
Myanmar’ın saldırılarından dolayı son 3 ayda 600 bin Arakanlı toprağını terk etti. Bangladeş şimdilik 
kapılarını açsa da mültecilerin bir an önce dönmesi için uğraşıyor. Ölümün sınırında yaşayan 

Arakanlılar içinse en önemli soru bundan sonra ne olacağı.

Dünyanın göz yumduğu vahşet: Arakan

Yaşanan son krizde 480 bin Arakanlı mülteciye yardım ulaştırdık.

SAHA RAPORU

YARDIM

YA SONRA?
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Еditörden

Batı’nın öncülüğünde kurulan modern dünya düzeni insanlığa ilerleme, barış, 
insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi idealler sundu. Dünyanın art arda yaşadığı iki 
büyük savaş bu ideallerin sorgulanmasına yol açtı. Fakat gelinen noktada tüm bu 
vaatlerin aldatmacadan başka bir şey olmadığı anlaşıldı. Açlıkla boğuşan Afrika 
ve Asya kıtaları, savaş ve çatışmaların şekillendirdiği Ortadoğu bölgesi, yeni dün-
ya düzeninin insanlık barışına katkı sunmayacağının kanıtı oldu.

Ekonomik kaygılarla savaşı dünyanın her yerine taşıyan modern düzenin 
yeni hedefi ise Asya. ABD’nin, ekonomisi hızla büyüyen Asya ülkelerine, özellik-
le de Çin’e karşı takındığı tavır, bölge ülkelerini yeniden şekillendirmeye başladı. 
ABD’ye ve güdümündeki devletlere karşı hızla silahlanmaya başlayan Asya ülke-
leri, bölgedeki barışı tehlikeye attı. 

Gerginliğin yükseldiği bölgede yer alan Myanmar da temelinde ekonomik 
nedenlerin de yattığı Arakan sorununu silahla çözme yolunu seçti. Bölgeyi Müs-
lümanlardan arındırmayı isteyen Myanmar ordusu ve çetelerin son katliamla-
rında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kadının tecavüze uğradığı 
olaylar sebebiyle 600 bin kişi Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı.

Bu sayımızda Arakan’da yaşanan vahşete tanıklık edecek, sorunun tarihine 
dair bilgiler bulacaksınız.
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Her gün 15 bin çocuk hayatını 
kaybediyor

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre her gün 
beş yaşının altında 15 bin çocuk önlenebilir 
hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. 
BM, Afrika ve Güney Asya ülkelerinde ye-
terli miktarda sağlık hizmeti verilemediği 
için 2030 yılına kadar 60 milyon çocuğun 
tedavisi mümkün olan hastalıklardan ölme 
riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ABD, sivilleri vurmaya devam ediyor

ABD’nin Pakistan-Afganistan sınırında yü-
rüttüğü askeri saldırılar son zamanlarda üst 
seviyeye çıktı. ABD askeri birlikleri son üç 
haftada Afganistan’a karadan ve havadan 
70 saldırı gerçekleştirdi. Saldırılardan do-
layı yalnızca iki günde ölenlerin sayısı 30’a 
ulaştı.

İsrail, Filistinlilere ait 9 evi yıktı

İsrail yönetimi, Doğu Kudüs’teki Jeriko ken-
tinde Filistinlilere ait 9 evi yıktı. Şimdiye ka-
dar Filistinlilere ait binlerce evi yıkan İsrail 
yönetimi, bu arazilerin büyük kısmını Siyo-
nist vakıflara tahsis ediyor.

Rusya’da 130’dan fazla 
Müslüman’a gözaltı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Arakan-
lı Müslümanlara destek eylemi düzenlendi. 
Sessiz bir şekilde sona eren barışçıl eylemin 
izinsiz olduğunu belirten Rus güvenlik güçle-
ri 130’dan fazla katılımcıyı gözaltına aldı. Rus 
medyasının paylaştığı bilgiye göre, gözaltına 
alınan kişiler hakkında, miting düzenleme 
kurallarının ihlali ve polis görevlilerine itaat-
sizlik ile ilgili protokol düzenlendi.

60 milyon Pakistanlı arsenik 
tehdidi altında

Dünya Sağlık Örgütü, Pakistan’da içme 
suyu olarak kullanılan yer altı sularında 
tespit edilen arseniğin 60 milyon insanı 
tehdit ettiğini belirtti. Araştırmalar ülke-
nin farklı merkezlerindeki 1200 yer altı 
suyu örneği alınarak yürütüldü. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün belirlemelerine göre 
tüm dünyada 150 milyon insan arsenikli su 
tehdidiyle karşı karşıya.  

600 binden fazla kişi Bangladeş’e 
göç etti

Arakan Müslümanlarına yönelik son iki ay-
dır gerçekleştirilen şiddet olaylarında yerel 
kaynaklara göre yaklaşık 4000 kişinin katle-
dildiği ve 600 binden fazla kişinin de Bang-
ladeş’e sığındığı belirtiliyor.

Çin’in Uygur Türklerine karşı 
tutumu

Çin, çağırdığı halde ülkeye dönmeyen Uy-
gur öğrencilerin ailelerini hapse atmaya 
başladı. Çin yönetiminin geçtiğimiz yıllarda 
pasaport almayı kolaylaştıran uygulamala-
rından yararlanan pek çok Uygur öğrenci, 
başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelere 
öğrenim amaçlı gitmişti. Geçtiğimiz aylarda 
Çin yönetimi bu öğrencilerin geri dönmeleri 
yönünde bir talimat yayımladı. Bu talimata 
uymayan Uygur öğrencilerin anne babaları-
nın tutuklanarak hapsedildiği, yakınlarının 
ise eğitim merkezlerinde baskı ve psikolojik 
işkencelere maruz kaldığı yönünde haberler 
geliyor. Gelen haberlerde bu merkezlerde 
yüzlerce insanın tutulduğu bildiriliyor.

Suriye’de çocuklar açlıktan ölüyor Somali’de patlama: 330’dan fazla ölü

DÜNYADAN NOTLAR

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.

Suriye rejiminin 2012 yılından beridir abluka uyguladığı Doğu Guta bölgesinde insanlar aç-
lıktan ölmeye devam ediyor. Açık hava hapishanesine dönüşen 400 bin nüfuslu bölgeye uzun 
süredir gıda girişine izin verilmiyor. İnsanların açlıkla boğuştuğu Guta’da çocuklar yetersiz 
beslenmeden dolayı hayatını kaybediyor.

Somali’de yaşanan patlamada 330’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Herhangi bir örgütün üst-
lenmediği patlama ile Somali’nin yeni bir döneme girdiği düşünülüyor. Son yılların en büyük 
saldırısında, bölgede askeri üssü olan farklı devletlerin rolü olduğu iddia ediliyor.
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KURBAN

53 bin 500 hisse,
2 milyon ihtiyaç sahibi
İHH, destek ve bağışlarınızla 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 hisse kurban ulaştırdı. Çalışma-
larını doğal afet, iç savaş ve zulümlerin yaşandığı bölgelerde yoğunlaştıran İHH’nın Arakan’daki 
kurban paylaşımından da 22.750 kişi faydalandı.

5 KITADA

53.500 hisseye ve

428.000 paya ayrıldı.

Kurbanların ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması için gidilen
12 ülkede toplamda 

23 bin 440 yetim 
çocuğa bayramlık kıyafet
hediye edildi.

Bu paylardan

2.000.000
ihtiyaç sahibi faydalandı.

İHH 2017 KURBAN YOLCULUĞUNDA;

DESTEK VE BAĞIŞLARINIZLA
KESİLEN KURBANLAR;

SİZİN DESTEĞİNİZLE;

106
ülke ve bölgeye ulaştı.
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Muhammed Baki Özkara - Azerbaycan/Gürcistan, 2017

ORADAYDIK

“Buraya yalnızca siz 
geliyorsunuz.”
İHH’nın kurban çalışmalarına şahitlik etmek için Azerbaycan’a ve Gürcistan’a gittik. Bayram 
namazının ardından kurbanlarımızı kesip evlere dağıtmaya başladık. Türkiye’den geldiğimizi 
öğrenen Ahıska Türkleri, büyük bir ilgiyle karşıladı bizi. Sohbetleri, misafirperverlikleri, iyi 
kalpleriyle bayramımızı bayram ettiler. Fakat beni en çok Azerbaycan’da gittiğimiz bir evde 
duyduklarım etkiledi. Getirdiğimiz et poşetini alan bir kadın, biraz mahcubiyetle “Buraya 
yalnızca siz geliyorsunuz. Bu yüzden her Kurban Bayramı ve Ramazan ayında yolunuzu göz-
lüyorum.” dedi. Bu, içime öyle bir işledi ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. 

Gözyaşları içinde bayram namazı 
Kurban çalışmaları için Arakan’daydık. Bir köyde bayram namazını kıldıktan sonra imam 
Türkiye için dua etmeye başladı. İmam dua ettikçe cemaat ağlıyordu. Türkiye için dua arttıkça 
gözyaşları da artıyordu. Bir süre sonra biz de tutamadık kendimizi. Bir yandan gözyaşı dökü-
yor bir yandan birbirimize sarılıp bayramlaşıyorduk. O hüznün içinde bir şey dikkatimi çeki-
yordu. Sarıldığım herkesin kemiklerini avuçlarımın içinde hissediyordum. Ne kadar da zayıf 
bedenleri vardı. Sonra anladım ki onların bize değil, bizim onlara ihtiyacımız var. Allah’ın bize 
ne büyük nimetler verdiğini orada fark ettim.

Mikail Yıldırım / Arakan, 2017

ORADAYDIK
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YETİM

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
projesi nedir?
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca 
yetim çocuk aile şefkatinden uzak, açlık 
ve şiddetle iç içe yaşıyor. İnsan kaçakçılığı, 
çocuk işçiliği, organ mafyaları,  suç örgüt-
leri, fuhuş ve dilenci şebekeleri ile madde 
bağımlılığı bu çocukların karşılaşabileceği 
tehditlerden sadece birkaçı. Tüm bu teh-
ditler karşısında yetim çocukların koruna-
bilmesi için çalışmalara başlayan İHH, bu 
kapsamda birçok projeye imza attı. Bunlar-
dan yalnızca biri olan Her Sınıfın Bir Yetim 

Kardeşi Var projesiyle de öğrenciler bu ça-
lışmalara dahil edildi.

Ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul, lise, özel okul ve Kur’an kursu öğ-
rencilerinin katılabildiği bu kampanyayla 
bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıkların-
dan biriktirdikleri 100 lira ile yetim kalmış 
bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşı-
layabiliyor.

Her sınıfın kendi akranı olan bir yeti-
min ihtiyaçlarını karşıladığı bu kampanya 
ile dünyanın farklı noktalarına iyilik köp-
rüleri kuruluyor. 

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşle-
ri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğiy-
le yürütülen çalışma yeni eğitim öğretim 
yılında da devam ediyor. Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var adıyla da anılan proje-
de bu yıl 8 bin 39 okulda 1 milyondan fazla 
iyiliksever öğrenci, 20 bin yetim çocuğun 
bakımını üstlendi. 

Değerler eğitimi kapsamında 4 yıldır gö-
nüllülük esası ile yürütülen projede öğren-
ciler yetim kardeşlerinin fotoğrafını ve bil-
gilerini görüp kendisiyle mektuplaşabiliyor. 

