAYDIKORADAYDIK

“Seni çok özleyeceğim”
Toplu fotoğraf çekildiği esnada birinin belime sarıldığını fark ettim. Baktım ki Lisa. Ben de 
sarılınca ne zaman döneceğimi sordu. Üç gün sonra dedim. “Seni çok özleyeceğim” dedi.  O 
an ne diyeceğimi bilemedim. Belki de sadece 10 dakika geçirmiştik birlikte, neredeyse hiç ko-
nuşmamış, yalnızca tanışmıştık. Ama bakmıştık birbirimize. Kelimelerin anlatamadığı şeyleri 
bakışlarımız anlatmıştı sanırım. Beni ona abla, onu bana kardeş eylemişti belki de. O cümlesi-
ne karşılık sımsıkı sarıldık ve yanımdan koşarak uzaklaştı. Sanki bir kuş olup uçtu.   
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YETİM

990 yetim çocuk
yeni evine kavuştu
Savaş mağduru yetim çocuklar için inşa edilen, dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde açıldı. İHH ve Katarlı yardım kuruluşu RAF ortaklığıyla inşa 
edilen yaşam merkezinde savaşın yetim bıraktığı 990 yetim çocuk barınabilecek.

Suriye’de 6 yılı geride bırakan savaşta en büyük yarayı çocuklar aldı. Savaşın yetim bıraktığı 
600 binden fazla çocuk, madde bağımlılığı, zorla silah altına alınma, insan kaçakçılığı, organ, 
fuhuş ve dilenci mafyaları gibi tehditlere karşı savunmasız bir şekilde yaşamaya çalışıyor.

Bu tehditlere karşı yetim çalışmaları yürüten İHH, Suriye’deki yetimlere yaptığı dönemsel yar-
dımların yanı sıra 8 bin çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor. Fakat savaşın açtığı yaralar 
daha derin. Yetim çocuklara yapılan maddi yardımların yanı sıra psiko-sosyal destek verilmesi ve 
sıcak bir yuva ortamı sağlanması hayati bir öneme sahip. İHH ve RAF, bu amaç doğrultusunda 
bu büyük projeyi hayata geçirdi.

Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde kurulan merkezde; 990 savaş mağduru yetim çocuğun 
barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi her türlü ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması, psikolojik 
yönden desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde her biri 350 m2 olan 55 evin yanı sıra okul, cami, 
sağlık ocağı, oyun alanları, terapi merkezi, sanat atölyesi, ekim-dikim amaçlı tarlalar ve geniş 
bir yeşil alan yer alıyor.
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RAMAZAN

Hayırlarınızla 104 ülke 
ve bölgedeydik
Filistin’den Suriye’ye, Moro’dan Afganistan’a, Irak’tan Arakan’a, Patani’den Kolombiya’ya 
dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize Ramazan bereketini ulaştırmak için 
yollara düştük. Binlerce hayırseverimizin kumanya, fitre, zekat bağışlarının yanı sıra iftar 
yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, yetim çocukları bayramlıklarla sevindirdik, 
inşasını tamanladığımız kalıcı eserlerimizi hizmete açtık. Milyonlarca mazlum, mağdur ve 
mülteciye ulaşmamızda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

2017 Ramazan
yolculuğunda

Destek ve bağışlarınızla; 

5 kıtada
Türkiye ile birlikte 

104 
ülke ve bölgede

322.692
kumanya paketi dağıtıldı,

Kurulan sofralarla

3.100.000
kişiye iftar yemeği verildi.

130.000
ihtiyaç sahibine zekât,
fitre ve fidye ulaştırıldı.

30.000 çocuğa
Ramazan Çocuk Paketi,

55.615 yetime bayramlık
elbise hediye edildi.

9 kalıcı eserin açılışı 
gerçekleştirildi.

2.258.844 kişi bu 
kumanyalardan faydalandı.

5 milyon
kişiye ulaştı.

Açılan eserler şöyle:

Burkina Faso’da Yahya Lafçı Camii, Ata ve Behiye Üstüner 
Camii, İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii, Karamürsel Alp Camii. 
Bangladeş’te Ebrar Camii. Sudan’da Hacı Hasibe Ticani Camii, 
15 Temmuz Zehrevan Camii, İsmet Saraç Çubuk Ankara Camii. 
Filistin Gazze’de Onbaşı Hasan Camii.
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RAMAZAN

Kuşatma altında iftar
Suriye’deki savaş bitmek bilmediği 
gibi tüm acımasızlığı ile sürüyor. Öte 
yandan gündelik hayat da zor şartlar 
altında devam etmeye çalışıyor. Suriye 
halkı yıllardır Ramazan bereketini eski-
si gibi yaşayamıyor, bayramlar bayram 
gibi geçmiyor. Tüm bunlara rağmen 
vakfımız Suriye içerisindeki mazlumla-
ra gerekli gıda, giyim, barınma ve diğer 
temel ihtiyaçlarını ulaştırmaya çalışıyor. 
Suriye’deki yardım çalışmalarımız her 
yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da 
devam etti. Sadece Ramazan ayında Su-
riye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine 30 
milyon ekmek ve 150 bin gıda kuman-
yası ulaştırıldı. Yine bu ay boyunca 3 
milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi.  

Kuşatma altındaki bölgelerde de 
diplomatik görüşmelerimiz sonucunda 
çalışmalar yapıldı. Bunlardan birisi 
geçtiğimiz yıllarda insanların kedi, kö-
pek eti yemek için fetva istediği Doğu 
Guta bölgesiydi. Ramazan ayı boyunca 
bu bölgedeki ailelere gıda kumanyaları 
ulaştırıldı, 120 bin kişi kurulan sofra-
larda iftar yaptı.
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Sadece ekmek mi götürüyoruz?
Gürcistan ve Müslümanlar

Ezansız bir hayat neymiş ilk defa Azerbaycan’da fark ettim. Görüştüğümüz bir yetkili, “Ama-
cımız insanların karnını doyurmak değil, Kuran’ı hakim kılmak” deyince yaptığımız işin 
önemini bir kez daha kavradım. Burada Sovyet zihniyetinin etkisini kıracak, insanları kendi 
değerlerine daha bağlı yetiştirecek çalışmalara ihtiyaç var. Dönüp birkaç günlük seyahatimize 
bakınca bir kez daha anlıyorum. Biz insanlara yalnızca ekmek götürmüyoruz. Kendi değerle-
rine yeniden sarılmaları için bir el uzatıyoruz.

Batum’daki ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret ediyoruz. Son durağımız iki yetim çocuğa sahip 
bir annenin eviydi. Bir kilise, sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastanede yatmak zorunda ka-
lan anneye yardım teklifinde bulunmuş. Fakat bunun karşılığında din değiştirmelerini istemiş. 
Teklifi reddeden anne o günlerde İHH’nın Gürcistan’daki partner kuruluşu ile tanışmış. Genç 
anneyi tedavi ettirmiş, yeni bir eve yerleştirip aylık bağlamış. Şimdi çok daha iyi durumdalar. Bu 
olay mutlu sonra bitmiş olsa da Gürcistan’ın genelinde Müslümanlara yönelik Hristiyanlaştırma 
çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hristiyan nüfusun olmadığı köylere bile kiliseler 
inşa ediliyor, fakir Müslümanlara din değiştirmesine mukabil maddi yardım teklif ediliyor.

Serdar Gürçay / Bangladeş, 2017

Esma Aslan / Azerbaycan, 2017

Adnan Oğuz / Gürcistan, 2017

ORADAYDIKORADAYDIK

Dokunmamız
gereken hayatlar
Bangladeş’te Arakanlılar için kurulan kampları geziyoruz. Çocukların ayakları gibi beden-
leri de çıplak. Sürekli yağan yağmur altında, çamurla dolan naylon barakalarda yaşamaya 
çalışıyorlar. Birkaç gün boyunca getirdiğimiz emanetleri dağıtıyoruz. İHH’nın kurduğu iftar 
sofralarında buluşuyor, sonrasında hep birlikte namaz kılıyoruz. Baskıdan, şiddetten kaçan 
insanların o mahzun halleri yaralıyor yüreğimi. Kendi hallerine terk edilmiş gibiler. Birçoğu 
Arakanlı olduğunu gizleyerek yaşıyor Bangladeş’te. Bir kısmı ise bu tür kamplarda zorluklarla 
yaşamaya çalışıyor. Yapacak çok işimiz var, dokunmamız gereken çok hayat.

Mehmet Yasir Cebeci / Zimbabwe, 2017

Filiz Tavukçu / Burkina Faso, 2017

Rakamlara ve mesafelere aldanmayanlar

Tek kelimelik cevap

Hayatımda ilk defa bir Afrika ülkesine gittim. On beş milyonluk Zimbabwe’nin yalnızca 1 
milyonu Müslüman. Şükür ki rakamlara, mesafelere aldanmayıp şehirleri, ülkeleri ve kıtaları 
aşarak insanlığın yanında saf tutan vakıflarımız var. Beş günlük Zimbabwe seyahatinde Tür-
kiye’den gönderilen emanetleri oradaki kardeşlerimize teslim ettik. İHH, böylesi yokluğun 
olduğu bir yerde insanların karnını ve ruhunu doyurmak istemiş. Bunun için yaptığı maddi 
yardımların yanına iki de cami eklemiş. Rabbimizin lütfu ile Hz.Ebubekir Camii’nin olduğu 
bölgede 60 aile İslam’la müşerref olmuş. Çok şükür ki az çok demeden imkanını paylaşanlar 
var, çok şükür ki az çok demeden kıtalar aşanlar var. 

Burkina Faso’dayız. Bize rehberlik eden İbrahim’e soruyorum: “Burada savaş ya da çatışma 
mı yaşandı?” “Hayır.” “Peki, neden bu kadar çok yetim var?” “Hastalıktan.” Tek kelimelik bir 
cevaptı bu, soruyu tamamıyla aydınlığa kavuşturan bir cevap. Kuraklık, içme suyuna ulaşma-
daki güçlük ve yetersiz beslenme ortalama insan ömrünü 43 yıla kadar düşürüyordu bu bölge-
de. Ülkede bolca altın ve hatta elmas rezervi olduğu bilinirken bu yokluğa anlam vermek zor. 
Sonra aklıma tek bir soru takılıyor: Tüm bunların sorumlusu kim? Konuştukları dil bunun 
cevabını veriyor gibi. Onlarca yerli dile sahip bir ülkede Fransızca konuşuluyor. Birileri ülke-
nin tüm yer altı ve yer üstü kaynaklarına el koyarken Burkina Faso halkı hayatta kalabilmek 
için Gana ve Fildişi Sahilleri’ne kaçıyor. Öğrendikçe daha fazla sorumluluk biniyor omuzları-
ma. Anlıyorum ki daha çok çalışmalıyız, daha fazla kişiye el uzatmalıyız. Yoksulun ekmeğini 
zenginin çöplüğüne gönderen bu sistemi durdurmak için daha çok çabalamalıyız. 
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KALICI ESER

Vietnam’ın
en büyük camisi
Hayırsever iş adamı Talip Kahraman ve ailesinin İHH vasıtasıyla Vietnam’ın 
Chau Doc kentinde inşa ettirdiği 1.200 kişilik caminin açılışı gerçekleşti. Açılışa 
Vietnam’ın çeşitli kentlerinden ve komşu ülke Kamboçya’dan yaklaşık 15 bin kişi 
katıldı. Cami, Vietnam’ın en büyük camisi olma ünvanını taşıyor.

¬ Suriye’nin Azez bölgesinde, savaştan 
dolayı yıkılan Biragita Camii yeniden 
inşa edilerek ibadete açıldı.

¬ 15 Temmuz Şehitleri’nin anısına 
Kırgızistan’da yaptırılacak 3 caminin 
temelleri atıldı.

¬ Sabah Namazı Devrimi gönüllü gru-
bunun destekleriyle Ruanda’da hizmet 
verecek Necmettin Erbakan Camii’nin 
inşası başladı.

¬ Konyalı eğitimcilerin destekleriyle 
Pakistan’da cami yaptırıldı. Dünya Ye-
timler Günü’nde açılışı gerçekleştirilen 
camiye “Konya İHH Eğitimciler Camii” 
adı verildi.

İHH, yardım ulaştırdığı
bölgelerdeki insanların ihtiyaçlarına

göre su kuyusu, okul, medrese, yetimhane ve
cami gibi kalıcı eserler de inşa ediyor. Bir su
kuyusu yüzlerce insanı onlarca kilometrelik

yol yürümekten kurtarırken, bir cami bölge halkı-
nın dinini yaşamasına imkan sağlıyor.

Kendi adınıza veya büyüklerinizin hayrına
sadaka-ı cariye hükmündeki bir kalıcı eser
inşa ettirmek için İHH ile irtibata geçebilir,

0212 631 2121’i arayabilirsiniz.
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KALICI ESER

Iğdırlı Onbaşı Hasan anısına Gazze’de camii
Gazze’de İHH’nın inşa ettiği, geçtiğimiz mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen camiye Mescid-i 
Aksa muhafızı, Osmanlı askeri Onbaşı Hasan’ın ismi verildi. Cuma namazıyla birlikte açılışı 
gerçekleştirilen camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek.

“Bir ben kaldım buralarda.
Bir ben, koca Kudüs’te bir Onbaşı Hasan.”

“Aleyküm selam oğul.” dedi. ‘Hayırdır baba 
sen kimsin, burada ne yapıyorsun?’ dedim. 
“Ben...” dedi titreyen bir sesle. “Ben, Osman-
lı Ordusu, Yirminci Kolordu, Otuz Altıncı 
Tabur, Sekizinci Bölük, On Birinci Ağır Ma-
kineli Tüfek Takımı Komutanı Onbaşı Ha-
san’ım.” Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir 
askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı: “Ben 
Iğdırlı Onbaşı Hasan’ım. Bizim bölük Cihan 
Harbi’nde Kanal Cephesi’nden İngiliz’e sal-
dırdı. Cânım ordu Kanal’da yenildi. Artık geri 
çekilmek elzem idi. Ecdat yadigârı topraklar 
bir bir elden gidiyordu. İngiliz, sonra Kudüs’e 
dayandı, şehri işgal etti. Biz de Kudüs’te artçı 
bölük olarak bırakıldık.” dedi.

Osmanlılar, İngiliz girinceye kadar geçen 
zaman içinde mübarek belde yağmalanmasın 
diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden bir 
kenti ele geçiren devlet, asayiş görevi yapan 
yenik ordu askerlerine esir muamelesi yap-
mazmış. Zaten İngilizler de Kudüs’ü işgal et-
tikleri zaman halk çok tepki göstermesin diye 
küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde kalması-
nı istemişler.

Sonra anlatmayı sürdürdü: “Bizim artçı 
bölük elli üç neferdi. Mütarekeden (Mond-
ros Ateşkesi) sonra ordunun terhis edildiği 
haberi geldi. Başımızda kolağamız (yüzba-
şı) vardı. ‘Aslanlarım, devletimiz müşkül 
vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis edi-
yorlar, beni İstanbul’a çağırıyorlar. Gitmem 
gerek, gitmezsem mütareke emrini çiğne-
miş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçiniz-
den isteyen memleketine avdet edebilir, 
ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim 
var: Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretle-
ri’nin yadigârıdır. Siz burada nöbeti sürdü-
rün. Sonra halk ‘Osmanlı da gitti, bundan 
sonra bizim halimiz nice olur!’ demesin. 
Fahri Kâinat Efendimiz’in ilk kıblesini Os-
manlı da terk ederse gâvura bayramdır. Siz, 
İslam’ın şerefini, Osmanlı’nın şanını ayak-
lar altına aldırmayın.’ dedi. 

Bölüğümüz Kudüs’te kaldı. Sonra upuzun 
yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler 
teker teker Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuş-
tu. Düşman değil de yıllar biçti geçti bizi. Bir 
ben kaldım buralarda. Bir ben, koca Kudüs’te 
bir Onbaşı Hasan.” dedi.

Alnından akan ter, gözyaşına karışıyor, 
kırış kırış olmuş yüzünde kendi yol bulup 
akıyordu. Konuşmaya devam etti: “Sana bir 
emanet var oğul, nice yıldır saklarım. Emaneti 
yerine teslim eden mi?” dedi. ‘Elbette’ dedim. 
Sanki Türkiye’ye haber göndermek için birini 
bekliyordu. “Anadolu’ya vardığında yolun To-
kat sancağına düşerse Mescid-i Aksa’ya beni 
nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden ko-
lağam Mustafa Kumandanımın yanına git. 
Ellerinden benim için öp ve de ki: ‘Kudüs’ü 
bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı Iğdır-
lı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın 
yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk et-
medi, tekmili tamamdır hayır dualarınızı bek-
lemektedir kumandanım.’ de.” ‘Tamam’, dedim. 
Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan 
dediklerini not almaya çalışıyordum.

Nasırlı ellerine sarıldım sonra öptüm öp-
tüm. ‘Allah’a emanet ol baba’ dedim. “Sağ ola-
sın oğul. Bizim için dünya gözü ile o mübarek 
Anadolu’yu görmek mümkün değil. Var sen 
selam götür tanıdık tanımadık herkese.” dedi. 
Kafileye geri döndüm, sanki bütün tarihimiz 
kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. 
Rehbere durumu anlattım, inanamadı. Adre-
simi verdim, bu askeri takip etmesini, bir şey 
olursa bana mutlaka haber etmesini istedim.

Türkiye’ye gelince verdiğim sözü yerine 
getirmek için Tokat’a gittim. Askerî kayıtlar-
dan Kolağası Mustafa Efendi’nin izini buldum. 
Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine ge-
tirememiştim. Ardından seneler birbirini ko-
valadı. 1982’de bir gün ajansa geldiğimde bir 
telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden ge-
len bir tek cümle yazılıydı: “Mescid-i Aksa’yı 
bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü.”

Yıllar önceydi, sene 1972. O zamanlar genç bir 
gazeteciydim. Türkiye’den bazı siyasiler ve iş 
adamları İsrail’e resmi ziyarette bulunuyorlar-
dı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. 
Bir sıcak mayıs akşamıydı. Her ziyarette oldu-
ğu gibi sıradan bir işti anlayacağınız.

Ziyaretin dördüncü günü bize tarihi ve 
turistik yerleri gezdirmeye başladılar, kafile 
olarak Mescid-i Aksa’ya vardık. Heyecanlan-
mıştım asırlık merdivenlerden yukarı çıkar-
ken. Üstteki avluya ‘on iki bin şamdanlı avlu’ 
diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han, Kudüs’e ge-
lince bu avluda on iki bin şamdan mum yak-
tırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazını o 
mumların ışığında kılmış, adı oradan geliyor.

Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. 
Doksan yaşlarında bir adam… Üzerinde ken-
dinden daha yaşlı bir asker üniforması; her 
yanı yama içinde, hatta bazı yamaların bile 
tekrar yamanmış olduğu bir elbise... Asırlık 
ağaçların gövdesindeki halkalar misali yama-
ları yaşını göstermeye çalışıyordu sanki.

Orada ayakta bekliyordu, sırtına zorla 
yapıştırılmış gibi duran hafif kamburu da 
olmasa dimdik duracaktı. İki metreye yakın 
boyu ile yaşlıydı ama bir o kadar da vakur. 
Şaşırmıştım.

‘Acaba bu adam bu sıcakta güneş altında 
neden dikilip duruyor’ dedim içimden. Bizi 
gezdiren rehbere sordum; ‘Ben kendimi bil-
dim bileli her gün buraya gelir. Akşama ka-
dar bekler. Ne kimseyi dinler, ne de kimseyle 
konuşur. Sadece bekler, delinin teki herhalde.’ 
dedi. Bu yaşta bu sıcakta sebepsiz beklemeye-
ceğini biliyordum. Bembeyaz sakalının hafif 
titremesi rüzgardan mıydı, senelerin bedene 
yüklediği ağır yükten mi bilemedim. Kafasın-
da eski bir kalpak, sanki kanatlanıp gidecek 
bir kumru misali bekliyordu.

Konuşmakla konuşmamak arasında 
kararsız kaldım. Yanına yaklaştığımı fark 
etti, ama kımıldamadı. ‘Selamün aleyküm 
baba.’ dedim. Başını biraz bana doğru çevir-
di, durakladı ve çatallanmış titrek bir sesle 

Bu yazı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın web sitesinden alınmış,
gazeteci İlhan Bardakçı’nın aktardığı hatırasından uyarlanmıştır.
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SAĞLIK

3D yazıcılı,
yüksek teknolojili 
ortez protez
merkezi açıldı

Suriye’de savaş 7 yıldan beri devam ediyor. Bu 
yıkıcı savaşın ne zaman sonuçlanacağı ise belli 
değil. Ülkede ölümler her gün artıyor, aileler 
parçalanıyor. Bombardımanlardan, çatışma-
lardan ve evlerinin enkazından kendilerini 
kurtarıp hayatta kalabilenler ise savaşın ağır 
izlerini bedenlerinde taşıyor. İHH ve Kuveyt 
Zakat House bu acımasız savaşta yaralanan, 
bedenlerinin herhangi bir parçasını kaybeden 
savaş mağdurlarının yeniden tutan eli, yürüyen ayağı olmak için yüksek teknolojili 
bir ortez protez merkezinin kurulmasına karar verdi. AID Uluslararası Doktorlar Birliği’nin 
de katkılarıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da 3 ayrı protez merkezi kuruldu. İstanbul Edirne-
kapı’da hizmet verecek olan Özel Kuveyt İstanbul Ortez ve Protez Yapım ve Uygulama Merke-
zi’nin açılışı geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşti.

Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını öncelemekle beraber, savaş dışı 
sebeplerle sakat kalmış, ortez protez temini imkanı olmayan ihtiyaç sahipleri de bu merkezler-
den ücretsiz olarak faydalanabilecek. 3D tarayıcılar ile hastadan ölçü alınması ve 3D yazıcılar 
ile protez üretilmesi sayesinde özellikle merkezlerden uzakta olan, savaş bölgelerindeki mağ-
durlar için bu merkezler büyük kolaylıklar sağlıyor. İki yılda bin hastaya ulaşmayı hedefleyen 
merkezler, iki bacağını Halep saldırılarında kaybeden 8 yaşındaki Abdulbasit, 2015 yılında 
bacaklarını kaybeden 9 yaşındaki Henin ve yine 9 yaşındaki Ali’nin de yürümesini sağlayacak.
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BARINMA

İki katlı konteynerler 
Suriyeli mültecilerin 
hizmetinde
İHH, AFAD ve Kuveytli yardım kuruluşu IICO ortaklığı ile kurulan Öncüpınar Konteyner 
Kenti, düzenlenen törenle Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Maliyeti 10 milyon dolar 
olan projede 624 adet çift katlı konteyner bulunuyor. İçerisinde okul, mescit ve meslek evle-
rinin de bulunduğu konteyner kent, 7.490 Suriyelinin yeni evi olacak.

SAĞLIK

¬ İdlib’te 1.100 Suriyeli çocuk sünnet ettirildi.

¬ İHH ve Bahreyn Islamic Association işbirliğiyle işitme cihazı takılan 22 işitme engelli yeniden 
duymaya başladı.

¬ İHH ve Önder İmam Hatipliler Derneği, “İmam Hatipliler Göz Nuru Oluyor” sloganıyla 
Türkiye çapında yaklaşık 4 bin imam hatip okulunda katarakt kampanyası başlattı. Kampanya 
ile de 30 bin kişinin yeniden görmesi hedefleniyor.

EĞİTİM

ANMA

Suriyeli çocuklar için Kilis’te inşa edilen anaokulu bu yıl ilk mezunlarını verdi. Çocukları sava-
şın olumsuz etkisinden kurtarma ve gerekli eğitimlerin verilmesi amacını taşıyan anaokulunun 
70 öğrencisinden 23’ü mezun oldu.

7 yıl önce Afganistan’daki uçak kazası sonucu şehadete yürüyen Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş 
kabirleri başında dualarla anıldı.

ACİL YARDIM

¬ Ramazan ayının son günlerinde Bangladeş’te meydana gelen kasırgadan en çok kamplarda 
yaşamak zorunda olan Arakanlı Müslümanlar etkilendi. Kamplardaki 10 binden fazla ba-
rakanın yıkılması sonucu mağdur ailelere branda, hijyen paketi, giysi ve gıda malzemeleri 
ulaştırıldı.