90 bin yetimin hamisi
İyilikte Yarışan Sınıflar çalışmasıyla 20 bin 
yetimin sponsor bulmasını sağlayan İHH, 
52 ülkede ve Türkiye’de 75 şehirde bulunan 
90 bin yetim çocuğun her ay düzenli bakı-
mını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barın-
ma gibi konularda destek veriyor. Ayrıca 
dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime 
her yıl dönemsel yardımlar ulaştırıyor. 

Her sınıfın bir yetim
çocuğu desteklediği İyilikte 

Yarışan Sınıflar bu yıl
20 bin yetim çocuğa

sponsor oldu.

1 milyon
iyiliksever
ögrenci

20 bin
mutlu
yetim 
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YETİM

Yaptığınız bağışlarla Türkiye dahil 12 ülke-
de 23 bin 440 yetim bayram sabahına mut-
lu uyandı. İHH, Kurban Bayramı öncesi 
Endonezya’dan Ruanda’ya, Kırgısiztan’dan 
Filistin’e kadar farklı ülkelerde yetim ço-
cuklara bayramlık kıyafet hediye etti. 

• Halep’in Tagad bölgesinde yaşayan ve 
iç savaşta babalarını kaybeden 369 çocuk, 
İHH’nın yetim sponsorluk sistemine dahil 
edildi.

23 bin yetim 

sizinle güldü

Aylık 100 TL ile bir
yetimin tüm ihtiyaçlarını

karşılayabilir veya YETİM yazıp 
3072’ye göndererek 5 TL bağışta 

bulunabilirsiniz. Daha fazla
bilgi için ihh.org.tr adresini

ziyaret edebilirsiniz.



14 15İNSANİ YARDIM 69. SAYI SONBAHAR 2017

Somali’de yaşanan patlamada yaralananlar için ilaç yardımında bulunuldu. Başkent Moga-
dişu’da yaşanan patlamada 330 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Ülkede son 
yıllarda yaşanan en büyük saldırı olan patlamanın ardından bölgeye giden İHH ekipleri, ilaç 
sıkıntısı çeken hastanelere yardımda bulundu. Somali Sağlık Bakanı Fevziye Ebubekir, şahit-
lik ettiği ilaç yardımından sonra Türkiye ve İHH’ya teşekkür etti.

• Sel felaketine maruz kalan 2 bin Nepalliye acil yardım malzemesi ulaştırıldı.

• Haiti’de yaşanan kasırga felaketi 10 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı. Afet sonrası bölgeye 
giden İHH acil yardım ekipleri, bin 250 kişiye gıda ve sağlık malzemesi ulaştırdı.

• Lübnan’daki mülteci kamplarına sığınan 2 bin 500 Suriyeliye acil gıda yardımında bulunuldu.

• Suriye’nin İdlib, Hama, Humus, Halep ve Şam kırsalında yaşayanlara son bir ayda 142 
TIR yardım malzemesi ulaştırıldı.

• Irak’ın Musul kentinde 100 aileye su deposu, 100 aileye de su sebili yardımı yapıldı. Aynı 
bölgedeki 500 Telaferli aileye de gıda yardımında bulunuldu.

• Kolera vakalarının artış gösterdiği Yemen’e sağlık malzemesi yardımında bulunuldu.

ACİL YARDIM

Depremin vurduğu 
Meksika’ya yardım
Meksika’da, 500 depremzedeye insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Meksika’da meydana 
gelen depremde 30 bina çöktü, 368 kişi de hayatını kaybetti. Afet sonrası birçok uluslararası 
STK ile bölgeye intikal eden İHH ekipleri depremzedeler için çalışmalar başlattı. 500 aileye 
insani yardım malzemesi ulaştıran ekipler, sonrasında Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Tah-
sin Timur Söylemez’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Nijer’de meydana gelen sel felaketinin ardından 704 aileye acil yardım malzemesi ulaştırıldı.
Başkent Niamey’in 11 mahallesinde meydana gelen sel felaketinde toplam 704 ev yıkıldı, 673 
ev ise zarar gördü. Sel felaketi sonrasında bölgeye giden İHH ekipleri, evleri yıkılan ailelere 
mutfak ve barınma malzemeleri dağıttı. İHH, evleri yıkılanlar için yeni bir barınma projesi-
nin de çalışmalarına başladı.

Nijerli selzedelere acil yardım

Somali’ye acil sağlık yardımı

Suriye’deki ihtiyaç sahipleri
için 2017 yılının ilk 10 ayında
370 milyon ekmek üretildi.
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Endonezya Parlamento Sözcü Yardımcısı Fahri Hamzah’ın başkanlık ettiği Endonezyalı 
heyet, İHH Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Vekili Yavuz Dede ve İnsani Dip-
lomasi’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Şahin’ın karşıladığı heyete, İHH’nın 
çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Heyet başkanı Fahri Hamzah ise vakfın Endonezya’da 
yürüttüğü faaliyetleri ilgi ile takip ettiklerini ve bu çalışmalara katkı sağlayacaklarını söyledi.

EĞİTİM

İNSANİ DİPLOMASİ

Şam - Pakistan okulu açıldıKosova’da eğitime destek
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İHH ve Katar RAF ortaklığıyla kurulan dünyanın en büyük 
Çocuk Yaşam Merkezi içerisinde yer alan Şam-Pakistan Okulu, yapılan törenle hizmete 
açıldı. Pakistan kuruluşu Khubaib Foundation’ın sponsorluğunda açılan Şam-Pakistan İlk ve 
Ortaokulu’ndaki 33 derslikte yaklaşık 500 Suriyeli yetim kız çocuğuna eğitim verilecek.

Törende konuşan Pakistan Khubaib Kurumu Başkanı Nedim Ahmet Han, okulda vata-
nına faydalı bir nesil yetişeceğini söyledi. Han, “Bu hizmeti yerine getirmemize vesile olan 
İHH’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi. Açılışın ardından Pakistanlı yetkililere okul gezdirildi, 
çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki bir üniversitede yenileme çalışması yapıldı. Balkanlar’da 
eğitim çalışmalarını sürdüren İHH, bu kapsamda Hasan Priştina Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümünü de dizayn etti. Öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından kullanılan iki 
sınıf ve iki odayı yenileyen İHH, ayrıca bölüme sandalye, masa, kitaplık ve kitap yardımında 
bulundu.

Yenileme çalışması sonrasında törenle hizmete giren bölüm için bir açılış gerçekleştirildi. 
Burada bir konuşma yapan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, İHH olarak Filoloji 
Fakültesinin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydederek, “Balkanları önemsiyoruz. Bi-
zim tarihimizde özel bir yeri var, bu bölgede yaşayan soydaşlarımız, akrabalarımız ve dindaş 
kardeşlerimiz var. Afrika’nın belki su kuyularına, gıdaya ihtiyacı var ama Balkanlar’ın en 
önemli ihtiyacı sağlık ve eğitim malzemeleri. Bu alandaki yardımlar da çok önemli.” dedi.

•  İHH’nın Kilis ve Azez’de kurduğu ana okullarında 400 Suriyeli yetim öğrenim görmeye 
başladı.

• Libya’nın Misrata şehrinde STK’lara insani diplomasi eğitimi verildi.

Endonezya parlamentosundan 
İHH’ya ziyaret

Kosova İlahiyat Fakültesinin hazırladığı 4 ayrı ders kitabı 
İHH tarafından basılarak üniversiteye hediye edildi.
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SAĞLIK

Savaş mağdurları 
protezlerine kavuşuyor

Yakın coğrafyamızda savaşlar ve çatışmalar 
sonucunda uzuvları zarar gören ya da ha-
yatına engelli halde devam etmek zorunda 
olan birçok insan var. Yalnızca Suriye’de 
yaşanan savaşta 2.8 milyon insan beden 
bütünlüğünden mahrum kaldı. Irak ve Fi-
listin’de engelli kalan insanları da dahil etti-
ğimizde bu sayı 4 milyonu geçiyor.

Yurtlarından göç ettikleri için tedavi 
olamayan birçok mülteci bulunuyor. Kolu, 
bacağı ve diğer uzuvları eksik olarak yaşa-
mak yalnızca onların değil aynı zamanda 
yakınlarının hayatını da hem fiziksel hem 
de psikolojik olarak etkiliyor.

Bu durumu değiştirmek, tedavi hiz-
metine ulaşamayan engelli mültecilerin sı-
kıntılarını giderebilmek için İHH, Yüksek 
Teknolojili Protez Ortez Merkezi’ni hayata 
geçirdi. Kuveyt Beyt Zeka ve AID’in destek-
leriyle hayata geçen proje ile fiziksel engelle-
ri nedeniyle hayatının geri kalanında hedef-
lerine ve hayallerine ulaşamayan insanlara 
bir ayak ya da kol protezi sağlanmış olacak.

Siz de bu projeye destek vererek bir engel-
linin kol veya ayak protezine ulaşmasını sağ-
layabilir, onların hayatını değiştirebilirsiniz. 
Bir hasta için ortalama fiyatı 5.000 TL’yi bu-
lunan ortez protez tedavisinde bir hastanın 
tüm ihtiyacını karşılayabilir veya istediğiniz 
miktarla katkıda bulunabilirsiniz.

Merkez nasıl çalışıyor?
İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da birer ofi-
si bulunan merkezde alanında uzman on 
beş personel hizmet veriyor. Ekipmanları 
açısından merkez, son teknolojileri ile or-
tez-protez işlemi yapan hastanelerin çoğun-
dan daha gelişmiş bir üretim ve uygulama 
gerçekleştiriyor.

Tedavi aşamalı olduğundan ortez-protez 
süreci, her hasta için aytıntılı olarak dijital 
ortamda takip ediliyor.

Savaş şartları ya da diğer imkânsızlık-
lar nedeniyle hastalar her zaman merkeze 
gelemeyebiliyor. Bu amaçla Şanlıurfa ve 

Reyhanlı’da kurulan merkezler, kamplar-
da yaşamak zorunda olan hastaların genel 
merkezde alabileceği hizmetlerin aynısını 
bölgede verebiliyor.

Engel tespitinden sonra ilgili organ kısa 
sürede üretilse de vücut protezi hemen ka-
bul etmiyor. Bazı vakalarda ameliyat da ge-
rekebiliyor. Bu gibi durumlarda merkezin 
koordineli olarak çalıştığı hastanelerde has-
tanın ameliyatı gerçekleştirilerek ilgili organ 
ortez-proteze uygun hale getiriliyor.

Bu sürecin tamamında hastanın fiziksel 
ve psikolojik uygunluğunu sağlamak için 
uzman fizyoterapist ve psikoterapistler te-
daviye destek oluyor. Titizlikle sürdürülen 
egzersizler ile vücut uygun hale getiriliyor. 
Egzersizlerini tamamlayan hastadan ölçü 
alma süreci başlıyor. Ölçüler üç boyutlu ta-
rayıcılar ile alınıyor. Üç boyutlu yazıcılar sa-
yesinde de kol ya da bacak 4-6 saat gibi çok 
kısa bir sürede üretiliyor.

Protez takıldıktan sonra hizmetler son-
lanmıyor. Tedavi periyodik kontroller ile 

devam ediyor. Çünkü bir protezin oturma-
sı vakit aldığı gibi oturduktan sonra defor-
masyonu da söz konusu. Yahut hastanın kilo 
alma-vermesi gibi durumlarda da yeniden 
üretim gerekebiliyor. Tüm hastalarda bu 
tip değişikliklerin her an ortaya çıkabilme 
ihtimali var. İşte bu gibi durumlar hastanın 
sürekli takibini zorunlu kılan faktörlerden 
yalnızca birkaç tanesi.