¬ Filipinler’in sıkıyönetim ilan edilen Marawi bölgesindeki çatışmalardan kaçarak İligan şehri-
ne göç eden ailelere gıda yardımı ulaştırıldı.
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YURTİÇİ YARDIM

Yurtiçinde
650 bin ihtiyaç 
sahibine yardım
Vakfımız Türkiye’deki faaliyetlerini İstan-
bul’daki genel merkez ve temsilcilikler ile 
birlikte il ve ilçelerdeki gönüllülerimizin 
teşkilatlanmasıyla gerçekleştiriyor. Bu 
faaliyetlerin arasında acil yardım ve 
arama-kurtarma eğitimleri, gönüllü faali-
yetlerle kaynak oluşturma, bilinçlendirme 
toplantıları düzenleme, çeşitli ve geniş 
katılımlı hayır çalışmalarının yanı sıra 
yurtiçindeki ihtiyaç sahiplerine yardım 
ulaştırma da yer alıyor.

2017’nin ilk aylarından bu yana yurtiçinde;

¬ İstanbul’da 900 aileye gıda yardımı 
ulaştırıldı. (Bu ailelere üç ayda bir düzenli 
yardım ulaştırılıyor.)

¬ Türkiye genelinde üniversitelerde oku-
yan 707 öğrenciye eğitim yardımı yapıldı.

¬ Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 70 
bin kumanya ulaştırıldı. 

¬ Yine Ramazan ayında 1.487 çocuğa 
bayramlık elbise, 20.050 yetim çocuğa 
hediye paketi, 3 bin aileye ise fitre yardı-
mı ulaştırıldı.

Sadece 2016 yılında İHH, 
Türkiye içindeki yardım

çalışmalarıyla 650 bin ihti-
yaç sahibine ulaştı.
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SU

2,5
milyon
kişiye

temiz su
ulaşıyor

2017’nin nisan ile haziran ayları arasında;

¬ Mali’de 20, Gana’da 45 su kuyusu açıldı.

¬ Son yılların en büyük kuraklığının 
yaşandığı Somali’de 3 özellikli (derin) su 
kuyusu açma çalışmaları başladı. Her bir 
özellikli (derin) su kuyusu yaklaşık 10 
bin kişiye hizmet veriyor.

¬ Susuzlukla mücadele eden eski Osmanlı 
bölgesi, Çad’ın Abeche şehrinde yaklaşık 
15 bin kişiye hizmet verebilecek bir derin 
su kuyusunun yapılması için fizibilite 
çalışmaları tamamlandı.

¬ Irak Musul’da savaş nedeniyle zarar 
görmüş 10 su kuyusunun tamirat ve 
rehabilitesi yapılarak yeniden açıldı.

¬ Tanzanya, Kenya, Ruanda, Uganda, 
Burundi, Senegal, Cibuti, Çad, Gana, 
Burkina Faso, Sierra Leone, Mali, Gine, 
Nijer ve Afganistan’da toplam 210 su 
kuyusunun yapımına başlandı.

Hayırseverlerin desteğiyle İHH’nın 33 ülke-
de açtığı 6 bin su kuyusu bulunuyor. Bu 
kuyulardan dünya genelinde yaklaşık 2,5 
milyon kişi faydalanıyor.

Özellikli su kuyuları, sadece su kuyusu
açmanın ihtiyaçları karşılamadığı bölgelerde

ve durumlarda inşa edilir. Bu kuyular çoğu zaman 
depo, tesisat, ara malzemeler, taşıyıcı motorlar
ve benzeri ekipmanlarla bütünleşik olarak inşa 

edilir. Kimi zaman bir yetimhanenin banyo, kimi 
zaman bir caminin şadırvan, kimi zaman tarım 

arazisinin sulama ihtiyacını veya farklı zorlukları 
gideren bu yapılar, bölgedeki ihtiyacı tek seferde
ve tümden karşılamak için yapılır. Özellikli su

kuyularının durumları ve maliyetleri
her seferinde farklılık gösterse de en çok

ihtiyaç duyulan projeler
arasında yer alır.

Su çalışmalarımızla
alakalı detaylı bilgi almak için
ihh.org.tr/su   adresini ziyaret

edebilir, kendi adınıza veya
büyüklerinizin hayrına su

kuyusu açtırmak için İHH ile
0212 631 2121’i arayarak

irtibata geçebilirsiniz.

Özellikli su kuyusu nedir?
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İNSANİ DİPLOMASİ TOPLANTI

PANEL

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Juan Carlos Restrepo ve beraberindeki heyet, 
Suriye çalışmalarına yönelik bilgi almak için İHH genel merkezini ziyaret etti. Yıllar önce 
ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Venezuela’ya göçen 6 milyona yakın Kolombiyalı kendi 
ülkelerine dönmeye hazırlanıyor. Kolombiya devleti de vatandaşlarını karşılamaya hazır-
lanırken Türkiye’nin Suriye tecrübesinden faydalanmak istiyor. Bu kapsamda Kolombiya 
Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Juan Carlos Restrepo ve beraberindeki heyet Türkiye’ye geldi. 
Kolombiyalı heyet, İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve İHH Başkan Yardımcısı Durmuş 
Aydın’dan Suriye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İHH, İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu (OICHF) ile 
birlikte İslam İşbirliği Kuruluşları Mütevelli ve Yönetim 
Kurulu 4. Ortak Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda 
kuruluşun temsilcisinin yanı sıra İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve OICHF Başkanı Abdulaziz 
bin Abdurahman Al Sani de katıldı. Toplantıda ortak gerçekleştirilen yardım ve diplomatik 
çalışmalar değerlendirildi. İHH’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) danışman statüsünde 
üyeliğinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu’na (OICHF) da meclis üyeliği bulunuyor.

“Uyuşturucu, Özgürlüğün Sonu” konulu mücadele programı Arnavutluk’ta düzenlenen bir 
panel ile devam etti. Başkent Tiran’daki panelde gençlerin ve ailelerin uyuşturucu kullanımı, 
uyuşturucuya erişimi engelleme, halkın bilinçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Tiran 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Demirbaş, paneli düzenleyenlere teşekkür ederken  
İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Ata-
lay, “Dünyada 250 milyon kişi hayatında en az bir kere uyuşturucu kullanmıştır. Gençlerin 
maruz kaldığı riski unutmayalım. Balkan ülkelerinde gençler ciddi risk altında. Burada temel 
amacımız gençleri ve onların ailelerini bilinçlendirmek.” şeklinde konuştu. Arnavutluk Yeşil 
Hilal Vakfı İcra Müdürü Endrit Reka ise uyuşturucuyla mücadelede hükümet, sivil toplum 
kuruluşları ve medyanın iş birliğine dikkat çekti. Uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinç-
lendirme programları; Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan (Sancak), Arnavutluk, Kosova ve 
Makedonya’da gerçekleştiriliyor.

İHH’nın Suriye çalışmaları
ve tecrübeleri anlatıldı 

4.OICHF
toplantısı İstanbul’da
gerçekleştirildi 

Balkanlar’da uyuşturucu 
ile mücadele devam ediyor 
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MAVİ MARMARA

Mavi Marmara’nın
7. yıl dönümünde
Özgür Kudüs Yürüyüşü 
İsrail, Gazze’yi abluka ve ambargo altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öl-
dürmeye ve Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. On binlerce kişi, Mavi Marmara 
saldırısının 7.yıl dönümünde “Özgür Kudüs” için İstiklal Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mavi Marmara’nın yüklendiği misyonun unutul-
mayacağını söyledi. Yalçın, “Emperyalistler ve dostları Mavi Marmara’nın unutulması için 
çirkin bir operasyon yürütüyor. Filistin’e hiçbir elin uzanmamasını, Kudüs’ün zindanda 
boğulmasını istiyorlar. Bilsinler ki Mavi Marmara’nın susması insanlığın ve vicdanın sus-
masıdır.” dedi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, İsrail’in verdiği sözleri hala tutmadığını hatırlata-
rak, konuşmasına devam etti: “Bugün dünyanın her yanında İsrail’in katil olduğu haykırılıyor. 
Bugün Mavi Marmara’nın yoluna devam ettiği ve Mescid-i Aksa’da özgürce namaz kılınana ka-
dar devam edeceği herkes tarafından görülüyor. Siyonizm, pembe hayaller kuruyor. İsrail, Tür-
kiye ile ilişkilerini geliştirdiğini zannediyor. İsrail yine sözünü tutmadı. Türkiye sözünü tutuyor 
ama İsrail sözünde durmayarak Mescid-i Aksa’ya yine saldırdı. O yüzden İsrail’e verilecek en 
güzel cevap, Türkiye - İsrail ilişkilerini sıfıra indirmek ve buradaki konsolosluğu kapatmaktır. 
İsrail’le ilişkilerimiz 6 sene bozuk kaldı, Türkiye silah sanayinde güç kazandı.”

Filistinliler,
Mavi Marmara saldırısının
yıl dönümünde şehitler için
anma etkinliği düzenledi.

Gazze’deki etkinlikte gençler,
7 yıl önce yaşananları

canlandırdı.
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KUDÜS

İsrail işgaline protesto 
Siyonistler, temmuz ayında Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırının ardından camiyi ibadete 
kapattı. 1967 yılından beri ilk kez cuma namazının kılınmadığı caminin girişine dedek-
törler koyan İsrail, Mescid-i Aksa’yı adeta bir hapishaneye çevirdi. İsrail askerleri durumu 
protesto eden Müslümanları kurşunlarla durdurmaya çalışırken Siyonist medya Mescid-i 
Aksa’nın tamamen işgal edilmesi için kamuoyu oluşturuyor. 

21 Temmuz’da Cuma namazının ardından Beyazıt Meydanı’ndan toplanan binlerce kişi, son 
günlerde Kudüs’te yaşananları protesto etti. Birçok STK’nın destek verdiği eylemde, İsrail’in 
Mescid-i Aksa’yı işgal girişimine tepki gösterildi. Elindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla 
meydanı dolduranlar “Kahrolsun İsrail” sloganları attı. Birçok STK temsilcisinin konuşma 
yaptığı eylemde kürsüye çıkan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, gösterinin yapıldığı saat-
lerde Filistinlilerin üzerine kurşun yağdığını dile getirdi. Tüm İslam aleminin iç çekişmeleri 
bırakıp Kudüs’e yönelmeleri gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Şu anda Kudüs’te sizinle aynı 
duyguları paylaşanlar, İsrail kurşunlarının üzerine yürüyorlar. Mescid-i Aksa’yı koruyorlar. 
Biz de buradan onlarla birlikte olduğumuzu haykırıyoruz.” dedi.

İsrail’in Kudüs’e yönelik ilk hamlesi 1948 yılında 
oldu. Şehrin batı bölgelerini işgal eden Siyonistler, 
1967 yılında Mescid-i Aksa’nın da içerisinde 
bulunduğu doğu bölgesini hedef aldı. 1969 yılında 
Siyonistlerin düzenlediği sabotajla tahrip edilen 
camiye yönelik saldırılar, bir yıl sonra yerini sözde 
arkeolojik kazılara bıraktı. Çeşitli bahanelerle 
Mescid-i Aksa’nın altını ve çevresini kazan 
Siyonistler, birçok sahabe mezarı başta olmak üzere 
İslam aleminin değerlerini yok etti. 

Sadece Mescid-i 
Aksa’nın kendisiyle 
yetinmeyen Siyonistler 
çevredeki Arap 
yerleşimcilerin evlerini 
çeşitli yollarla alarak 
Yahudilere tahsis etti.

Bölgedeki Müslümanları 
tasfiye etme sürecini 
hızlandıran Siyonistler, 2000 
yılında Kudüs’ü “İsrail’in 
ebedi başkenti” ilan etti. 
O tarihten itibaren günün 
belirli saatlerinde Yahudi 
grupların cami haremine 
girmelerine güvenlik desteği 
ile göz yumulmaya başlandı.

2000 yılından sonra 
Müslüman mahalleleri 
boşaltan Siyonistler, 
birçok bölgedeki evleri 
de ruhsatsız olduğu 
gerekçesiyle yıkmaya 
başladı. 2011 yılında 
başlayan Arap Süreci 
ile bölgedeki boşluğu 
dolduran İsrail, adım 
adım işgalin son 
basamağına doğru 
ilerliyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bugüne 5 milyon 
Yahudi’yi Filistin’e 
yerleştiren Siyonistler 
7 milyon Müslüman’ı 
da topraklarından 
etti. Kudüs’ü başkent 
ilan eden Siyonistlerin 
arzusu Filistin 
topraklarının tamamının 
Yahudileştirilmesi.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik 
saldırıları Beyazıt Meydanı’nda 
protesto edildi

İşgalin tarihi
1 2 3 4 5
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İHH 2016 Kurban 
yolculuğunda

Destek ve bağışlarınızla 
kesilen kurbanlar 

KURBAN

Yola
çıkıyoruz
İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 
sizlerin desteğiyle 89 ülkedeki milyonlarca 
ihtiyaç sahibine 43.155 kurban hissesi ulaş-
tırmıştı. Her yıl olduğu gibi bu Kurban da 
yola çıkıyoruz. Hedefimiz 2 milyon ihtiyaç 
sahibine ulaşmak. Siz de kurban hisseleri-
nizi bu iyilik kervanına katabilirsiniz.

Detaylı bilgi için ziyaret edin:
ihh.org.tr/kurban

35 bin yetim
sizin desteğinizle geçtiğimiz

Kurban Bayramı’na yeni
bayramlık kıyafetleriyle uyandı.

Bayramlık hediye etmek için
ihh.org.tr/bagis/yetimgiyindirme

adresini kullanabilirsiniz.

89 ülkede
324 şehre ulaştı.

43.155 hisseye ve

345.240 paya ayrıldı.

Bu paylardan

1.726.200
ihtiyaç sahibi faydalandı.
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Yılgın ruh halinden bayram havasına

Allah’ın selamı yakınlaştırıyor bizi

Bayram namazı için yola çıkıyoruz. Havana sokaklarında bayram havası hissedilmiyor ancak 
merkeze vardığımızda hava birden değişiyor. Asıl şaşkınlığım ise mescide varınca başlıyor. 
Aman Allah’ım! Rengarenk yerel giysileriyle ümmet coğrafyasının bir nüvesini görüyoruz. 
Sudanlı, Moritanyalı, Arap, Asyalı Müslümanlar bizi birden o yılgın ruh halinden yeniden 
bayram havasına sokuyor bu muhteşem manzarayla. İçeride tekbirler yükseliyor. Tekbirlerin 
ardından bir Arap kardeşimiz geçiyor minbere ve Arapça bir hutbe okuyor. Sonrasında rehbe-
rimiz Yahya Pedro geçiyor minbere ve İspanyolca bir hutbeyle sesleniyor müminler toplulu-
ğuna. Yine Arap bir kardeşimizin imametiyle eda ettiğimiz namazın ardından kucaklaşıyoruz 
müminlerle. Namazın ardından Yahya Pedro ve diğer dostlarla kurban kesim yerine doğru 
hareket ediyoruz.

Bayram namazını sanki Anadolu’nun bir köyünde kılıyoruz. Yabancısı olduğumuz bu coğraf-
yada Kur’an-ı Kerim tilaveti başlayınca tüm yabancılıklar siliniyor, her şey daha da güzelleşi-
yor. Cıvıl cıvıl çocuklar, tertemiz elbiselerini giymiş nur yüzlü, çekik gözlü gençler ve biz, na-
mazda saf saf diziliyoruz. Namazdan sonra herkes bayramlaşmak için sıraya giriyor, herkesle 
tek tek bayramlaşıyoruz. Bayramımız bayram oluyor. Ardından Kurban kesim alanına geçiyo-
ruz. Burası tam bir bayram yeri. Her taraf İHH afişleriyle donatılmış. Yüzlerce insan bayram 
namazından hemen sonra aileleri ile bayram coşkusuna katılmak için alanda. Muhtaç olan 
olmayan herkes gelmiş kıtalar 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.

Mehmet Çelik / Küba, 2015

Mustafa Yumluk / Vietnam, 2012

ORADAYDIK

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde 
İslami usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar 
paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

Kurban kesimleri tamamlandıktan sonra vakfımız, kurban sahiplerine 
kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildiğine dair geri bildirimde bulunur.

Kurbanlarını vekâlet yoluyla vakfımıza gönderen hayırseverlerimiz, kur-
ban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki 
ile veya vakıf merkezine bizzat gelerek elden, internet üzerinden online 
bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırır.

Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafın-
dan kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

Kurbanlıklar İHH görevlilerince çalışma yapılacak ülke ve bölgelerde kur-
ban ibadeti için gerekli kriterlere uygun olarak satın alınır.

KURBAN
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2016 YILINDA
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Savaş, çatışma, şiddet, açlık, yoksulluk ve daha bir-
çok şeyle boğuşan milyonlarca insan küresel güçle-
rin çıkar çatışmasının tam ortasında çaresizce can 
çekişiyor. Her yıl 250 milyon kişinin ekonomik ve 
sosyal krizden, 100 milyon kişinin de doğal afet-
lerden etkilendiği dünyamızda şu anda evini terk 
etmek zorunda kalıp göç yolunda olan 60 milyon 
savaş ve şiddet mağduru mülteci bulunuyor.

2016, dünya mazlumları ve ülkemiz için zor 
geçen bir yıldı. Daha iyi bir hayat umuduyla yola 
çıkanlar Akdeniz sularında boğulurken, başları-
na neden bombalar düştüğünü bilmeyen masum 
çocuklar Suriye’de kimyasal silahlarla öldürüldü. 
Ümmetin son savunma hattı Türkiye ise hain bir 
darbeye karşı yüzlerce evladını şehit vererek ayak-
ta durmayı başardı. Binlerce gönül dostumuzla 15 
Temmuz’da sokaklardayken aralık ayında kuşatma 
altında can çekişen Halep’teki kardeşlerimiz için 
yollara düştük.

İHH, 25 yıllık zorlu coğrafya ve saha tecrübe-
siyle insanlığın sorunlarına karşı mücadele etmek 
için var. Geçtiğimiz yıl, dünyanın dört bir yanında 
sıkıntıya düşmüş, mağdur olmuş, felakete ve zulme 
uğramış 15 milyon kişiye ulaştık. Sadece 2016 yı-
lında, 60 bin gönüllümüzün çalışmalarımızda yer 
alması ve 674.829 hayırsever bağışçımızın desteği 
sayesinde ihtiyaç sahiplerine 469.736.224 Türk lira-
sı tutarında yardım ulaştırdık.
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İHH’NIN 2016 ÖZETİ

Yapılan bağışların kullanıldığı bölgeler

İHH; faaliyetlerinde, bağış alımlarında, bağış kullanımında ve
bağışçıların yönetiminde uluslararası ve ulusal hukuka uygunluk denetimi 
yapar. Denetlemeler, Mütevelli Heyetinin görevlendirdiği denetleme kuru-
lu, Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği Uyum-Kontrol Birimi, bağımsız
denetçiler, yetkili ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Finans raporunun tamamına www.ihh.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

40225 YIL 84

931

15 MİLYON

283

Genel merkez, temsilcilik, ulusal ve
uluslararası ofislerinde 402 personel çalıştı.

84 ülkede faaliyet gerçekleştirdi.

931 görevli faaliyetleri
gerçekleştirdi ve denetledi.

15 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Yurtiçi ve yurtdışında 283 partner 
kurum ile işbirliği yaptı.

24 yılını tamamladı. 

60 BİN
Türkiye’de 74 şehir ve 265 ilçede yaklaşık
60 bin gönüllü destek verdi.

674.829
674.829 bağışçı 2.999.550 bağış hareketinde bulundu.

469.736.224
Faaliyetler için 469.736.224  harcandı.

372.789.352 

387.669.329 2015

2014

Ortadoğu

Afrika

Asya

Türkiye

Kafkasya
Balkanlar
Amerika

2.999.550

%64

%11,5

%10,5

%8,5

%5,5

İHH, 2016 yılında;

Suriye’ye 273.750.000 ekmek ulaştırdı.

11 ülkede acil yardım çalışması yürüttü.

87 bin yetimin bakımının üstlenildiği
Yetim Sponsorluk Sistemi’ne 16.280
çocuk dahil etti.

4 yetimhane, 2 okul, 20 cami,
900 su kuyusu açtı.

8.965 katarakt hastasını ameliyat ederek 
100 bin ameliyat hedefine yaklaştı.

350.575 Ramazan kumanyası,
43.155 Kurban hissesi ulaştırdı.

İnsani diplomasiyle 13 rehinenin serbest 
bırakılmasını sağladı.

40 bin kişinin 5 bin araçla katıldığı
“Halep’e Yol Açın” konvoyunu düzenledi.

40 rapor, 4 kitap, 4 dergi yayımladı.

4 belgeseli 5 ödül aldı.

15 Temmuz’da sokaklardaydı.
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Bir Boşnak kültürü: 
Ölüyü beklemek

SEYAHATNAME

Yazı: Erhan İdiz
Fotoğraf: Erhan İdiz ve Samet Köprübaşı
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SEYAHATNAME

“O yıl Saraybosna’daki okulumu bırakıp 
ailemin yanına dönmek zorunda kaldım. 
Savaş şiddetlenince de Potoçari’deki kampa 
sığındık. Orada BM için tercümanlık yap-
maya başladım. Kampta durum kötüydü. 
Kış olmasına rağmen insanlar sokakta ya-
tıyor, Sırpların ablukası nedeniyle açlıktan 
ve hastalıktan kırılıyordu. İçeriden her gün 
onlarca cenaze çıkıyordu. Bölgedeki savaş 
gittikçe kızışıyor ve Sırplar kampa doğru 
ilerliyordu. BM’nin Hollandalı askerleri ise 
korumaları altında olduğumuzu söyleyerek 
bizi oyalıyordu. Silahsızlanma adına tüm 
Müslümanların elindeki silahlar alınmış, 
bir kısmı ise Sırplara bildirilerek imha edil-
mişti. BM, bize ulaştırılan yiyecekleri bile 
korumaktan acizdi. Kendilerinden yiyecek 
ve yardım isteyen kadınlara ise ahlaksız 
tekliflerde bulunuyorlardı.

Bir yaz sabahında Sırpların kampa doğ-
ru ilerlediğini gördük. Srebrenitsa düşmüş 
ve sıra içinde bulunduğumuz kampa gel-
mişti. Bosna’daki Barış Gücü’nün Komuta-
nı Fransız General Bernard Janvier BM’nin 

Sırplara hava operasyonu yapmasını engel-
liyordu. Sırplar şehri kuşattı ve BM asker-
leri tek kurşun sıkmadan Boşnakları teslim 
etti. Üstelik kendini savunmak isteyenlere 
engel olup az sayıdaki silaha da el koydular. 
Sırplar, silah doğrulttuğu Boşnaklara çu-
kur kazdırıyor sonra hepsini kurşuna dizip 
buralara atıyordu. İşkencelerini daha ileri 
götürmek için cesetleri parçalıyor ve farklı 
çukurlara gömüyorlardı. Kampın etrafında 
işkencelerle inleyenlerin sesi gecenin karan-
lığını bastırıyordu. Bu şekilde ölmektense 
intihar etmeyi seçenler vardı. Buna cesaret 
edemeyenler ise yanındakilerden kendisini 
öldürmeyi istiyordu.

Ailem de Sırplara teslim edilecekler ara-
sındaydı. Ben tercümanlık yaptığım için 
gitmeme izin verilmiyordu. Kardeşimi de 
kurtarmak için adını temizlikçiler listesine 
ekledim. Ancak Hollandalı binbaşı durumu 
fark etti ve kardeşimin adını listeden sildi. 
Ona ne kadar yalvardıysam da beni dinle-
medi. Sırplar kardeşimi götürünce annem 
ve babam da peşinden gitti. Onları en son 

otobüse bindirilirken gördüm. Tüm düş-
manlıklarına rağmen hâlâ BM’nin onları 
koruyacağını sanıyordum.”

Hasan Nuhanoviç, Birleşmiş Millet-
ler Bayrağı Altında Soykırım kitabında 
yaşadıklarını böyle anlatıyor. Son kez Po-
toçari kampında gördüğü ailesinin birkaç 
kilometre ötede öldürülüşünü, Hollandalı 
askerlerin kadınlar ve içki eşliğindeki eğ-
lencesini ve bu eğlence esnasında Tuzla’ya 
kaçmaya çalışan binlerce Boşnak’ın dağlar-
da nasıl katledildiğini anlatıyor. Nuhano-
viç’in yaşadıkları bunlarla sınırlı kalmıyor.