Destekleriniz ve bağışlarınız ile bu özgün 
projeyi geliştirerek daha fazla mağdur insana 
ulaşabiliriz. Ulaştığımız her hasta, hayata, ha-
yallerine ve hedeflerine adım atacak. Engelli 
insanların hayallerine adım atabilmeleri, sos-
yal hayatta var olabilmeleri sizin elinizde. Sizin 
atacağınız bir adım sayesinde onlar da hedef-
lerine yürüyebilecekler. Siz de bu projeye des-
tek vererek bir engellinin kol veya ayak pro-
tezine ulaşmasını sağlayabilir, onların hayatını 
değiştirebilirsiniz. Bir hasta için ortalama fiya-
tı 5.000 TL’yi bulunan ortez protez tedavisinde 
bir hastanın tüm ihtiyacını karşılayabilir veya 
istediğiniz miktarla katkıda bulunabilirsiniz.

Ortez ve Protez Merkezi
sayesinde birçok insan protezlerine 

kavuşuyor. Siz de PROTEZ 
yazıp 3072’ye göndererek veya 
ihh.org.tr adresinden bağışta 

bulunabilirsiniz.
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SAĞLIK

“Artık tek başıma 
yürüyebileceğim” Suriye’deki iç savaşta bacaklarını kay-

beden Abdulbasit Alsattuf, yeni protez 
bacakları sayesinde artık yürüyebilecek. 
10 yaşındaki Abdulbasit Alsattuf, Su-
riye rejiminin İdlib’e düzenlediği hava 
saldırısında iki bacağını kaybetmişti. 
Kameralara yansıyan “Baba beni ayağa 
kaldır” feryadıyla uzun süre gündeme 
gelen Abdulbasit, İHH tarafından Ha-
tay’ın Kumlu ilçesinde misafir edilmişti.

Abdulbasit’e, Ortez Protez Mer-
kezi’nde yapılan uzun bir çalışmanın 
ardından iki adet protez bacak takıldı. 
Ayaklarına kavuştuktan sonraki mutlu-
luğunu dile getiren Abdulbasit, “Bacak-
larımı kaybettiğim gün babama beni 
ayağa kaldırmasını söylemiştim. O gün 
ayağa kalkamadım. Sonra Türkiye’ye 
yerleştik. Aylar sonra babamdan istedi-
ğim şey gerçekleşti. Şimdi kendi başıma 
yürüyebilecek olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum.” dedi.

• İdlib’te gerçekleşen bombalı saldı-
rıda iki bacağını kaybeden Suriyeli öğ-
retmen Nağan Elvan protez bacaklarına 
kavuştu.
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SAĞLIK

GAZZE

Uyuşturucu ile 
mücadele

Gazze’ye insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ve 9 ayrı sivil toplum kuruluşu, kamuoyuna uyuşturucu ile 
mücadele çağrısında bulunmak için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İHH Genel Mer-
kezi’nde yapılan açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde artan uyuşturucu kul-
lanımına dikkat çekildi. STK’lar adına açıklama yapan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Atalay, uyuşturucu kullanım yaşının giderek düştüğünü belirtti. Atalay, “Çoğunluğu genç 
olmak üzere uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin ciddi oranda artması ve yine yüksek 
riskli kullanıcı sayısının yükselmiş olması sivil toplum olarak bizleri endişelendirmektedir. 
Gelinen noktada uyuşturucunun ülkemiz açısından ciddi boyutlarda sosyal problemler, 
sağlık yükü ve güvenlik sorunları doğurduğunu görüyoruz. Bu açıdan uyuşturucuyla 
mücadelede sadece güvenlik güçlerine ve kamuya değil, tüm toplumsal kesimlere büyük 
görevler düştüğüne inanıyoruz.

Ülkemizin imkân ve kapasitesi uyuşturucu ile mücadele için yeterli olup doğru politika 
ve uygulamalarla Türkiye’deki uyuşturucu sorununun daha makul seviyelere indirilmesi-
nin mümkün olduğuna inanıyor, bu mücadelede sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize 
düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.” dedi.

Atalay’ın ardından Medeniyet Vakfı adına Kazım Sağlam, Ümran Kültür Ve Medeniyet 
Hareketi adına Şemsettin Özdemir, İnsan ve Medeniyet Hareketi adına Muhammet Fesih 
Kaya, Anadolu Platformu adına Ahmet Çamurluoğlu ve Akabe Vakfı adına Sabahattin 
Öztekin uyuşturucuya karşı alınabilecek önlemler hakkında kısa birer açıklama yaptı.

Gazze’de yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda, 460 çocuğa da kıyafet yardımında bulunuldu. 
Son 11 yıldır İsrail ablukası altında bulunan Gazze şeridinde insani kriz devam ediyor. Yaptı-
ğı çalışmalarla Gazze’yi gündemde tutan İHH, insani yardımlarını da sürdürüyor.

GENÇ İHH

Genç İHH’dan istişare 
ve planlama kampları
Genç İHH, 500’den fazla katılımcısıyla istişare ve planlama kampı yaptı. İlk hafta 65 ilden 
255 erkek katılımcıyla, ikinci hafta 56 ilden 258 kadın katılımcıyla Darıca’da gerçekleşti-
rilen kampa, Genç İHH başkanları; üniversite, lise ve çocuk kulübü sorumluları katıldı. 
Geçen senenin değerlendirildiği programda gelecek yılın da planlaması yapıldı. Program-
da, yaptıkları başarılı çalışmalardan ötürü Kayseri, Niğde ve Kırşehir il teşkilatlarına çeşitli 
hediyeler verildi.
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KALICI ESER

Rahmet Köyü’nde 
yaşam başladı

İHH ve Katar RAF’ın birlikte inşa ettiği Rahmet Köyü hizmete girdi. 2011’de rejimin katli-
amlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 450 bin insanın hayatını 
kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani krizin doğmasına sebep oldu. BM verilerine göre 
6 milyon insan yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 5 milyon insan ise 
başka ülkelere sığındı. 7 yıldır devam eden savaştan en çok etkilenenlerin başında hiç şüphesiz 
çocuklar geliyor. Raporlara göre her üç Suriyeli çocuktan biri, yani yaklaşık 4 milyon çocuk 
çatışmalar başladıktan sonra doğdu ve 600 binden fazla çocuk savaş nedeniyle yetim kaldı. 

Savaşın yetim bıraktığı çocuklar için çalışmalar yapan İHH, son olarak Rahmet Köyü 
çalışmasına başladı. Suriye’nin İdlip kentinde inşa edilen Rahmet Köyü yüzlerce yetim çocu-
ğun ve ailesinin evi oldu. 100 evin inşa edildiği köyde; cami, okul, mesleki eğitim merkezi ve 
8 adet dükkan bulunuyor. 2 oda, banyo ve tuvaletten oluşan evler sahiplerine teslim edildi.
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Somalili yetimlerin
yeni umudu: Şehit Eren 
Bülbül Yetimhanesi

Yemen’e sağlık kliniği 
kuruldu

Somali’de, şehit Eren Bülbül adına yetimhane yapılması için kampanya başlatıldı. İHH 
ve Sabah Namazı Devrimi oluşumu Trabzon Maçka’daki terör saldırısında şehit düşen 15 
yaşındaki Eren Bülbül adına bir yetimhane yapma kararı aldı. Somali’de yapılacak olan ye-
timhane, İHH’nın daha önce faaliyete geçirdiği Anadolu Kız Yetimhane Kompleksi içeri-
sinde inşa edilecek. Kız çocuklarının faydalanacağı Şehit Eren Bülbül Yetimhanesinde; çok 
amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunacak. Toplamda 215 
metrekarelik bir kullanım alanına sahip olacak yetimhaneden 24 kız çocuğu faydalanacak.

İHH, Yemen’in başkenti Sana’da bulunan Hanik Göçmen Kampı’nda ayda 550 hastayı 
muayene edebilecek kapasitede bir klinik inşa etti. Yemen’de nüfusun yarısı yeterli sağlık 
hizmeti alamazken 3 milyon kişi de kolera riskiyle karşı karşıya. Sağlık sisteminin çökme 
noktasına geldiği ülkeye yardımlar ulaştıran İHH, Hanik bölgesinde bir klinik inşa etti. 
Bu projeyle çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalanlara sağlık hizmeti 
ulaştıracaklarını söyleyen İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, “Projemizden 
Hanik Bölgesi’nde yaşayanlar ve bu bölgeye yakın olan Mucavvere’deki 3 bin 400 kişi 
faydalanacak. Klinikte aylık 550, yıllık ise 6 bin 600 hastanın muayene edilmesini ve 
teşhis hizmetinin verilmesini planlıyoruz. Hanik Göçmen Kampı sakinleri, sağlık hizmeti 
alabilmek için 120 kilometre yol kat ediyordu. Projemizden sonra bu yolculuğa gerek 
kalmayacak.” dedi.

Siz de EREN BULBUL yazıp 
3072’ye kısa mesaj atarak

Şehit Eren Bülbül Yetimhane-
si’nin yapımına 5 TL bağışta 

bulunabilirsiniz.

KALICI ESER
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ÇOCUK

Azez’deki 
çocuklara 
‘Sınırsız 
Şenlik’
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, 
İHH’nın desteğiyle Suriye’nin Azez kasa-
basında çocuklar için Sınırsız Şenlik adıyla 
bir eğlence programı düzenledi. Sanatçı 
Metin Şentürk’ün katıldığı, İkbal Gürpı-
nar’ın sunuculuğunu yaptığı programda 
çocuklar; palyaçolar, yarışmalar ve akroba-
si gösterileriyle eğlendi.

“Savaş uçağı yerine çocuk sesi”
Uzun süre sonra Suriye’de çocuk kahkaha-
ları duymanın kendisini mutlu ettiğini söy-
leyen İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç, “Yıllar sonra 
savaş uçakları yerine çocuk sesleri duymak 
geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı.” 
dedi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 
Başkanı Uğur Yıldırım ise, Suriye’deki 
birçok çocuğun savaşın ortasında doğdu-
ğunu söyleyerek, “Bu çocuklar dünyayı 
savaşla algılamaya başladı. Onlara farklı 
bir dünyanın mümkün olduğunu göster-
mek istiyoruz. 10 gün sürecek etkinliği 
düzenlememizdeki amaç da bu.” ifadelerini 
kullandı.
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Marmara
Afet Koordinasyon 
Merkezi açıldı
İHH’nın acil durumlarda Türkiye ve dünya 
genelinde meydana gelebilecek afetlere 
hızlı müdahale edebilmek amacıyla inşa 
ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi 
dualarla hizmete girdi. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriyle Osmangazi’de 
inşa edilen afet koordinasyon merkezi, 
Marmara Depremi’nin yıl dönümü olan 17 
Ağustos’ta geniş bir katılımla açıldı.

Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış 
törenine AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı 
sıra çok sayıda siyasi isim katıldı. Törende 
bir konuşma yapan İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, “Marmara depreminden 
edindiğimiz tecrübeyle Pakistan depremin-
de öncü çalışmalara imza atmıştık. Dilerim 
bir daha benzeri acılar yaşamayız fakat 
olduğu takdirde buna hazırlıklı olmalıyız” 
dedi.