“Tüm bunlara dayanamayıp intihara 
kalkıştım fakat arkadaşlarım hastaneye 
yetiştirdi. Sonra ailemin vasiyeti üzerine 
yaşadıklarımızı dünyaya duyurmaya ça-
lıştım. Fakat başta uluslararası kurumlar 
olmak üzere herkes kör ve sağır kalmayı 
tercih etti. Özellikle katliam günlerinde 
dağlarda katledilen Boşnaklar için rapor-
lara “yakınlardaki bazı patlayıcılar paniğe 
neden oluyor” notunu düşen BM, katliam-

dan sonra da konuya ilgi göstermiyordu. 
Oysaki paniğe neden olduğu söylenen kü-
çük patlayıcılar 8.372 kişiyi öldürmüştü.”

Türkiye’den Potoçari kampına İHH’nın 
MotoBosna organizasyonuyla geldik. 4 
günlük yolculuğun ardından motosiklet-
lerle 6 ülkeden geçip Srebrenitsa’ya var-
dık. Her yıl düzenlenen bu etkinliğe Tür-
kiye’den ilk defa İHH aracılığıyla katılım 
oldu. Dünyanın farklı yerlerinden gelen 
500 motosikletli ile Srebrenitsa katliamı-
na dikkat çekmeye çalışıyoruz.

Gece oluyor. Dolunaylı bir havada 
çadırlarımızı katliamın yaşandığı alana 
kuruyoruz. Yarın, yani 11 Temmuz katlia-
mının yıl dönümü için son hazırlıkları ya-
pıyoruz. Bense uzandığım çadırda Hasan 
Nuhanoviç’in hikayesini okuyorum. Öğ-
rendiklerim, bu savaşta binlerce benzeri 
olay olduğunu gösteriyor. Annesini, baba-
sını ve her şeyini yitirmiş binlerce Hasan. 

Sabah olunca etrafta çok sayıda çadır 
olduğunu fark ediyorum. Tıpkı 22 yıl önce 

Bosna Savaşı

Bosna Hersek’in 1992 yılında referandumla aldığı bağımsızlık kararını tanımayan Sırplar, Saraybosna’yı 
kuşattı. Üç buçuk yıl boyunca, her gün ortalama 329 bombanın atıldığı Bosna’da, 35 bini çocuk 312.000 
kişi hayatını kaybetti. 2 milyon kişinin evini terk ettiği savaşta, 50 bin Boşnak kadın tecavüze uğradı, 30 
bine yakın kişi de resmî kayıtlara kayıp olarak geçti. Camiler, köprüler ve pek çok tarihî eser yok edildi.

Srebrenitsa Katliamı

Bosna Savaşı devam ettiği sıralarda BM, Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etti. Savaştan önce 24 bin olan 
kent nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 45 bini buldu. Sırpların yiyecek girişini dur-
durmasıyla şehir açlığın ve hastalığın merkezi haline geldi. BM’nin Hollandalı Barış Gücü bu süreçte 
Müslümanların elindeki silahları “koruma” gerekçesiyle topladı. Daha sonra Srebrenitsa’yı işgal eden 
Sırplara teslim edilen bu Müslümanlardan 8.372’si katledildi. Katliam, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra in-
sanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı. Bosna-Hersek Kayıp Arama Enstitüsü verilerine 
göre, 1995 yılından bu yana ülke genelinde 500’den fazla toplu, 5 binin üzerinde ise tek mezar bulundu. 
Öldürülen 3 bin kişinin cesedine ise hâlâ ulaşılamadı.
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olduğu gibi yine buradalar. Fakat 8.372 ek-
sikle. Bu defa eksik olanlar için buradalar. 
Tüm dünyaya yeniden hatırlatmak için. 
Bunlardan biri de eşiyle birlikte gelen Nihat.

Nihat, katliam günlerinde 5 yaşın-
daymış. Ailesiyle birlikte Potoçari’deki 
kampta kalıyormuş. Nihat’ın hafızasında 
o günlerden geriye askerler ve babası kal-
mış. Bir de yürüdüğü kilometrelerce yol.

“Babam ile Tuzla’ya kaçmaya başladık. 
Annemin kucağında 1 aylık kız kardeşim 
vardı. Sırplar’ın yolları kestiğini duyunca 
babam dağlara yöneldi. Ben, kardeşim ve 
annemle gidecek, o da dağlardan gelecekti. 
100 kilometrelik yolun sonunda Tuzla’da 
buluşacaktık. Biz zor da olsa Tuzla’ya var-
dık. Fakat ne babam ne de diğer akrabala-
rım gelebildi.”

Nihat bunları bana mezarlığın karşı-
sındaki gölgelikte anlatıyor. Dinledikçe 
ağırlaşıyorum, dönüp dağlara bakıyorum. 
Boşnakların yıllarca sevdiklerini aradığı 
dağlara.

Boşnakların cenaze arayış günlerinde 
en büyük yardımcıları mavi kelebeklerdi. 
Mavi kelebekler sayesinde 300’e yakın ce-
naze bulunmuştu. Durum araştırıldığında 
bunun tesadüf olmadığı anlaşıldı. Ceset-
lerin, yapısını değiştirdiği toprakta farklı 
bir çiçek türü yetişiyor ve mavi kelebekler 
de bunları takip ediyordu. O günden son-
ra dağlarda sevdiklerini arayanları simgesi 
oldu mavi kelebekler.

Biz muhabbete devam ettikçe Sreb-
renitsa anmaları için toplanan kalabalık 
artıyor. Sonra Nihat ile vedalaşıp mezar-
lığa doğru yürüyorum. Hemen solumda 
mültecilerin Sırplardan kaçıp sığındığı 
akü fabrikası duruyor. Güneş iyice etki-
sini göstermeye başlayınca bir kestane 
ağacının gölgesine oturuyorum. Karşım-
da binlerce mezar taşı, yanı başımda yeni 
kazılmış bir mezar. 22 yıl önce ölen biri 
için kazılan taze mezar. Doğum tarihine 
bakıyorum, 17 yaşındaymış öldüğünde. 
Bir kadın duruyor başucunda. Yeni diki-
len mezar taşını elleriyle silmeye çalışıyor. 

22 yıl sonra iki ağabeyinden birinin 
kemikleri bulunmuş. Onları defnetmek 
için gelmiş. Ailesindeki tüm erkekleri 
kaybetmiş bu katliamda. “İki farklı me-
zardan çıktı kemikleri.” diyor. “Kemik bile 
değil, kemik parçaları. Tuzla’ya kaçarken 
öldürüldü. O zaman 9 yaşındaydım, oto-
büslere bindirilip götürüldük. Bir daha bu-
ralara dönmedim.”

Dokunduğunuz herkesin bir acı hika-
yesi var burada. Herkes birilerini, birileri 
ise herkesi ve her şeyini kaybetmiş. Tüm 
bunları bana tercümanlık yapan Alen ara-
cılığıyla öğreniyorum. Sonra merak edip 
kendisine soruyorum. Meğer o da babasını 
kaybetmiş bu savaşta. 2 yaşındaymış o za-
manlar.

“Ömrüm boyunca bunun eksikliğini his-
settim. Kimseye güvenemedim, özgüvenimi 
kaybettim. Hayatımda, aklımda baba diye 
bir kavram olmadı. Ömrüm boyunca arka-
ma her baktığımda yalnızlığımı fark ettim. 
Annemle 22 yıldır mülteciler için kurulan 
bir kampta yaşıyoruz. Babam öldüğünden 

beri annem sinirli, bir türlü kendine gele-
medi. Tüm bunlardan sonra şimdi Sırplarla 
birlikte yaşamaya çalışıyoruz fakat olmu-
yor. Eskisi gibi değil ve olmayacak da.”

Biz Alen’le Srebrenitsa anıtının önün-
de bunları konuşurken cenazeler son kez 
toprakla buluşturulmak üzere omuzlara 
alınıyor. Mezarlıkta binlerce kişi var. 22 
yıl sonra kemikleri bulunan 71 kişinin ce-
nazesi defnediliyor. İnsanlar sevdikleriyle 
son kez fotoğraf çekiyor. Sevdikleri, birer 
parça kemikten ibaret. Tabutlar incecik. 
Cenaze sahipleri bekliyor. Onlar biraz da 
olsa teselli buldu fakat hâlâ bekleyenler 
var. Bir ölüyü beklemek, birçok Bosna-
lı’nın ortak kaderi. 

Gün batarken bir yolculuğun daha so-
nuna geliyorum. Adını srebren (gümüş) 
kelimesinden alan Srebrenitsa bir zaman-
lar gümüş madenleri ve şifalı sularıyla 
meşhurdu. Şimdiyse katliamı hatırlatıyor 
sadece.

MotoBosna Srebrenitsa yolunda

Fatih Camii’nin avlusundaki basın açıklamasının ardından motosikletlerle yola çıktık. Geceleri sırasıyla 
İpsala, Üsküp, Karadağ ve Srebrenitsa’da konakladık. Kimi zaman boş arazide kimi zaman yol üzerin-
deki medreselerde uyuduk. Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Karadağ sınırlarını geçerek 
Bosna’ya ulaştığımızda bizi Bosnalı motosikletliler karşıladı. Bosna halkı ile her yan yana gelişinde aynı 
kelimeyi duydu MotoBosna ekibi: Teşekkürler. Ekibimizin göğsündeki Türk bayrağını gören herkes mut-
luluğunu dile getirdi, sohbet etmek istedi. Bosnalı bir motosikletlinin kurduğu cümleler ise göze aldığımız 
4 bin kilometrelik yolun yükünü hafifletti: “Burada dünyanın birçok yerinden insanlar var. Neredeyse 
tamamı hümanist duygularla gelmiş. Fakat Türkiye’den Müslümanların gelmesi çok daha farklı bir şey. Bu, 
bize güç veriyor. Yanımızda birilerinin olduğunu görmek bizi güçlü kılıyor. Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.”

500 motosiklet, 400 bisiklet, 6 bin kişi

Saraybosna’ya vardığımızda 500 motosiklet ve 400 bisiklet sürücüsü ile direksiyonları Srebrenitsa’ya çe-
virdik. Katliamın yaşandığı yere vardığımızda yürüyüş yapan 6 bin kişilik grup da konvoyumuza dahil 
oldu. Marş Mira denilen bu anma yürüyüşü Srebrenitsa’dan 100 kilometre uzaklıktaki Tuzla’ya kaçmak 
isterken yolda öldürülen Boşnakların anısına yapılıyor. 

SEYAHATNAME
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Mustafa Zahid Yıldız / İzmir 
Babam Bahattin Yıldız Marş Mira yürüyü-
şüne gitmeye niyet etmişti. Fakat Afganis-
tan’da bindiği uçak düşünce gelmek nasip 
olmadı. Hem onun anısına hem de Bosna 
halkını yalnız bırakmamak için buralara 
geldim.

Muhammed Eren Albayrak 
Murat Albayrak / Samsun
Ekibin en genci 16 yaşındaki Muhammed. 
Babasıyla birlikte motosiklet üzerinde gel-
di Bosna’ya. Babası Murat Albayrak Mu-
hammed’in en yakın arkadaşı olduğunu 
söylüyor. “Siyonistler Kudüs’e girince çok 
korkmuşlar. Acaba aşırı mı gittik, bizi ce-
zalandırırlar mı diye düşünmüşler. Sabah 
olunca kimseden ses çıkmadığını görmüş-
ler. İşte o gün kaybettik bu savaşı. Bir şeyler 
istiyorsak biraz gürültü yapmalıyız. Bu bi-
linçle yola çıktık. Oğlumu da getirmek is-
tedim. O annesinden ben de kendi annem-
den izin aldım ve yollara düştük.”

SEYAHATNAME
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Ensarını
bulamamış millet: 

Rohingyalar

SEYAHATNAME

Yazı ve Fotoğraf: Selim Şevkioğlu
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Bir kadın yanaşıyor yanımıza ve anlatmaya 
başlıyor. O anlattıkça hafifliyor, biz dinle-
dikçe ağırlaşıyoruz. Bize bıraktığı yük kal-
dırılacak gibi değil.

Bangladeş’te Arakanlı Rohingyaların 
yaşadığı kampa girişte dikkatimi çeken ilk 
şey çocuklar oluyor. Bizi görünce etrafa 
kaçışan, çoğu çıplak çocuklar. Saklandık-
ları kuytulardan gelen hıçkırık seslerini 
duyuyoruz sonra. Köylerinde yaşadıkları 
vahşete sebep olan eli kanlı çetelerin, minik 
yüreklerinde bıraktığı derin travmayı üzer-
lerinden atamamışlar. Gelen her yabancı-
dan korkuyorlar.