Açılış programı, Bursa Vali Yardımcısı 
İbrahim Avcı, Bursa Milletvekili Zekeriya 
Birkan, Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve 
Uşak Milletvekili Alim Tunç’un yaptığı ko-
nuşmaların ardından düzenlenen gösteriyle 
sona erdi.

ACİL YARDIM

Marmara Afet Koordinasyon Merkezi:

• Sivil toplum kuruluşları bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

• 4 dönüm arazi üzerine inşa edildi ve 7  bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip.

• Bulunduğu konum itibariyle olası bir afet esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz ve 
hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasına imkân tanıyor.

• 35 TIR’lık malzeme kapasiteli depo, 200 kişilik sığınak, 2000 kişilik yemek hazırlama kapasi-
teli mutfağa sahip.

• Isı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar ve tam güvenlik sistemiyle 365 
gün hizmet verebiliyor.

• Acil durumlarda AFAD, valilik, emniyet gibi kurumlarla koordinasyon kurabilecek telsiz 
sistemlerine sahip.

• Olası afet durumundaki kesintilere karşı 33 ton temiz kullanım suyu ve 150 ton yangın 
söndürme suyu kapasitesine sahip.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
11 ilde arama kurtarma birliği,

45 ilde acil müdahale gücü,
135 kişiden oluşan acil durum 

yönetici grubu ve 2 bin 215 kişilik 
afet gönüllüsü bulunuyor.
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İHH arama kurtarma ekipleri, Bolu Aladağ’da
300 gönüllü ile arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. 

Vakıf gönüllülerinden oluşan ve 25 farklı ilde faaliyet gösteren 
arama kurtarma ekipleri, Aladağ bölgesinde çadır kurarak 

kamp yaptı. Gece kurdukları çadırlarda konaklayan
300 gönüllü, sabah ise arama kurtarma, dağcılık, arazide 

yön bulma, ilk yardım, harita okuma ve güvenli arama yapma 
konularında eğitim aldı, tatbikatlar yaptı.

Olası afetlere
karşı hazırlanıyorlar
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Eğer katarakt hastası olsaydınız 
dünyayı böyle görürdünüz.
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KATARAKT

100 bin 
kişinin 
gözlerini 
açtık

Son 10 yılda yaptığı çalışmalarla Afrika 
kıtasındaki 100 bin katarakt hastasının yeni-
den görmesini sağlayan İHH, çalışmalarını 
dünya geneline yayıyor.

Genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi 
edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt 
hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, 
göz travmaları gibi sebeplerle dünya üze-
rinde yaygın biçimde görülüyor. Özellikle 
Afrika’da nüfusun önemli kesimini etkile-
yen katarakt, maddi imkânsızlıklar nede-
niyle tedavi edilemediği için milyonlarca 
kişi görme yeteneğini kaybediyor. 

Bu tabloya karşı Afrika’daki 14 ülkede 
2007 yılından bu yana çalışmalar yapan 
İHH, açtığı Nijer Göz Hastanesi’yle de 
bölgede göz doktorlarının yetişmesi için 
eğitimlere başladı.

Afrika’daki çalışmalarının 10. yılını 
geride bırakan İHH, bu süre zarfında 100 
bin kişinin yeniden görmesine vesile oldu. 
İyilik her zaman, her yerde sloganıyla yola 
devam eden İHH, Afrika’daki katarakt 
çalışmalarını dünyanın dört bir yanına 
yaymak için hazırlıklara başladı. 

www.ihh.org.tr adresinden
300 TL bağışlayarak bir hastanın 

yeniden görebilmesine vesile 
olabilir veya KATARAKT yazıp 
3072’ye göndererek 5 TL bağışta

bulunabilirsiniz. 
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ARAKAN



Arakan’da
ne oldu? 

ARAKAN

Arakan’da yaşanan insan 
hakları ihlallerini inceleyen 
BM komisyonu, hazırlanan 
nihai raporu Myanmar 
hükümetine sundu. 
Raporda Arakan’daki 
Müslüman gruba 
(Rohingyalar) bazı haklar 
verilmesi talep ediliyordu.

Myanmar askerleri ve Budist 
çeteler, güvenlik merkezlerine 
saldırı yapıldığı gerekçesiyle 
Arakan eyaletinde Müslüman 
avına çıktı.

Olaylar karşısında 
suskun kalan 
Myanmar’ın Nobel 
barış ödüllü lideri Aung 
San Suu Kyi, askerlerin 
tecavüzüne uğrayan 
Arakanlı kadınlar için 
“Yalan söylüyorlar.” 
açıklaması yaptı.

BM, Arakan’da 
3000 Müslüman’ın 
öldürüldüğünü, 300 bin 
Müslüman’ın ise Bangladeş’e 
sığındığını açıkladı.

Aung San Suu Kyi, köylerin 
Müslümanlar tarafından yakıldığını 
iddia etti. Fakat bölgeye giden AFP 
ve BBC muhabirleri Suu Kyi’nin 
söylediklerinin aksine evlerin devlet 
görevlileri ve Budistlerce yakıldığını 
görüntülerle ispat etti.

Resmî rakamlara göre Bangladeş’e 
sığınan Rohingya sayısı 500 bini geçti. 

Bangladeş’e kaçmak için Naf Nehri’ni 
geçmeye çalışırken ölenlerin sayısının 
100’ü geçtiği açıklandı. 

2 aylık süreçte Bangladeş’e sığınan Rohingya 
sayısı 600 bini aştı. Yüzlerce kadının 
tecavüze uğradığı süreçte 4 binden fazla 
Müslüman katledildi, yüzlercesi nehri 
geçmeye çalışırken boğuldu. 

Olayların ilk gününden 
itibaren bölgede çalışmalarını 
sürdüren İHH’nın yardım 
ulaştırdığı Arakanlı sayısı
480 bini aştı.

Bangladeş, 
sınırda biriken 

onbinlerce 
Rohingya’ya 

kapılarını açtı.

Rohingyalar evlerini terk 
ederek ormanlara ve dağlara 
kaçmaya başladı.

Askerler ve Budist çeteler, 
Müslümanların terk ettiği 
köyleri ateşe verdi.
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4 bin kişi
katledildi.

600 binden fazla 
kişi Bangladeş’e 
sığındı.

2 binden fazla 
çocuk hayatını 
kaybetti.

320 bin çocuk 
tehlike altında.

400 bin kişi 
hâlâ katliam riski 
altında.

Şu an 2 milyon 
Rohingya, farklı 
ülkelerde mülteci 
olarak yaşıyor.
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Dünyanın
göz yumduğu vahşet: 

Arakan

SAHA RAPORU

Yazı & Fotoğraf: Erhan İdiz
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ARAKAN

“Anneler katliamdan kaçarken çocukları ara-
sında tercih yapmak zorunda kalıyor; yanına 
alabildikleriyle kaçıyor, geriye kalanlarsa...” 

Onlar dünyanın en büyük “vatansız” 
topluluğu. 2.5 milyonu bulan nüfuslarına 
rağmen herhangi bir kimliğe veya hakka 
sahip değiller. Bugüne kadar defalarca kat-
liama uğrasalar da buna karşılık verecek 
güçleri veya itiraz edebilecekleri bir yer 
yok. Şimdi bir kez daha uğradıkları katli-
amla gündeme gelen Rohingya Müslüman-
ları için son yüz yılın özeti bu şekilde. 

Yaklaşık yüz yıldır baskı ve şiddet altında 
yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarih-
lerde defalarca katliama uğradı. 1942 yılında 
150 bin kişinin öldürüldüğü katliamlar, günü-
müze kadar çok kez tekrarlandı. Son olarak 
2012 ve 2016 yılında yaşanan olaylar, 2017 yı-
lının Ağustos ayı itibariyle yeniden alevlendi.

Müslümanlara ait 300’den fazla köyün 
boşaltıldığı son olaylarda 600 bini aşkın 
Arakanlı Bangladeş’e sığındı. 

Çocukların, kadınların yakılarak öldü-
rüldüğü olaylarda 4 binden fazla Rohingya 
hayatını kaybetti.

Rohingyalar kimdir?
Myanmar’a bağlı Rakhine (eski adıyla Ara-
kan) eyaletinde yaşayan Müslüman halk, 
Rohingya olarak adlandırılıyor. Fakat My-
nmar’da 1982’de çıkarılan vatandaşlık ka-
nununda kendilerine yer verilmediği için 
hem kimliksiz hem de vatansız yaşıyorlar. 
Ayrıca 1992’de çıkarılan yasa ile kaçak göç-
men olarak tanımlanan Rohingyalar, hiçbir 
hukuki hakka sahip değil. Gerek Myanmar 
hükumetinin gerek Budist çetelerin kat-
liamları nedeniyle Rohingyaların büyük 
kısmı anavatanları Arakan’dan ayrı yaşıyor. 

Katliamların geçmişi
Rohingyalara karşı ilk ağır saldırıyı 1942 yı-
lında yapan Budist çeteler, 40 gün içinde 150 

binden fazla Müslüman’ı öldürdü. Minbya 
Katliamı olarak bilinen bu olaylarda Budist 
çeteler, korkunç bir şekilde ihtiyar-çocuk de-
meden Müslümanları mızraklarla katletti. Te-
cavüz ettikleri kadınları vahşice öldüren çete-
ler, katliamın ardından bölgeyi yağmaladı.

1978 yılında gerçekleştirilen ve Kral 
Dragon Saldırıları adıyla bilinen olaylarda 
ise Arakan’ın başkenti Sittwe yakınların-
daki köylerde binlerce Rohingya katledil-
di. Yakılarak ve türlü işkencelerle öldürü-
len Rohingyalardan 300 bini katliamdan 
kurtularak Bangladeş’e sığındı. Bu katliam 
sonrasında Rohingyaların boşalttığı evlere 
bölgedeki Budistler yerleştirildi.

Son olaylar nasıl başladı?
Aslında son olayların fitilini 2012’deki Budist 
saldırıları ve ordunun operasyonu ateşledi. 
Haziran 2012’de Rohingyalara karşı katliama 
girişen Budist çeteler, Müslümanların geri 
dönmemesi için evlerini ve arazilerini ateşe 
verdi. Olaylar sonrası Myanmar ordusu Ro-
hingyaların yaşadığı bölgeye temizlik (clea-
rence) adıyla askeri operasyonlar düzenledi. 
Operasyonun adından anlaşılacağı gibi bu 
bir “temizlik” çalışmasıydı. Bu ciddi baskılar 
sonrası bölgedeki gerilim giderek tırmanma-
ya başladı. Yine Ekim 2016’da farklı güvenlik 
merkezlerine yönelik saldırılarda 9 güvenlik 
memuru öldü. Bu saldırıları kimin düzenle-
diği netleşmemişken ülkede Müslümanların 
yaşadığı bölgelere yönelik ağır operasyonlar 
başladı. Bu operasyonlarda binlerce kişi evle-
rini terk etmek zorunda kaldı.

Son yıllarda aralıklarla devam eden bu 
olaylar Ağustos 2017’de doruk noktasına 
ulaştı. Güvenlik güçlerine yönelik faili meç-
hul bazı saldırı girişimleri sonrası Müslü-
man köylerinde toplu katliamlar başladı. Sa-
dece 1 ay içerisinde 4 bin Müslüman vahşice 
katledilirken 600 binden fazlası da yaşadığı 
toprakları terk ederek Bangladeş’e sığındı.