1400 sene öncesinin çilekeş sahabelerine 
gidiyor aklım. Kampta binlerce Habbab Bin 
Eret’le karşılaşıyorum. Sazdan kotarılmış 

kulübe önlerinde, birbirinden kederli hika-
yeleriyle oturuyorlar. İşkenceden, zulüm-
den, baskıdan kaçmış ama bir türlü ensar-
larını bulamamış kardeşlerimi görüyorum.

Kampa ulaştığımız ilk andan itibaren bir 
teyze takip ediyor ekibimizi. Eşimin yanına 
sokuluyor ürkerek.  Hızlı hareket ettiğimiz 
için geride kalıyor bazen.  Meydana ulaşın-
ca, etrafı gözlemleyebilmek için duruyoruz. 
Teyze yeniden eşime yaklaşıyor ve ellerine 
dokunuyor. Bir şeyler anlatmak istediği bel-
li. Tercüman bulup dinliyoruz. Bir şey iste-
miyor teyze, bir talebi yok. Sadece derdini 
anlatacak birine ihtiyacı var. Çünkü bir yan-
dan kamptaki herkes kendisi kadar dertli 
öte yandan misyonerlere anlatılacak gibi 
şeyler değil yaşadıkları. Kendisi gibi başın-
da örtüsü olan, alnı secdeye gidenlerle pay-

laşılabileceği şeyler bunlar. İçindekini dök-
mese, derdini anlatmasa patlayacak gibi.

“Bana ve kocama çok işkence yaptılar” 
diyor. “Malımıza mülkümüze el koydu-
lar. Tecavüze uğradım.” Eşinin, yaşadık-
larından dolayı akli dengesini yitirdiğini 
söylüyor. Yaşlı gözlerini silip, yüzünü ekip 
arkadaşımızın göğsüne bastırarak teselli ol-
maya çalışıyor.

Kampın lideri giriyor araya. “Bizim der-
dimizden siz anlarsınız. Misyonerler geliyor 
ama bizim ilacımız onlarda değil” diyor. 

Misyonerler kamptaki Arakanlı mülte-
cilere iki kilo pirincin yanında bir de İncil 
veriyormuş.

Daha önce gittiğim ülkelerde tanıştı-
ğım, gencecik delikanlılar geliyor gözümün 

önüne. Adı İbrahim, Muhammed olan ama 
boyunlarındaki kolyelerin ucunda haç taşı-
yan gencecik çocuklar.

Oralarda olmamızın ne kadar önemli 
olduğunu fark ediyorum bir daha. Bunu git-
tiğim her yeni ülkede, her yeni faaliyette pe-
kiştiriyor birileri. Bizim gitmediğimiz yerle-
re başkaları gidiyor ve bizim olanı çalıyor.

Şimdi Arakan’dan geldiğimi duyan dost-
larım “hoş geldin” diyorlar. “Hoş bulduk ama 
daha dönemedim.” diyorum onlara. Zulüm-
den kaçıp kurtulan ama yaşadığı travmadan 
kurtulamayan çocuklar gibi Balu Khali kam-
pındayım hâlâ. Orada ensarını bulamayan; 
dağlardan topladıkları otlarla, yapraklarla 
karınlarını doyurmaya çalışan muhacir kar-
deşlerimin yanından dönemedim.

SEYAHATNAME
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“Biz buradayız,
bizi unutmayın!”

SEYAHATNAME

Yazı: Yasin Onat
Fotoğraf: Bekir Arslan
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“Herkesin satırlarla doğrandığı korkunç 
bir sabahtı. Kimsenin kaçamayacağı bir 
şeydi bu. Ormanda, yolda, sokak araların-
da insanlar elindeki satırlarla komşularını 
ve dostlarını öldürüyordu. 100 gün sonra 1 
milyon kişi doğranarak öldürülmüştü.”

Batı eliyle yaşanan bu soykırımdan 23 
yıl sonra Ruanda’dayız. Başkent Kigali’de-
ki ilk günümüz Muganda’ya denk geliyor. 
Muganda, temizlik günü demek. İnsanlar 
hep birlikte her ayın son cumartesi günün-
de sabahtan öğlene kadar dükkanlarının 
önlerini, bahçelerini, yolları temizliyor. 

Şehrin bu haline tanıklık ettikten sonra 
yetimlerimizin evlerini ziyaret ediyoruz. 
Ev dediysem, kurumuş otlardan yapılmış, 
küçük dar yollardan ulaşabildiğimiz top-
rak zeminli bir odadan bahsediyorum. 
Yetimlerin evindeki yokluk bizi üzse de 
yüzlerindeki mutluluk bir nebze içimizi 
rahatlatıyor. Gözlerindeki parıltı içerideki 
karanlığa baskın geliyor.

Yetimlerin babası iki yıl önce kanser se-
bebiyle hayatını kaybetmiş. Kevser, Hacer, 
Yunus, Sakine ve Enes; anne ve büyük an-
neleri ile tek odada yaşıyor. Bazen komşuları 
yemek getirse de çoğu kez yiyecek bulama-
dıklarını söylüyorlar. Onlara Türkiye’den 
getirdiğimiz hediyeleri veriyoruz. Ziyare-
timizin ardından Enes ve Kevser’i eğitim 
aldıkları okula bırakmak için yola koyulu-
yoruz. Enes, aile ve ülkesine faydalı olmak 
için elinden geleni yapacağını söylüyor. Bir 
de hayali var:  Bir gün dünyayı gezip zor du-
rumda olan insanlara yardım etmek.

Daha sonra bir başka yetim ailesinin 
yaşadığı evi ziyaret ediyoruz. Çamur ve 
kerpiçten yapılmış olan ev, şehrin hemen 
kıyısındaki bir köyde bulunuyor. İki yetim, 
tek odalı evde, kendisine HIV virüsü bula-
şan anneleriyle beraber yaşıyor. Su, elekt-

rik ve mutfakları yok. Anne, çoğu zaman 
günün tamamını yemek yemeden geçir-
diklerini ve komşularının desteği ile ha-
yatta kalmaya çalıştıklarını söylüyor. Tür-
kiye’den hayırsever insanların kendilerine 
verdiği destek için teşekkür ediyor.

Giseyni şehrinde yaşayan 100 yetim 
ailesine erkek ve dişi olmak üzere ikişer 
adet keçi hediye ediyoruz. Böylece aileler 
geçimlerini sağlama noktasında önemli bir 
desteğe ulaşmış oluyor.  

Keçi dağıtımlarımızın ardından anne 
ve babaları olmayan iki kardeşimizin dü-
ğün merasimine katılıyoruz. Bizi düğün-
lerinde görmek onları çok mutlu ediyor. 
Ruanda ekibimizden Rıza abi, onlara umre 
sözü veriyor ve istedikleri bir vakitte ken-
disini aramalarını söylüyor. Kardeşleri-
mizin mutluluklarına bir mutluluk daha 
ekleniyor.  Karşılıklı dualar ile selamlaşıp 
ayrılıyoruz düğün merasiminden.

Hava kararmadan önce tekrar yetim ve 
muhtaç ailelere ulaştırmak üzere, Türkiye’den 
hayırseverlerin emanetleri olan adak-akika 
kurban hisselerini dağıtıyoruz. Her günün 
sonunda yeni bir iç muhasebe yapıyoruz.

Son gün yetimlerimiz “Bir daha gelecek 
misiniz?” diye soruyor bize ve içlerinden biri 
“Biz buradayız, bizi unutmayın!” diye ekli-
yor. “Sizi unutmayacağız ve yine geleceğiz.” 
oluyor cevabımız. Yüzlerinde okunabilecek 
daha çok şey varken umutlu bakışlarını ya-
nımıza alarak Türkiye’ye geri dönüyoruz.

SEYAHATNAME
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Bir adım ötesi
Habeşistan

SEYAHATNAME

Yazı: Reşad Başer
Fotoğraf: Samet Köprübaşı
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İHH’nın Ramazan yardımlarını ulaştır-
mak için Etiyopya’ya gidiyoruz. Ülkeye 
iner inmez bir güzellik çarpıyor gözümüze. 
Zengin bir ülke olma potansiyeline sahip 
olduğu anlaşılıyor. Fakat sömürgecilik ar-
tık yalnızca silahlı işgal ile olmuyor. Misyo-
nerlerin beyaz efendiye itaat gerektiren dini 
faaliyetleri ve Çinlilerin piyasayı tamamen 
kontrol altında tutması Etiyopya’nın önüne 
bir set çekmiş.

Yardımları gereken yerlere ulaştırmak 
için yollara düşüyoruz. Aracımızı sürekli 
durduran polisler içeride “beyaz adam”lar 
görünce hemen kendilerine bir çeki düzen 
verip yola devam etmemizi istiyorlar. Belli 
ki başlarına bir şey gelmesinden korkuyor-
lar. Sahi bugüne kadar yaşadıkları tüm kö-
tülüklerin sebebi beyaz adam değil miydi? 
Bu durum içimizi acıtıyor ama biliyoruz ki 
biraz da bu algıyı yıkmak için geldik.

Worabe şehrindeyiz. Batı’nın gözümüze 
sokmaya çalıştığı çöller yok burada. Etiyop-
ya’nın yeşil doğası ve sonsuz tarım arazileri 
içinde ilerliyoruz. Fark ediyorum ki bura-
daki fakirliğin nedeni doğanın verimsizliği 
değil. Doğa gayet uygun fakat halk yoksul-
luk içinde. Demek ki doğada olanı halk-
tan çalan birileri var. Etiyopya, dünyanın 
en büyük ihraç ürünlerinden olan kahve 
üretiminde birinci sırada yer alıyor. Fakat 
gün boyu kahve işleyen bir işçinin haftalı-
ğı, herhangi bir Batı ülkesinde içilecek bir 
kahve fincana yetmiyor. 

Yola devam ediyoruz. Minik omuzların-
da hafızlık yaptıkları luh tahtası ve bezden 
dikili sırt çantalarıyla çocuklar renklen-
diriyor yolları. Önüne kattığı hayvanlarla 
yürüyenler, sırtındaki yükleriyle bir yerlere 
doğru ilerleyenler, akan zamanın birer par-
çası gibiler. 

Bölgedeki ailelerden birine uğramak 
üzere duruyoruz. Yolun birkaç metre uza-

SEYAHATNAME
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ğında, dış cephesi saman ve çamur karışımı 
olan bir evin hemen kıyısına yaklaşıyoruz. 
Evin duvarına yaslanarak yürüyen bir ço-
cuk bize doğru küçük adımlar atıyor. Bu 
çikolata renkli çocuğun adı Tacettin. Ge-
tirdiğimiz kıyafetleri bir çırpıda giydiriyo-
ruz Tacettin’e. O sırada annesi daha önce, 
İHH’nın kalkındırma projeleri kapsamında 
kendilerine hediye ettiği kümes hayvanları-
nı ve süt keçilerini gösteriyor, kendileri için 
yapılan bu yeni evden duyduğu memnuni-
yetini anlatıyor. Şimdiye kadar hiç mutfa-
ğı olmamış. İlk defa çocuklarına mutfakta 
yemek pişireceğini ve çok mutlu olduğunu 

söylüyor. Fark ediyoruz ki mutfak dediği 
yerde neredeyse hiçbir şey yok. Ekipteki 
arkadaşlarla konuşup mutfaktaki eksikleri 
karşılamaya karar veriyoruz. Sonunda bizi 
buralara kadar getiren şeyi alıyoruz, dua.

“Allah sizleri sevdiklerinize sağ salim 
kavuştursun. Bizi mutlu ettiniz ya Allah 
da sizleri mutlu etsin.” Düşünüyorum da 
bizi binlerce kilometre öteye getiren şey, bu 
cümlelerden başka ne ki?

Yetim ailesiyle biraz zaman geçirdikten 
sonra yola koyulmak için hareket ediyoruz 
fakat Tacettin benden ayrılmak istemiyor. 

Uzun bir uğraşının ardından Tacettin’i an-
nesine gitmeye ikna edebiliyoruz. Sonra yol 
boyunca kafama bir soru takılıyor: Tacet-
tin’i bize bağlayan bugüne kadar hiç sevgi 
görmemesi miydi yoksa hep yokluğunu ya-
şadığı baba hasreti mi?

Birkaç gün içinde, Türkiye’den gönde-
rilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıyor, alınan bayramlıkları yetim çocuklara 
giydiriyoruz. Gitmeden İHH’nın ülkedeki 
yetimhanelerini ve eğitim merkezlerini ge-
ziyoruz. Etiyopya’da yetim aileleri için evler 
yapılıyor, ihtiyaç sahiplerine keçi ve kümes 

hayvanları, gençlere ise tarımcılığa dair eği-
timler veriliyor. Bizim için çok sıradan olan 
tüm bu şeyler insanların burada yeniden 
hayata tutunmasını sağlıyor. 

Artık eve dönme vakti. Uzun bir yol-
culuk bizi bekliyor. Lakin ardımızda güzel 
yaşanmışlıklar bırakmanın duygusallığı 
var üzerimizde. Bu duygu yoğunluğuy-
la gözlerim uzaklara dalıyor. Sırtındaki 
bez çantasıyla okuldan dönen öğrenciler, 
ömürlerinin son demlerini yollarda geçiren 
ihtiyarlar takılıyor gözüme.

SEYAHATNAME
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Filistin’de
insani durum 

İNCELEME

Yazı: Merve Aksoy
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İsrail’in işgali altındaki topraklarda yaşayan 
4.8 milyon Filistinli’nin yüzde 80’i ulusla-
rarası yardıma muhtaç durumda. Nüfusun 
yüzde 47’sinin temel gıda maddelerine ula-
şamadığı Gazze’de ise su ve elektrik kesinti-
leri günlük 17 saati buluyor.

Bugün sistemli biçimde gizlenmeye ça-
lışılsa da Filistin topraklarında büyük bir 
insanlık trajedisi yaşanıyor. Siyonist reji-
min 1948 yılında kurulmasıyla başlayan 
katliam, sürgün ve esaret taktikleri, bir hal-
kı yok eden soykırıma dönüşmüş durum-
da. 1967 yılından sonra başlayan ikinci dal-
ga işgalle Kudüs dâhil tüm toprakları İsrail 
kontrolüne giren Filistin coğrafyası bu kez 
sadece halkının ve toprağının değil aynı 
zamanda bütün kutsal değerlerinin tehdit 
edildiği varoluşsal bir döneme girdi. Varlı-
ğına yönelik bu tehditleri savuşturmak üze-
re büyük bir direniş ortaya koyan Filistin 
halkı, Birinci ve İkinci İntifada ile bu işgal 
yönetimine başkaldırdı. Bu başkaldırılar, 
Filistin halkının Kudüs merkezli bağımsız 
devleti için çok önemli bir dönüm nokta-
sı olurken Siyonistler binlerce Filistinli’yi 
şehit ederek Batı Şeria’daki direnişi bastır-
dı ancak yine de 2005 yılında Gazze’den 
çekilmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine 
Gazze’deki hezimetin intikamını alırcası-
na bölgeye yönelik insanlık dışı bir abluka 
başlatıldı ve bütün bölge halkı kitlesel bir 
cezalandırmaya mahkûm edildi. 

İsrail işgal devleti bölgede bir yandan 
insani krizi derinleştirirken bir yandan da 
iki büyük askerî operasyon düzenledi. 2009 
Dökme Kurşun Operasyonu katliamının ar-
dından 2014 yılındaki Koruyucu Hat Ope-
rasyonu ile Gazze’ye kara, hava ve denizden 
askerî saldırılar gerçekleştirildi. Bu operas-
yonlarda 5 bine yakın sivil hayatını kaybetti.

Bugün Filistin topraklarının yüzde 78’i 
yasa dışı bir şekilde İsrail denetiminde bu-

lunuyor. Buna karşın Filistin nüfusunun 
yüzde 60’tan fazlası mülteci yahut göçmen 
olarak topraklarından farklı bölgelerde ya-
şamak zorunda bırakıldı.

İşgal edilmiş Filistin toprakları konu-
su son yüzyıldır dünyada var olan insani 
krizler arasında en karmaşık ve çözülmesi 
en zor olan problem. İşgal devleti İsrail’in 
kurulması ile etkisini arttıran şiddet ve 
bununla birlikte 70 yıldır uzayıp giden ça-
tışma hali, uluslararası sistemde hukuk ve 
insan hakları bağlamında çözüme kavuş-
turulması gereken hayati bir konu olarak 
varlığını sürdürüyor.

İsrail’in işgali Filistin halkı için üç temel 
ve kronik sorun oluşturdu:

İlki mülteciler ve yerinden edilenler 
sorunu. Bugün başta Ortadoğu ülkeleri ol-
mak üzere dünyanın her yanına dağılmış 5 
milyondan fazla Filistinli mevcut. Bunun 
dışında Filistin’de yerinden edilip mülteci 
kampında yaşamak zorunda bırakılan 3 mil-
yon kişi bulunuyor. Kendi ülkesinde mülteci 
olan bu insanlardan en az 1,8 milyonu, de-
vam eden saldırılar sonucu hayat boyu “ko-
ruma önlemlerine” ihtiyaç duyuyor.

İkinci sorun temel ihtiyaçların karşı-
lanması. Siyonistler temiz su, temel ihtiyaç 
maddeleri, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 
abluka altında bulunan yaşam alanlarına 
ulaştırılmasına izin vermiyor. Ayrıca İsra-
il’in saldırıları sonucu altyapısı tamamen 
çöken Filistin, yaşam standardı olarak dün-
yanın en kötü 5 ülkesinden biri haline geldi.

Üçüncü problem ise, İsrail saldırıları 
sonucu nesiller boyu hissedilen fiziksel ve 
psikolojik işkence. Bugün keyfî nedenlerle 
binlerce Filistinli İsrail zindanlarında tu-
tuluyor. Bu durum, bölünmüş ailelerin, on 
binlerce yetimin ve travma yaşayan bir top-
lumun doğmasına neden oldu. 

Abluka ve ambargo altındaki 
Filistin’de bugün:

4.8 milyon kişi

1,65 milyon kişi

işgal altındaki topraklarda 
yaşıyor.

gıda kıtlığı çekiyor.

Gazze’de su ve elektrik
kesintileri günlük

17 saati buluyor.

uluslararası yardıma muhtaç.

işsizlik oranlarından birine sahip.

dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip.

yaşıtlarına denk bir eğitim alamıyor.

Halkın yüzde 80’i

Gazze yüzde 41 ile dünyanın en yüksek

Gazze, 1 milyon nüfusuyla

Okul çağındaki 504.000 çocuk, 
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İHH perspektifinden 
Afrika deneyimleri 
ve sorun alanları

KONUŞMA
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İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın 20-21 Tem-
muz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da dü-
zenlenen Afrika’da Sağlık Kongresi’nde yap-
tığı konuşmadır.

Bugün gelir adaletsizliğinin sürekli 
arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada 
en zengin 8 kişinin serveti toplam dünya 
nüfusunun yarısına eşit. Yalancı bir bahar 
pompalayan bu sistem büyük yoksul kitle-
ler üreterek ayakta kalıyor. Bu durumun en 
büyük mağdurlarından biri şüphesiz Afri-
ka kıtası. Yüzyıllarca sömürülen bu kıtanın 
zenginlikleri yağmalandı, insanları aşağı-
landı ve köleleştirildi. Bugün değişen bir 
şey yok. 1960’lardan sonra bazı elit aileler 
ve cılız bir orta sınıf ortaya çıktı sadece.

Dünyada gelir dağılımdaki adaletsizli-
ğin en fazla olduğu 10 ülkeden 7’si Afrika’da 
bulunuyor. Afrika nüfusunun büyük bir 
bölümü hâlâ aşırı yoksulluk denen sınır-
da yaşamaya devam ediyor. Bu kesimlerin 
eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden ya-
rarlanma imkânları maalesef çok kısıtlı. En 
iyimser tahminlere göre Afrika genelinde 
330 milyon insan aşırı yoksulluk sınırında 
yaşıyor. Somali, Güney Sudan, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti gibi istikrarsız ülkeler-
de ve kırsal kesim halkları arasında yoksul-
luk sorunu daha derin yer etmiş durumda.

Bu nedenle İHH olarak 20 yıldır Afri-
ka ülkelerinde faaliyet gösteriyoruz. Bunu 
yaparken herhangi bir ayrım gözetmeden 
ihtiyaç içinde olduğu sürece Müslüman ya 
da gayrimüslim herkese eşit muamele gös-
termeye gayret ediyoruz. Bizim için manevi 
motivasyonlardan biri olan ve inancımızın 
bize yüklemiş olduğu kardeşlik vizyonu-
muzun bir parçası olarak Afrika’dayız. Zira 
biz inanıyoruz ki, inancımız bize coğrafi 
bölgesi, derisinin rengi, dini, mezhebi ne 
olursa olsun kardeşlerimizle bir ve beraber 
olmamız gerektiğini söylemektedir.

Bilindiği gibi Afrika’da her bir ülke ve 
bölgenin farklı ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara 
göre değişen yardım kalemleri bulunuyor. 
Afrika’nın kuzey bölgeleri Müslüman ağır-
lıklı ülkelerden oluşuyor ve bu coğrafyada-
ki insani ihtiyaçlar daha çok gelir adalet-
sizliğinden kaynaklanan yoksullukla ilgili 
bir görüntü sergiliyor. İslam kültürünün 
etkisiyle yardımlaşma kültürü ve akrabalık 
ilişkileri birçok problemin çözümüne kat-
kıda bulunuyor ve yardım kuruluşlarının 
dışarıdan desteğine de çoğunlukla çok aşırı 
koşullarda ihtiyaç hissediliyor. Buna karşın 
Sahra-altı dediğimiz ülkelerde durum çok 
daha karmaşık. Bu bölgeler yeraltı zengin-
likleri bakımından ve coğrafi koşullar iti-
barıyla oldukça elverişli olsalar da, fakirlik, 
geri kalmışlık, salgın hastalıklar ve kötü 
yönetimler bu bölgelerde yaşanan insani 
krizlerin temel nedenleridir.

Dışarıdan taşıma yardımlarla sorunlar 
çözümlenemeyeceği için öncelikle Afrika 
insanının kendi ayakları üzerinde durması 
gerekiyor. Bu da ancak eğitim yatırımları ve 
insan yetiştirmekten geçer. Bununla bağlan-
tılı olarak, Batı hayranı kesimlerin bu ülke-
lere bir faydası olmadığı geçen 50-60 yılda 
ortaya çıktı. Bu mantalitenin değişmesi ve 
Batı sömürgesinin sona ermesi için insan-
ları bilinçlendirmek ve kendi özgüvenlerini 
kazanmalarını sağlamak gerekiyor. Bir diğer 
yapılması gereken temel iş kuşkusuz sağlık 
sorunlarının aşılmasıdır. Zira, her yıl yüz 
binlerce Afrikalı çocuk sağlıksız koşullar ne-
deniyle hayatını kaybediyor.

Somut bazı projelerden bahsetmek ge-
rekirse, örneğin sadece geçtiğimiz 2016 
yılı içerisinde İHH, Afrika’da 30 ülke ve 3 
bölgede 154 farklı projeyi gıda güvenliği, 
eğitim, koruma, dini ve kültürel kategorile-
rinde hayata geçirdi. Bu projelerde bir yılda 
yaklaşık 10 milyon dolara yakın bir bütçe 
kullanıldı.

KONUŞMA



80 81İNSANİ YARDIM 68. SAYI YAZ 2017

Projeler
İHH’nın Afrika’ya yönelik faaliyetleri iki 
kategoride değerlendirilebilir: Birincisi 
kuraklık, iç savaş gibi olguların yol açtı-
ğı durumlarda gerekli görülen acil insani 
yardımlar ve ikincisi de yetimhane, okul, 
camii, hastane ve klinik gibi kalıcı kalkın-
ma yardımlarıdır. İlk kategori genellikle 
tüm yardım kuruluşlarının yaptığı insani 
yardımları kapsamaktadır. Ancak bizi di-
ğerlerinden ayıran temel alan, yapmış ol-
duğumuz kalıcı kalkınma yardımlarıdır. Şu 
an kıta genelinde kurduğumuz üniversite, 
okul, yetimhane, hastane ve camilerin sayısı 
yüzleri bulmaktadır. Bunun yanı sıra, mes-
lek edindirme ve çiftçilere yönelik kalkın-
dırma projelerimiz önemli yer tutmaktadır. 
Bunların yanı sıra, yayınladığımız kitap ve 
raporlarla Afrika’da gençliğin bilinçlenme-
sine ve kendi ayakları üzerinde durmasına 
katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kur-
duğumuz öğrenci dernekleri, Türkiye’den 
mezun olmuş öğrencilerin kendi aralarında 
işbirliğini güçlendirerek, kıtanın geleceğin-
de önemli rol oynayacaktır.