Rohingyalar neden katlediliyor?
11. yüzyıldan itibaren bölgede varlık gös-
teren Rohingyaların, 1840’larda İngiliz sö-
mürgesi ile Arakan’a geldiğini iddia eden 
Myanmar devleti, bu nedenle kendilerini 
vatandaş saymıyor. Tek amacı, “Kaçak Ben-
galler” olarak tanımladığı Rohingyaları Ara-
kan’dan çıkarmak olan Myanmar, her itirazı 
da yeni katliamlarla bastırıyor. Rohingyala-
rın Arakan’dan çıkarılması için 1982’de ve 
1992’de gerekli tüm yasal zemini hazırlayan 
Myanmar devleti, çoğu zaman bölgedeki 
Budist çetelerle ortak katliamlara girişiyor.

Şiddete en çok maruz kalan azınlık
Daha önce uluslararası örgütler tarafından 
“şiddete en çok maruz kalan azınlık” olarak 

ilan edilen Rohingyaların Myanmar’daki 
durumu içler acısı. Vatandaş sayılmadıkları 
için herhangi bir hukuki hakka sahip olma-
yan Rohingya Müslümanlarının:

• Memur olmaları
• Ticaret yapmaları
• Üniversite okumaları 
• Beton ev yapmaları 
• Mescid ve medrese tamiri yapmaları 
• Seyahat etmeleri yasaktır.

Tüm bu kısıtlamalara rağmen köylerin-
de yaşamaya çalışan Rohingyalar yine de 
katliamlarla karşı karşıya kalıyor. Yakınları 
katledilen, evleri, arazileri, tekneleri yakı-
lan Rohingyalar için son umutsa Bangla-
deş’e sığınmak. 
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Geride yalnızca 400 bin kişi kaldı
Toplam nüfusu 2.5 milyonu bulan Rohin-
gya Müslümanlarından yalnızca 400 bini 
Arakan’da yaşayabiliyor, geriye kalanlar ise 
farklı ülkelerde mülteci. Arakan’da kalan 
Rohingyalar her an yaşanabilecek bir katli-
amla karşı karşıya, kamplara sığınanlar ise 
açlık ve doğa şartlarıyla mücadele etmek 
zorunda. Kamplarda, naylondan yapılma 
barakalarda yaşayan Rohingyalar eğitim ve 
sağlık gibi temel hizmetlerden mahrum. 

Tüm bu yaşananlar karşısında Myan-
mar’ın nobel barış ödüllü lideri Aung San 
Suu Kyi, katliamı destekler nitelikte açıkla-
malarda bulundu. Diğer Nobel ödüllü Bu-
dist dini lider Dalai Lama da Budist Myan-
mar’da Müslümanlara karşı gerçekleştirilen 
toplu katliamlara dair henüz bir açıklama-
da bulunmadı.

480 bin Arakanlıya yardım
Rohingyalar için 21 yıldır çalışmalar ya-
pan İHH, son krizde de bölgeye ilk giden 
yardım kuruluşlarından biri oldu. Mülteci-
lere acil gıda, barınma ve sağlık hizmetleri 
sunan İHH, yeni kurulan kamplarda 65 su 
kuyusu açtı. Bölgedeki son olaylarda 480 
bin ihtiyaç sahibine ulaşan İHH, mülteci-
lerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için 
de yerel yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

Ayrıca Myanmar hükümetinin ve Bu-
dist çetelerin baskıları nedeniyle köylerin-
den çıkamayan 3 bin 125 Rohingya’ya ula-
şan İHH ekipleri, kendilerine acil yardım 
malzemesi yardımında bulundu. 

ARAKAN

43.817 kişiye
acil gıda paketi

21.400
kişiye sıcak yemek

17.250
kişiye hijyen paketi

4.300
aileye nakit para

20.655 kişiye 
barınma malzemesi

5.600
aileye kıyafet

3.350 aileye mutfak 
ve yaşam malzemesi 
ulaştırdı.

Yeni kurulan kamplara 450 geçici 
barınak, 205 tuvalet-banyo inşa 
etti, 65 su kuyusu açtı.

İHH 25 Ağustos’tan itibaren:

Arakanlılar temiz suya,
gıda ve barınma malzemesine 

ihtiyaç duyuyor. ARAKAN yazıp 
3072’ye göndererek veya

ihh.org.tr adresinden
kendilerine bağışta

bulunabilirsiniz.
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İHH’nın 3 farklı kampta kurduğu sağlık 
merkezilerinde günlük ortalama 1000 kişi 

ücretsiz muayene olarak ilaçlarını alabiliyor.



50 51İNSANİ YARDIM 69. SAYI SONBAHAR 2017

MYANMAR

Cox’s Bazar

BANGLADEŞ

Leda  
22,800

Nayapara  
34,600

Shamlapur
22,400

Unchiprang
30,100

Kutupalong 32,600

Kutupalong, Balukhali, 
426,600Thangkhali

28,200                �

Jamtoli
32,000

Moynarghona 21,400

Hakimpara 55,000

Eski Mülteci 
Kampları

Yeni Yerleşimler

Chakmarkul
10,500

eda 

Bangladeş

COX’S BAZAR’DAKİ MÜLTECI KAMPLARI VE NÜFUSLARI

607,000 
25 Ağustos’tan sonra 
gelen Rohingya sayısı

820,000 
Cox’s Bazar’daki toplam 
Rohingya sayısı

ARAKAN

820.000
Cox’s Bazar’daki toplam
Rohinga Sayısı

BANGLADEŞ COX’S BAZAR’DAKİ
MÜLTECİ KAMPLARI VE NÜFUSLARI

607.000
25 Ağustos’tan sonra
gelen Rohinga sayısı

Bangladeş Thangkali kampına yeni gelen bir mülteci 
ailesi. Sahip oldukları her şey bu çadırın içinde.
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Arakan ve belirsizlik 
üzerine çizilen yol

haritaları

İNCELEME

Emrin Çebi
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İNCELEME

Bangladeş’e sığınan Rohingyalara dair bü-
yük rakamlar verilirken Myanmar’da kalan-
ların sayısıyla ilgili net veriler yok. Saldırılar-
dan önce Arakan’ın Bangladeş sınırına yakın 
olan Maungdaw ve Buthidaung bölgelerinde 
800.000 ile 1 milyon civarında Rohingya ya-
şıyordu. Bazı kaynaklara göre operasyonlar-
dan etkilenen 604.000 civarında kişi Bang-
ladeş’e geçti.

Bölgeden kaçışlar halen devam ederken 
zaman zaman Aung San Suu Kyi’nin be-
yanlarında ifade ettiği geri dönüş çağrıları, 
belli şartlara bağlanmış durumda. Örneğin 
19 Eylül 2017’de Naypyitaw’da yabancı dip-
lomatların, bölgedeki Birleşmiş Milletler 
çalışanlarının, Myanmar bakanlıklarından 
temsilcilerin, yerel ve uluslararası gazete-
cilerin katıldığı bir basın toplantısında Suu 
Kyi, Bangladeş’le 1993’te yapılan anlaşma 
çerçevesinde mültecilerin diledikleri vakit 
geri dönebileceğini söylemişti. 1990-1992’de 
Bangladeş’e sığınanları kapsayan bu anlaş-
ma çerçevesinde geri dönmek isteyenler, 
Myanmar’dan geldiklerine dair resmî evrak 
göstermek zorunda. Ancak 1974’ten itibaren 
vatandaşlıkla ilgili belgelerinin aşamalı ola-
rak feshedilmiş olması sebebiyle bu insanla-
rın çoğunda herhangi bir doküman olmadığı 
herkesçe bilinen bir gerçek. Ayrıca yaşanan 
olaylar sebebiyle hâlihazırda canlarını kurta-
rabilmek için evlerinden kaçan Rohingyala-
rın ne kadarının bu türden belgeleri yanla-
rına alabildiği de büyük bir soru işareti. Öte 
yandan yanlarına bu belgeleri alabilenlerin 
de kaçış güzergâhındaki koşullar sebebiyle 
evraklarının hasar gördüğü belirtiliyor.

Reuters’in “geri dönüş ve yeniden yer-
leştirme” sürecinde görevli bazı Myanmar 
yetkilileriyle yaptığı görüşmelerden Ro-
hingyaların geri dönüşüne dair planların 
henüz netlik kazanmadığı anlaşılıyor. Ara-
kan Eyaleti Tarım Bakanı, kendisiyle yapı-
lan röportajda Rohingyaların geri dönüp 
dönemeyeceği, döndükleri takdirde mah-

sullerini ve topraklarını geri alıp alamaya-
cakları yönündeki sorulara Rohingyaların 
“vatandaşlık” çıkmazıyla karşılık vererek 
“zaten vatandaşlığı olmayanların toprak 
sahibi olamadığını” ifade ediyor. Bu sözler 
açık bir şekilde Rohingyaların topraklarını 
geri alamayacakları ya da geri dönemeye-
cekleri anlamına geliyor.

Hükümet dokümanlarını inceleyen Reu-
ters’in bulgularına göre, Myanmar yetkilileri 
bölgeden kaçan Rohingyaların arazilerini 
satmayı planlıyor. Bununla birlikte Myanmar 
yetkilileri, belirlenen şartlara sahip Rohing-
yaların geri dönmesi halinde, bu insanları 
kendi topraklarına yerleştirmek yerine onlar 
için Arakan’da yeni “model köyler” kurmayı 
planlıyor. Bu ise; 2012’den beri kamplarda 
yaşayan ve evlerine geri dönemeyen, 2014’te 
askerî operasyonlarla bölgeden çıkarılan ve 
geri dönme sözüne rağmen hâlâ kamplar-
da tutulan Rohingyaların döndükten sonra 
da aynı kaderi yaşaması anlamına geliyor. 
Bu arada Arakan’da 2012’den bu yana ülke 
içinde yerinden edilmiş kişilerin kamplarına 
destek olan bazı uluslararası kuruluşlar, ge-
çici olması planlanan bu kampların giderek 
kalıcı hale gelmesini ve bu kamplarda yaşa-
yanların buralara sıkışıp kalmasını gerekçe 
göstererek bundan sonraki süreçte daha faz-
la kampı desteklemeyeceklerini ilan ettiler.

Arakan’da operasyon yapılan bölge-
lerden kaçmak zorunda kalan 600.000’in 
üzerinde insanın geride bıraktığı toprak-
ların 71.500 hektar olduğu ifade ediliyor. 
Bu arazilerde ise çoktan ekilmiş ve ocak ayı 
gibi hasadı yapılacak olan pirinç tarlaları 
var. Bunlar Myanmar yetkililerince “Myan-
mar vatandaşları” veya “Bengalli yasa dışı 
göçmenler” yani Rohingyalar tarafından 
ekilmiş topraklar olarak ifade edilirken, 
Arakan Eyaleti Tarım Bakanlığı 45.000 
hektar toprağı çoktan “sahipsiz Bengali 
toprakları” olarak tanımlanmış durumda. 
Yine edinilen bilgilere göre, aynı bakanlık-

ça bu topraklarda askerî kontrol eşliğinde 
ekim ayı sonu itibarıyla hasada başlana-
cak. Yapılan planlamaya göre, ilk aşamada 
14.400 hektarlık alanın hasadı tamamlana-
cak. Ürünün geri kalanıyla ilgili plan ise net 
değil. Fakat bununla birlikte tüm ürünün 
hasadının aşamalı olarak yapılacağı tahmin 
ediliyor.