Vakfımız 2007 yılından bu yana Afri-
ka’da göz sağlığı alanında faaliyetler ger-
çekleştirmektedir. Afrika Katarakt Projesi 
kapsamında bugüne kadar 712.112 kişi 
sağlık kontrolünden geçirilmiş, Nijer, Su-
dan, Somali, Etiyopya, Sierra Leone gibi 
ülkelerde toplam 97.800 kişi de ücretsiz 
ameliyat edilmiştir. Sağlık sektörünün güç-
lendirilmesi için hastanelerde modernizas-
yon çalışmaları yapılmaktadır.

Vakfımız 54 ülkede toplam 89.095 yeti-
mi sponsorluk sistemi kapsamında ihtiyaç-
larını karşılıyor. Ayrıca 11 ülkede 32 yetim-
hane kompleksi bulunuyor. Bu yetimlerin 
26.243’ü Afrika ülkelerinde ikamet etmekte 
ve her ay düzenli olarak nakdi yardım al-
maktadır.

KONUŞMA

Temiz su sağlıklı bir yaşamın en önce-
likli gereğidir. İHH kuruluşundan bu yana 
insanların temiz suya erişimini sağlayacak 
projelere imza atmaktadır. Bunlar arasında 
su kuyularının açılması önemli bir yer tutu-
yor. Yaptığımız projeler çoğunluğu Afrika’da 
yer alan 33 ülkede 6.089 su kuyusunu faa-
liyete sokarak milyonlarca insanın suya eri-
şimine vesile olmuştur. Bu projeler arasında 
Orta ve Güney Somali’de İslam Kalkınma 
Bankası ile ortak yapılan 36 derin su kuyu-
su güvenlik gerekçeleri ile zor şartlar altında 
yürüse de büyük bir ihtiyacı karşılayacaktır.

Bu projelerin yanında İHH’nın Afrika’da 
inşa ettirdiği yüzün üzerinde camii, medrese 
ve okul bulunyor. Tüm projeler Afrikalıların 
yaşam kalitesinin artması için yürütülüyor. 
Tahmin edileceği gibi bu projeleri yürütür-
ken bir takım zorluklarla karşılaşılmakta ve 
farklı kurumlarla işbirliği ve koordinasyon-
lar yapma gerekliliği doğmaktadır.

Koordinasyon
İHH olarak insani yardım alanında işbirli-
ği ve koordinasyonu önemsiyoruz. Bunun 
verimliliği ve proje kalitesini arttıracağına 
inanıyoruz. Bu yüzden ilkelerimiz doğrultu-
sunda gerek fikir alış-verişi gerekse de ortak 
proje gerçekleştirme hususlarında tutucu 
bir tavır içerisinde hiç olmadık. Bu işbirliği 
ve koordinasyonu sadece Türkiye ile sınırlı 
tutmayarak Ortadoğu, Asya, Afrika ve Batı 
dünyası ile de yürütüyoruz. İHH olarak 
başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı olmak üzere koordinasyon yapabi-
leceğimiz tüm örgütlerle iletişim kanalımız 
bulunmaktadır. Vakfımız 2004 yılından bu 
yana Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
İşler Komisyonuna, ayrıca Birleşmiş Millet-
ler Suriye Özel İrtibat Misyonuna, İslam İş-
birliği Teşkilatı İnsani Meclisine üye olmakla 
beraber İngiltere’de bulunan Humanitarian 
Forum’un da kurucu üyeleri arasındadır.
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İHH olarak başta Kuveyt, Katar, Güney 
Afrika, Japonya, Norveç, İngiltere, Dani-
marka, Sudan, Endonezya gibi ülkelerden 
STK’larla koordineli çalışmalar yaptığımız 
gibi TİKA, AFAD, KIZILAY, DİYANET 
gibi kuruluşlarımızla da koordinasyon içe-
risindeyiz.

Dünyanın farklı bölgelerinde insanların 
farklı mağduriyetleri ve ihtiyaçları bulunu-
yor. Bu da her bölge ile ilgili bir politikanı-
zın bulunmasını gerektiriyor. Bu çerçevede 
gerek uluslararası örgütler, gerekse yerel 
kuruluşlarla ilişkimizin temel hedefi, insani 
faaliyetlerin daha kolay yapılmasını sağla-
mak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak-
tır. Buna ilave olarak, bizim dışımızda da 
yardım kuruluşları olduğunu hesaba kat-
tığımızda, her birinin aynı bölgelere gitme 
ihtimali bulunduğundan, yardımların tek-
rarını önlemek, yani yardım kirliliğini ön-
lemek de amaçlarımız arasındadır. Bunun 
ötesinde uluslararası STK işbirliklerinin en 
temel amaçlarından biri kuşkusuz karşılıklı 
tecrübe aktarımını sağlayarak kaliteyi yük-
seltmektir. Bizim sahip olduğumuz bir tec-
rübeye örneğin, Mısırlı bir STK sahip olma-
yabilir, ya da tam tersi. Bu tür uluslararası 
ilişkiler tecrübe aktarımını ve mevzuat uyu-
munu geliştirmektedir. Bir de son 25 yıllık 
tecrübemiz göstermiştir ki, bu tür uluslara-
rası ve yerel kuruluşlarla ilişkiler her zaman 
yerel aktörleri güçlendirmiştir.

Aslında Türkiye’de örneğin Afrika ile 
açılım politikaları ilk defa 1998 yılında baş-
ladı. Bu dönemden itibaren Ankara’daki 
bürokratik çevreler ile hep irtibat halinde 
olmaya çalışarak insani yönden Türkiye’nin 
Afrika’da yapabilecekleri konusunda gö-
rüşlerimizi hep paylaştık. Bu nedenle Tür-
kiye’nin dünyaya açılımında uluslararası 
konjonktürün zorunlulukları olduğu kadar, 
İHH’nın bölgelerde yapmış olduğu insani 
faaliyetlerin kolaylaştırıcı bir rolü olmuştur 

diye düşünüyoruz. Dolayısıyla İHH, Türki-
ye’nin insani anlamda dünyada sesini du-
yurmasında önemli aktörlerinden biridir. 
Türkiye’de uluslararası anlamda STK olarak 
ilk Afrika Konferansını yıllar önce organize 
ederek, kimse konuşmaz iken Türkiye’nin 
gündemine Afrika’nın girmesinde rol oy-
nadık. Ayrıca, sahadaki tecrübemizi diğer 
STK ve devlet kuruluşları ile paylaşarak, 
onların da bölgelere gitmesinde cesaretlen-
dirici rol oynadık. Bu anlamda Kamu-STK 
işbirliğinin önünü açtık.

Türkiye’deki kamu kurumları ile 
STK’lar arasında genel bir uyumdan bah-
sedilebilir. Ama bu her konuda uyum ola-
cağı anlamına gelmiyor. Zira biri devlet 
diğeri STK olan iki farklı yapıdan bahse-
diyoruz ve bu iki yapının hem öncelikleri 
hem de yöntemleri farklıdır. Bu yönüyle 
Türkiye’nin dış politika uygulamaları bir-
çok yerde bizim insani faaliyetlerimiz ile 
herhangi bir çelişki oluşturmuyor. Ancak 
örneğin Filistin konusunda, devletin iliş-
ki biçimi ile bizim soruna yaklaşım biçi-
mimiz farklıdır. Yine Suriye konusunda 
birçok konuda ortak düşünce bulunmakla 
birlikte insani yardım konusunda farklı 
düşündüğümüz açıktır.

İHH’nın Afrika ile ilişki içine girme-
si Türkiye kamuoyunda Afrika bilincinin 
oluşmasında da faydası olmuştur. Yapılan 
birçok program, kampanya ve yayın Afri-
ka’yı Türkiye halkına daha iyi bir şekilde 
tanıttı. Bunun ötesinde, son yıllarda sayıla-
rı artan, Afrikalı öğrencilerle ilişkileri gele-
ceğe taşıyacak kalıcı kurumlar oluşturuldu. 
Bugün onlarca öğrenci derneği kurularak 
başta Afrikalı öğrenciler olmak üzere bir-
çok ülke halkı ile sivil ilişkiler güçlendirildi. 
Bugün Afrika’daki birçok ülkede, “Türkiye 
mezunları derneği” adıyla yerel dernek-
ler kurulmasını sağladık. Türkiye’de oku-
muş ve ülkelerine dönmüş Afrika kökenli 

öğrenciler yerel dernekler kurarak orada 
hem bizimle ilişkilerini sürdürüyor hem de 
Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunuyor. 
Bununla beraber yardımlarımızın doğal bir 
sonucu olarak, Afrika’nın birçok ülkesinde 
okul, hastane ve yetimhane açtığımızdan, 
bunlarda Türkiye ile Afrika arasındaki iliş-
kilerde önemli rol oynamaktadır.

İnsani Yardımda Sorun Alanları
Karşılaştığımız sorunların başında yerel 
düzeyde yetişmiş insan azlığı gelmektedir. 
Eğitim imkanlarının azlığı nedeniyle proje-
lerimizde istihdam edebileceğimiz kalifiye 
insanları sivil toplum alanına çekmekte za-
man zaman zorlanıyoruz. Bu yüzden kali-
fiye insan yetişmek İHH’nın önceliklerinin 
başında gelmektedir.

Benzer şekilde işbirliği yaptığımız ku-
rumların kurumsal kapasitelerinin yeter-
sizliği ekstra kapasite artırım gerekliliği 
doğurmaktadır. Bu da işlerin yavaşlaması 
ve maliyetin artması anlamına gelmekte-
dir. Sivil toplum sektörünün Afrika’da 90 
sonrası dönem itibariyle canlanmaya baş-
ladığı göz önünde bulundurulursa STK 
sektörünün emekleme aşamasında olduğu 
anlaşılabilir. Kültürümüzün önemli parça-
larından biri olan vakıf kültürünü Afrika’ya 
aşılamak ve bu kurumlara kapasite artırım 

eğitimleri vermek suretiyle bu engeli aşma-
ya gayret ediyoruz.

Sahra-altı Afrika’daki yetersiz altyapı 
ulaşım imanlarına olumsuz yansımaktadır. 
Kısa sürede gidilebilecek mesafeler yolların 
bozukluğu, alternatif ulaşım imkanlarının 
azlığı nedeniyle çok daha uzun süreler-
de aşılabilmektedir. Afrika’da edindiğimiz 
tecrübeler işin başında iyi planlamanın ve 
alternatif planlara sahip olmanın önemini 
bize öğretmiştir.  

Güvenlik önemli bir risk alanı olmaya 
devam ediyor bizler için. Zira çalıştığımız 
birçok ülkede ya iç savaş ya kaos var. Tüm 
Afrika’nın güvensiz olduğunu değil ama 
bizim yoğunlaştığımız yerlerde güvenlik 
risklerinin olduğunu söyleyebiliriz. Çalış-
ma yapan ekiplerimizin hayati riskler ala-
rak çalışmak durumunda kaldığı zamanlar 
az değil. Gerekli tüm tedbirlerin alınması 
için azami gayret göstersek de arzu etme-
diğimiz durumlar yaşanıyor zaman zaman. 

Avrupa’nın bıraktığı kötü miras nede-
niyle dışarıdan gelenlere duyulan güvensiz-
lik bizi de etkileyen bir husus. Bu güvensiz-
liği aşmak karşılıklı tanımayı gerektiriyor. 
Türkiye’nin olumlu imajı ve İHH’nın dünya 
çapında bilinirliği bu güvensizlikleri aşma-
mıza yardım ediyor.

KONUŞMA



Dünya üzerindeki milyonlarca insana
hizmet edecek kalıcı eserler inşa etmemizde

bize yardımcı olduğunuz için
teşekkür ederiz.

33 ülkede  6.225 su kuyusu
 

11 ülkede 32 yetimhane
 

37 ülkede 188 cami ve mescit
 

11 ülkede 23 sağlık projesi

Su için
onlarca kilometre

yol kateden insanlara
BİR YUDUM SU DA

SİZ İÇİRİN!

BİR SU KUYUSU AÇTIR,

SUSUZLUĞA ÇARE OL