Bir hektarlık alandan elde edilen pirin-
cin piyasada karşılığının 300 dolar olduğu, 
devletin bunları satması halinde milyon-
larca dolar kazanacağı belirtiliyor. Arakan 
Eyaleti Tarım Bakanı, “Topraklar terk edil-
miş ve bunları işleyecek kimse yok. Merkezî 
yönetim de bu arazilerin ekilip biçilmesini 
emretti” şeklinde bir savunmada bulunu-
yor. Myanmar yetkilileri ise, hasadı yapılan 
pirinçlerin eyalet yönetimine ait depolara 
gönderileceğini ve bu problemden dolayı 
yerinden edilmiş kişilere dağıtılacağını ya 
da satılacağını ifade ediyor.

Myanmar’ın belirlediği plana göre Ro-
hingyalardan ülkenin koyduğu şartları sağ-
layanların geri dönmeleri halinde, bu kişiler 
oluşturulacak iki merkezden birine kabul 
edilecek. Bu merkezlerde 16 maddelik bir 
formu doldurmaları istenecek olan kişilerin 
verdikleri bilgiler yerel otoriteler tarafın-
dan kendi verileriyle karşılaştırılacak. Zira 
Arakan’da yıllardır Rohingyaları yaşadıkları 
bölgelerde, evlerinde denetleyerek ev sakin-
lerinin fotoğraflarını ve bilgilerini güncelle-
yen Arakan Göçmen Bürosu, evrakları ka-
yıp olan Rohingyaları göçmen bürosundaki 
kendi verileri ve fotoğraflarla karşılaştırıp 
kabul edip etmemeye karar verecek.

Bununla birlikte yetkililer, daha önce 
bu topraklarda yaşadıklarına delil olarak 
bu kişilerin göstereceği ulusal kimlik doğ-
rulama kartlarını (NVCs) da kabul edecek-
ler. Fakat Rohingyaların çoğu, bu statünün 
kendilerini hayat boyu mülteci konumuna 
düşüreceği gerekçesiyle bu sürece başvur-
mayı ve kartları almayı reddediyor. Ulusal 

kimlik doğrulama süreci, Myanmar devle-
tinin Rohingyalara vatandaşlık verdiğine 
dair bir algı yaratsa da aslında onların doğal 
vatandaşlık sürecini günden günde ortadan 
kaldıran bir uygulama olduğu gerekçesiyle 
Rohingyalar tarafından kabul görmüyor.

Bölgede ayrıca, Chaung Tha ve Bay Dar 
sahillerindeki kontrol noktalarında görev 
yapan Göçmen Bürosu polislerine balık-
çılıkla geçinen köy sakinlerinden bu kartı 
almayı kabul etmeyenlere denize açılama 
izni vermemeleri için yetki verilmiş. Her 
iki köyde de Rohingyalara ait 600’den fazla 
balıkçı teknesi olduğu ifade ediliyor. Bu sü-
reç sonunda verilen kartlar ise vatandaşlığa 
başvurma yolunda “yabancılar”a uygula-
nan başka bir süreci başlatıyor. Tüm bunla-
rın yanı sıra, Aung San Suu Kyi’nin 19 Eylül 
2017 sabahı Naypyitaw’da gerçekleştirdiği 
basın toplantısında yaptığı açıklama dikkat 
çekiciydi. Toplantıda Suu Kyi, Müslüman 
ülkelere, zaten kaybedecek bir şeyleri olma-
yan Rohingyaları Myanmar’ın bu tartışma-
lı sürecine ikna etme çağrısında bulunmuş, 
ilginç bir gelişme olarak da Müslüman ül-
kelerden bu çağrıyı sorgulayan bir açıkla-
ma gelmemişti.

Rohingyalarla ilgili bu süreçte son ola-
rak Cenevre’de yapılan uluslararası bir top-
lantıda Bangladeş’e sığınan Rohingyalara 
340 milyon dolarlık yardım yapılacağına 
dair karar alındı. Ancak bu karar da Rohin-
gyaların topraklarına geri dönmesiyle ilgili 
girişimlerde bulunmak yerine onların ha-
yat boyu mülteci kalmalarına ve böylece bu 
halkın daha da dağılmasına bir “katkı” ola-
rak yorumlanıyor. Nitekim 2012 ve 2014’te 
meydana gelen olaylarla yerinden edilen 
insanların hâlâ evlerine dönememiş olma-
sı, Rohingyaların topraklarına geri dönüş-
lerine dair planlar yapmak yerine, sadece 
mültecilere sağlanacak yardım konusunun 
gündeme gelmesi, amacı zaten bu insanları 
yerinden etmek olan Myanmar’a yarıyor.
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Arakan şahitlikleri
Olayların başladığı günlerde Kurban Bayramı vesilesiyle Arakan’da 

bulunan İHH ekipleri, bir yandan mazlumlara yardım eli 
uzatırken bir yandan da yaşananlara tanıklık etti. 2 aylık süreçte 

bölgeye giden onlarca kişi, şahit oldukları olayları ve
yapılması gerekenleri yazdı.



Ben Arakan’a erkeklerin ağladığı 
yer diyorum. Arakanlılar 
dünyanın en mazlum insanları 
çünkü kaçabilecekleri hiçbir 
yer yok, tamamen kıstırılmış 
durumdalar ve ölüme yolculuk 
yapıyorlar. Oradaki sorun 
sadece Budistlerle Müslümanlar 
arasında değil. Müslümanların o 
verimli topraklardan sürülmesi 
için devlet eliyle bir kışkırtma 
söz konusu.

Abdullah Kibritçi

İnsanlar birbirlerinin elinden 
tutup meçhule gidiyor gibiydi. 
Yardım götürdüğümüzde öyle 
bir sarılıyorlardı ki anlatmak 
imkansız. Sanki yıllarca o uzak 
yollardan bekledikleri yardım 
ulaşmıştı.

Ünsal Altan

Orada insanların ölümü 
beklediklerine şahit oldum. 
Gerekli yardımları yapıp 
döndüğümüzde o tablo 
gözlerimin önünden silinmedi. 
Hâlâ bir yük gibi omuzlarımda, 
bir utanç olarak içimde 
taşıyorum.

Sebahattin Aydın

Arakan benim için vatansızlık 
demek. Vatandaş olmadıkları 
için kimlikleri yok, resmi 
olarak hiçbir vatana ait 
değiller. Herhangi birine hesap 
sorma, zulmü duyurma gibi 
bir imkanları da yok. Merak 
ettikleri tek şey dünyanın 
geri kalanının ne düşündüğü. 
Dünya bu zulümden haberdar 
mı, Müslümanların olanlardan 
haberi var mı, bunları bilmek 
istiyorlar.

Bekir Arslan

Yardım kumanyası 
almaya gelenlerin bunları 
taşımaya gücü yetmiyordu. 
Verdiğimiz kıyafetleri hemen 
denemeye çalışan çocukları 
unutamıyorum.

Serdar Gürçay

Sınırı geçen Arakanlılar ilkin 
bizden kaçar gibiydi. Onlara 
yardım etmek için orada 
olduğumuzu anladıklarında 
bize sarılmaya başladılar. 
Sınırdan döneli çok oldu 
fakat sığındıkları naylondan 
çadırlarda 7-8 kişinin iç içe 
yaşamasını hâlâ unutamıyorum.

Ali Asan
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Kurban Bayramı’nın arefesinde Bangladeş’e gittik. Amacımız bizle-
re emanet edilen kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak-
tı. Fakat biz bölgeye varmadan Myanmar’ın katliamlara başladığı 
ve durumun giderek kötüleştiği haberi geldi.

Kurban Bayramı Bangladeş’te buruk başlamıştı. Son yıllar-
da tekrarlanan Arakanlılara yönelik katliamlara bir yenisi daha 
eklenmiş, on binlerce insan aç ve susuz dağlara, ormanlara kaç-
mıştı. 

Bölgeye vardığımızda olayların üzerinden 3 gün geçmişti. 
Bu süre zarfında 2 bin 500’e yakın insan katledilmiş, yüz binler-
cesiyse canını kurtarmak için yollara düşmüştü. 

İHH olarak bayram süresince kestiğimiz tüm kurbanları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ayrıca yeni gelenlere barınma, 
giyim ve mutfak malzemesinin yanı sıra nakit para yardımında 
bulunduk. Fakat göç o kadar hızlı devam ediyordu ki yetişmek 
imkansızdı. Günlerce yol yürüyenler çıplak ayaklarla sınırdaydı 
ve üzerlerindeki kıyafetlerden başka hiçbir şeyleri yoktu. 

Gelenlerin hikayelerini dinledikçe olayın vahametini daha 
iyi anlıyorduk. Köyleri basılıp öldürülenler, evleri yakılanlar, 
kurşuna dizilenler, nehirde boğulanlar… Liste bu şekilde uza-
yıp gidiyordu. Her hikaye bir öncekini unutturacak kadar ağır 
oluyordu. 

Öğrendiğimiz kadarıyla her şey bir anda patlak vermemişti. 
Bu, Myanmar’ın son yıllarda güttüğü politikanın sadece yansı-
masıydı. Rohingyaları topraklarından gönderebilmek için her 
türlü yasal zemini hazırlayan Myanmar, ordu ve Budist çetelerle 
de katliama girişmişti.

Bitmeyen çile:
Arakan

Hasan Öğütlü - Bangladeş

ARAKAN ŞAHİTLİKLERİ
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Bahadır Çolak - Bangladeş

ARAKAN ŞAHİTLİKLERİ

Adı Muhammed, birçok Arakanlı Müslüman gibi. Bangladeş’te 
mühendislik okuyor. Ailesi ise Arakan’da, sınıra yakın bir köyde 
yaşıyor. Muhammed, Kurban Bayramı için geldiğimiz Bangla-
deş’te bize rehberlik ediyor. İkimiz de İngilizce biliyoruz fakat o 
susmayı tercih ediyor.

Bayramın 2. günü sonsuz pirinç tarlalarının içinde yolcu-
luklar yapıyoruz. Yollar çok kötü olduğu için 1 saatte gidebi-
leceğimiz yere 5 saatte varıyoruz. Burada Muhammed’le ko-
nuşmaya çalışıyorum. Olaylar yeni başladığı için ailesini merak 
ediyorum. Bir süre sonra kendisi anlatmaya başlıyor: “Myanm-
mar ordusu bizim köye de saldırmış, annem ve kardeşim köy-
deydi. Haberi aldıktan sonra onlara ulaşmaya çalıştım. Annem 
Bangladeş’e kaçabilmiş ama kardeşime ulaşamadım. Öldü mü 
yaşıyor mu bilmiyorum.”

Bu cümleleri ömrüm boyunca unutabileceğimi sanmıyo-
rum. Yanımda kardeşim dediğim bir genç oturuyordu. Kimleri 
bile kaybettiğinden habersiz bir başka ülkede mülteciydi fakat 
benim onun için yapabileceğim tek şey, “Üzülme.” demekti.

Yolculuğumuz boyunca birçok farklı hisse kapıldım ama 
en ağır geleni utançtı. Sonraki günlerde de geçmedi bu utan-
cım. Arakanlı Müslümanların yüzlerine bakmaya, göz teması 
kurmaya utandım. Onlara yardım etmeye gelmeştik fakat ye-
terince bir şey yapamadığım hissiyle utandım. Kendilerine en 
çok yardım yapan ülke Türkiye’ydi ama bu da utancımı azalt-
mıyordu. Sahip olduklarımdan utandım, üzüldüğüm, kızdığım 
şeylerden… 

Dünyanın bir ucundaki kardeşlerimiz katliamlarla, yok-
lukla iç içe yaşıyor. Çok şükür ki seslerini duyan bir Türkiye 
var fakat gelip görünce yapılan yardımların yeterli olmadığını 
anlıyorsunuz. Bir şeyler yapmalı bu insanlar için, daha fazla ta-
nımalı, daha fazla el uzatmalıyız. Belki o zaman bu utancı ata-
bilirim üzerimden.

Sahip olduklarından 
utanmak
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Safa Kutlu - Bangladeş

ARAKAN ŞAHİTLİKLERİ

“Diğer köylere yapılan baskınlarda insanların öldürüldüğünü ve 
evlerin ateşe verildiğini duyuyorduk. Hepimiz korku içindeydik. 
Bir gün askerler ve rahipler bizim köyümüzü de bastı. Evlere gi-
riyor ve insanları vahşice öldürüyorlardı. Kaçmaktan başka çare-
miz yoktu. Eşim ve çocuklarımla ormana doğru koştuk. Hamile 
olduğum için çok hızlı ilerleyemiyordum. Ormana saklandık-
tan bir süre sonra sancılarım tuttu. Artık durmak zorundaydık. 
Hayata bir can verecekken yanımdaki tüm canları yitireceğim 
korkusuyla doğurdum çocuğumu. Sonra yeniden yürümeye 
başladık. 12 gün boyunca gece gündüz demeden yürüdük. Çoğu 
zaman bataklıklarda aç susuz ilerlemeye çalıştık. Çok şükür biz 
hayattayız fakat ardımızda binlerce ölü bıraktık.”

Nurbanu’dan bunları Naf Nehri’nin Bangladeş kıyısında din-
liyorum. İHH’nın gönderdiği yardımları, yeni gelenlere ulaştır-
maya çalışıyoruz. Olayların başlamasının üzerinden 3 hafta geç-
mesine rağmen hâlâ binlerce insan canını kurtarmak için nehri 
geçmeye çalışıyor. Hayallerini, umutlarını, sevdiklerini ve vatan-
larını geride bırakıyorlar. Yaklaşık 400 bin kişi bunu başarabildi, 
geriye kalanlarsa ya ormanlara sığındı ya da her an öldürülme 
korkusuyla köylerinde bekliyor. Nehri geçebilenler şimdilik ha-
yatta kalmayı başarabildi fakat onları açlık ve hastalıklar bekliyor. 
Sığınacakları bir çadırları bile yok. Yalnızca hayattalar, hepsi bu.

Bunu başarabilmek için günlerce yürüdüler. Nurbanu da 5 
çocuğu ve eşiyle yüzlerce kilometre yürümek zorunda kaldı. Eşi 
Muhammed İslam, “Kaçmasaydık hamile eşimi öldüreceklerdi. 
Çocuklarımı öldüreceklerdi. Kaçmasaydık hepimizi öldürecek-
lerdi.” diye anlatıyor yaşadıklarını.

Nurbanu ise dilinde dualarla Naf Nehri’nin karşı kıyısını göz-
lüyor. Uzun süredir haber alamadığı anne ve babasının gelme-
sini bekliyor, kucağında bebeğiyle. Nurbanu, bebeğini bir ateşin 
ortasında doğurduğuna inanıyor. Bu yüzden İbrahim diyor ona, 
Nemrut ateşinin yakmadığı İbrahim.

İbrahim kaçış yolunda dünyaya gelen onlarca bebekten yal-
nızca biri. Her şeyden habersiz, bir katliamın ortasına açıyor göz-
lerini, vatansızlığın ortasına.

Arakan ateşinin
ortasında bir bebek: 
İbrahim
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Erhan İdiz - Bangladeş

ARAKAN ŞAHİTLİKLERİ

Arakan sınırındayım. Bir grup Rohingya ile Bangladeş’e geçme-
ye çalışıyoruz. Bindiğimiz tekne iki çocuğa emanet. İçlerinden 
daha küçük olanı içeri dolan suyu elindeki kovayla boşaltmaya 
çalışırken diğeri kaptanlık yapıyor. Bizi karşıya geçirebilecekle-
rinden emin değilim. Sanki her an batacakmış gibi ilerliyoruz. 
Aklıma kötü şeyler getirmemeye çalışıyorum. Dibindeki çat-
lakları gördükçe teknenin ne kadar eski olduğunu fark ediyo-
rum. Kim bilir kaç katliama tanıklık etmiş, kaç hikayeyi taşımış 
bir ülkeden diğerine?

Gözlerimi teknenin içinde biriken sudan ayırınca bir kız ço-
cuğuyla göz göze geliyorum. Kucağında daha küçük bir çocuk-
la gözyaşları içinde bir şeyler söylüyor. Önce anlam veremiyo-
rum, bir şarkı, tekerleme olduğunu düşünüyorum. Peki öyleyse 
neden ağlıyor? Biraz daha yaklaşıp dinlemeye başlıyorum. Bir 
dua herhalde? Biraz daha yaklaşıyorum.  Evet, Rahman suresi 
bu, “O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” 
sorusunun defalarca geçtiği sure. 

Kim bilir geride neler bıraktı? Yanında annesi veya babası 
yok, artık bir evi, bir vatanı da yok. Fakat dilinde “O hâlde, Rab-
binizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” ayeti dönüp duru-
yor. Tekneden indiğimizde o diğer mültecilerle birlikte kamp-
lara gidebilmek için yollara düşüyor, bense ertesi gün dönmek 
üzere Cox’s Bazar şehrine doğru yola koyuluyorum.

Ölümden
yokluğa kaçış
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Emin Güven - Bangladeş

ARAKAN ŞAHİTLİKLERİ

İHH’nın yardımlarını ulaştırmak için Jamtoli kampındaydık. 
Olayların üzerinden iki ay geçmesine rağmen göçler devam 
ediyordu. Birden kalabalık bir grubun sağlık merkezine doğ-
ru gittiğini gördüm. İçimde kötü şeyler olduğuna dair bir his 
vardı. Sağlık merkezine girdiğimde yarı baygın bir adama kalp 
masajı yapılıyordu. Doktorun çevresini saran kalabalıktan ba-
zısı gözyaşı döküyor bazısı dua ediyordu. Yerde yatan adama 
baktım. 70 yaşlarındaydı. Rohingyaların seyahat etmesi yasak 
olduğu için ilk defa ayrılıyordu vatanından. Bu, ilk ve son yol-
culuğu muydu acaba? Vatanından uzakta, bir mülteci kampın-
da öleceğini düşünmüş müydü? 

Bir süre sonra doktor masaj yapmayı bıraktı. Dönüp çaresiz-
ce ağlayan bir hasta yakınına baktı. O an anladım, adam ölmüş-
tü. Böyle bir yerde ölüme şahitlik etmek garip gelmişti bana. 
Ölüme en yakın yerde bile yakıştıramamıştım insana ölümü. 

Sonra alıp götürdüler cenazesini. Evinde başlayan hayat yol-
culuğu bir mülteci çadırında son bulmuştu.

Mülteci
kampında ölüm
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Nur, 20 yaşında. Myanmar askerleri gözlerinin önünde 
önce eşini sonra çocuklarını öldürdü. Fakat o kaçmak 
zorundaydı, kendisi için olmasa bile karnındaki bebek için. 
10 gün yürüdükten sonra sınırı geçebildi. Artık vatanından, 
ailesinden, sevdiklerinden geriye hiçbir şey kalmadı. 
Bundan sonraki hayatı, üzerindeki birkaç parça kıyafetle bir 
mülteci kampında geçecek.
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Zinura 16 yaşında. 
Köylerine yapılan 
baskından kaçarken 
eşi gözlerinin önünde 
vuruldu. Fakat o koşmaya 
devam etti. 16 gün sonra 
Balukhali kampına 
vardı. Onu gördüğümde 
yağmur altında kucağında 
bebeği ile yardım sırası 
bekliyordu.

Arakan’da
anne olmak 

ARAKAN’IN DÜNÜ

Yazı: Reşad Başer
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Bunları Endonezya’ya sığınan Arakanlı ka-
dınların birinden dinledim. Bir süre okya-
nusun ortasında kalan, sonra Açe’ye gelen 
teknenin içindeydi. Ben İHH’nın gönderdiği 
yardımlardan kendisine verdiğimde o yolda 
açlık ve susuzluktan ölenlerden bahsetti, in-
tihar edenlerden ve delirenlerden…

Başkalarından da benzeri hikayeler din-
ledim. Onlara “Sizi anlıyorum.” diyemedim, 
nasıl teselli edeceğimi bilemedim. Acılarını 
yeterince paylaşamamanın mahcubiyeti var-
dı üzerimde, onlarla okyanusları aşamama-

nın utancı. Müslüman kardeşlerim katledil-
miş, aç susuz yollarda kalmıştı fakat benim 
yapabileceğim tek şey “Sizi anlıyorum.” de-
mek olacaktı.

Bu insanlar yüzlerce yıllık bir katliamdan 
kaçıyordu; kimliksizlikten, yasaklardan, iş-
kenceden ve ölümden. Bu günlerde dilimde 
bir duayla Arakanlı annelerin hikayelerini 
dinlemeye devam ediyorum: “Allah’ım biz-
leri mazlumların saflarından ayırma, bizleri 
kardeşlerimizin yoldaşı eyle!”

“Budist çeteler köy meydanına geldiklerinde tüm 
erkeklerin dışarı çıkmasını istediler. Önce aldırış 
etmedik fakat uyarılar tekrarlanınca eşim ve 
çocuklarım dışarı çıktı. Çeteler, köyün tüm erkeklerini 
meydana toplamıştı. Korkuyla yakınlardaki bir çalının 
içine gizlendim. Onlardan her türlü kötülüğü beklerdim 
ama bu kadar ileri gideceklerini hiç düşünmedim. 
Meydandaki erkeklere bağırıp hakaret ettiler. Sonra 
birden ellerindeki satırlarla önlerine gelene saldırmaya 
başladılar. İnsanlar çığlık çığlığa etrafa kaçışıyordu. 
Herkesi öldürdüler. İki oğlum ve eşim de öldürüldü. 
Aklımı yitirdiğimi sandım, günlerce çığlıklar içinde 
ağladım. Sonra kıyıdan kalkan teknelerin birine bindim. 
Artık güvendeyim fakat hiç kimsem kalmadı.”
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Uzak diyarlardaki
kardeşlerimiz:
Bengaller

SEYAHATNAME

Yazı: Mahmut Balta
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SEYAHATNAME

Başlarında beyaz takkeleri, kınalanmış saç 
ve sakalları, ufak tefek ama güçlü yapıları ile 
Hint kavminin Müslüman nüvesi Bengaller. 

Ülkenin yüzölçümü Türkiye’nin sekizde 
biri olmasına rağmen nüfusu iki katı. Bura-
sı için “dağ taş insan” benzetmesi yapmak 
abartı olmaz sanırım.

Halkın ancak yüzde 30’nun düzenli 
bir işe ve gelire sahip olduğu Bangladeş’te 
yüzyıla yakın süren sömürü düzeni ve ar-
dından başlayan iç savaş halkın insani bir 
yaşam sürmesine engel olmuş. Bu yıkım 
döneminden sonra 1970’li yıllarda Pakis-
tan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden 
halk, bu defa da katı rejimlerin baskısı al-
tında ezilmiş.

Başkent Dakka ve çevresinde ekonomik 
ve sosyal hayat kısmen iyi olsa da özellikle 
kırsal kesime doğru gidildiğinde insanların 
zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalıştığı görülüyor. Halkın bürokraside yer 
bulması zor, tarım da ilkel usullerle yapılın-
ca fakirlik bir hayli göze çarpar hâle geliyor. 
Fakat tüm bu fakirliğe rağmen paylaşma-
sını iyi biliyorlar. Kapılarını açtıkları Ara-
kanlılara ellerinden geldikçe yardım ediyor 
ve bize de bu yüzden teşekkürlerini bildi-
riyorlar. Bangladeş hükümeti ise Arakan 
Müslümanlarının durumuna kayıtsız kalı-
yor. Halkın gösterdiği çabayı desteklemek 
bir yana gelen yardımları binbir bahane ile 
engellemeye çalışıyor.

Bir bayram günü
Kurban Bayramı’nı memleketten uzakta, 
ama hiç de yabancılık çekmediğimiz bir 
ülkede, Bangladeş’te geçirecek olmanın he-
yecanı içerisindeyiz. Bayram namazı için 
Dakka’nın en büyük camilerinden biri olan 
Gülşen Camii’ne geçiyoruz. Camiye gider-
ken dikkatimi çocuklarının ellerinden tutup 
namaza getiren babalar çekiyor. Yerel kıya-
fetleri içinde camiye koşan çocuklara muson 
yağmurları da eşlik edince tadına doyulmaz 
bir bayram sabahı yaşıyoruz. 

Bayram namazı çıkışında Eid Mübarek 
nidaları ile sokaklarda, caddelerde ve şehrin 
her köşesinde bayramlaşan insanlar bizi gö-
rünce küçük bir tereddütten sonra yanımıza 

gelip nereden geldiğimizi soruyorlar. Türki-
ye deyince boynumuza sarılıp Arakan için 
yaptıklarımızdan dolayı teşekkür ediyorlar. 
Namazdan sonra kurban çalışmaları için 
kırsal bölgelere geçiyoruz. Kimsenin uğra-
madığı sokaklara, umudun dua olup Allah’a 
yöneldiği kuş uçmaz kervan geçmez köylere, 
rehin gözler ve ağlamaklı yüreklerle insanlı-
ğın suratına bakan ama karşılık bulamayan, 
çöken, düşen, yanan, imdat eden yerlere.

O sokaklarda, o köylerde buluşmamız, 
kavuşmaya dönüşüyor. Ezilenlerin tarih 
sahnesinde muktedir olduğu ama zulüm et-
mediği günlere, sinelere ferahlık veren bad- ı 
sebanın esmesine vesile oluyor.
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Ukrayna’da
bayram

SEYAHATNAME

Yazı: Burak Çalışkan
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İHH’nın Kurban organizasyonu için Slav 
dünyasının başkenti, Rusya’nın anası olarak 
adlandırılan Kiev şehrindeyiz. 

Neredeyse bir ormanın ortasına kurul-
duğunu düşündürecek kadar yeşil olan Kiev, 
aynı zamanda uzun ve geniş caddelerle kap-
lı. Klasik bir Sovyet şehri olarak tarif edile-
meyecek olan şehir, hem çok tarihi hem de 
modern bir görünüme sahip.

Bu eski kent, içinde 30 binden fazla Kı-
rım Türkü barındırıyor. 2013 yılında Rus-
ya’nın Kırım’ı ilhakı sonrası bu nüfus sürekli 
artış göstermiş. Camisi bulunmayan bu şe-
hirde Müslümanlar ibadetlerini kendilerine 
tahsis edilen kültür merkezlerinde yerine 
getiriyor. Kırım müftülüğü de Rus baskısın-

dan kurtulmak için Kiev’e taşınmış ve faali-
yetlerini burada sürdürüyor.

Biz de bayram namazı için bu kültür 
merkezlerinden birine gittik. Katılım olduk-
ça yüksekti. Namaz sonrası bayramlaşmada 
Kırım Türklerinin efsanevi lideri Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu ile tanışma fırsatı 
bulduk. Türkiye’den geldiğimizi söylediği-
mizde derin bir samimiyet içinde kucaklaş-
tık. Kırımoğlu, kimseyi kırmayıp cemaatin 
dertlerini dinlerken biz de müftü ile tanıştık.

Kırım’daki baskıdan dolayı Kiev’de ol-
duklarını, burada 3 senedir faaliyetlerine de-
vam ettiklerini söyleyen Müftü, bizi oldukça 
sevindiren bilgiler verdi. Kuran-ı Kerimi 
Ukrayna diline tercüme ettiren müftülük, 

Kiev’in en işlek caddelerinde binlerce Kuran 
dağıtımı gerçekleştirmiş. Ayrıca günlerinin 
büyük çoğunluğunu trafikte geçiren Kievli-
ler için Kuran’ın bir ses dosyasını da hazırla-
yarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışmışlar. 
Bu faaliyetler karşılık bulmuş ve son Rama-
zanda 50 olmak üzere 3 sende 200’den faz-
la Ukraynalı İslamiyet’i kabul etmiş. Biz de 
Ukrayna’da bulunduğumuz bir haftada Uk-
raynalı Müslümanların samimiyeti ve Kur-
ban Bayramı’nı yaşama gayretleri karşısında 
oldukça etkilendik.

Bayramlaşma sonrası Kiev’den 4 saatlik 
uzaklıkta bulunan Vinnitsya’ya doğru yola 
çıktık. 2013’ten sonra Kırım’dan göç ederek 
bölgeye yerleşen 60’ı çocuk 200 civarı Kırım 

Türkü ile bayramlaştık ve kurban çalışma-
larını gerçekleştirdik. Bu 60 civarı çocuğun 
bir kısmı yetimdi. Belki de seyahatin en gü-
zel kısımlarından biri bu çocuklarla vakit 
geçirmekti. Yanımızda getirdiğimiz şeker, 
balon ve çeşitli oyuncaklar çocukların yü-
zünde tarifsiz bir mutluluğa dönüştü. Kısa 
sürede o kadar samimi bir ortam oluşmuş-
tu ki ayrılık vakti geldiğinde bizi bırakmak 
istemediler. Türk dizilerinden öğrendikle-
ri birkaç Türkçe kelimeyle bizi daha fazla 
yanlarında tutmak için çaba harcadılar, biz 
de akşama kadar bölgede kaldık. Sonunda 
Fatima, Asya, Ahmet, Müslima ve daha ni-
celeri yüzlerindeki gülümsemeyle bizleri 
uğurladı. 

SEYAHATNAME
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İstanbul’dan Libya’ya 
uzanan aydınlık

RÖPORTAJ

Yazı & Fotoğraf: Hussam Hamzeh
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RÖPORTAJ

“Hemen sağ tarafınızda 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü var. Havada asılı duruyor 
ve arabalar durmadan üstünden geçiyor” 
diye anlatmaya devam ediyorum. Meryem 
çok şaşkın, havada nasıl durduğunu merak 
ediyor. Başında ve sonunda iki direk oldu-
ğunu ve bütün köprünün o direklere bağlı 
olduğunu izah etmeye çalışıyorum. “Hari-
ka gözüküyor olmalı.” diyor sevinçle. Arka-
sında köprü görünecek şekilde fotoğrafını 
çekmemi istiyor. Fotoğrafını çekiyorum, 
bakmaya gerek duymuyor.

Biri doğuştan diğeri ise küçükken ge-
çirdiği bir kaza sonucu görme yetisini kay-
betmiş iki Libyalı âmâyla Sarıyer sahilinde 
yürüyoruz. Onlara gördüklerimi anlatıyo-
rum. Ben anlattıkça onlar heyecanlanıyor. 
“Deniz birkaç adım ötenizde’” diyorum, 
suratlarındaki o neşeyi görmeye çalışarak. 
Denizin İstanbul’u nasıl ikiye ayırdığını, 
karşı kıyıda görülen korulukları ve ağaç-
ların arasındaki evleri anlatıyorum onlara. 
Bu Abdulkerim’in hoşuna gidiyor, yüzünde 
çocuksu bir gülüş beliriyor.

Abdülkerim’e koskoca bir geminin, 
duru ve neredeyse dalgasız denizin parla-
yan yüzeyini yarıp ağır ağır geçtiğini an-
latıyorum. Sonra da nereden geldiğini ve 
nereye gittiğini tahmin etmesini istiyorum. 
“Trablus’tan gelmiş ve bir tur atıp oraya dö-
nüyor olabilir” diyerek bizi güldürüyor.

Meryem ve Abdülkerim; İHH İnsani 
Yardım Vakfı, Türkiye Beyazay Derneği ve 
Libyalı El-Nur Rehabilitasyon Merkezi’nin 
iş birliğiyle gerçekleştirilen Görme Engel-
lileri Rehabilitasyon Kursu projesi çerçeve-
sinde Türkiye’ye geldiler. 6 aydır buradalar. 
Altı Nokta Görme Engelliler Rehabilitas-
yon Merkezi’nde eğitimlerini tamamladık-
larında ülkelerine, yani çatışmaların ve ka-
rışıklığın sürdüğü Libya’ya geri dönecekler.

Sahilde biraz yürüdükten sonra bir ka-
fede oturup çayla birlikte muhabbetimize 
devam ediyoruz. Onlarla yeni tanışma-

mıza rağmen muhabbetimiz uzun yılların 
dostluğuyla damgalanmış bir samimiyetle 
geçiyor. Onlar bana Libya’daki hayatların-
dan bahsediyorlar, ben de onlara buradaki 
yaşamı anlatıyorum. Abdülkerim medya 
meraklısı, müthiş bir hafızayla bildiklerini 
sıralıyor. Yeni lisanlar öğrenmekten zevk 
aldığını anlatıyor sonra: ‘’Mesela İspanyol-
ca oldukça ahenkli bir dil, kulağa hoş geli-
yor. Türkçe de çok kolay, sanırım buradan 
ayrılırken bayağı öğrenmiş olurum.’’ Türk-
çe ile ilgili söyledikleri beni şaşırtıyor, çün-
kü bu güne kadar Türkçeyi yeni öğrenmeye 
çalışan kime sorduysam onun zor bir dil 
olduğunu söylemişti.

Meryem ise Libya’da bir rehabilitas-
yon merkezinde öğretmen olarak çalışıyor 
‘’Ben, gündüzlerimi rehabilitasyon merke-
zinde öğretmenlik yaparak geçiriyorum, 
mesai bitince eve dönüp evli bir kadın ola-
rak üstüme düşen ailevi sorumlulukları ye-
rine getiriyorum’’ diyor. Bunları anlatırken 
Meryem, önünde duran ahşap masanın 
üzerindeki çiziklere dokunarak onları uzun 
ve ince parmaklarıyla keşfediyor. Kursta ne 
öğrendiklerini soruyorum. “Burada günlük 
yaşam aktiviteleri, Türkçe dil eğitimi ve bil-
gisayar dersleri görüyoruz. En önemlisi de 
beyaz baston kullanmayı öğreniyoruz. Bu 
gerçekten çok önemli, Libya’ya dönünce 
ben de başkalarına öğreteceğim.’’ diyerek 
keyifle ve uzun uzun anlatıyor.

Meryem ve Abdülkerim ülkelerine dön-
dükten sonra bir rehabilitasyon merkezin-
de öğretmenlik yaparak burada öğrendik-
lerini onlarca görme engelliye öğretecek. 
Sohbetimiz biterken ‘’Hayırseverler benim 
hayatıma nasıl ışık tuttularsa ben de baş-
kalarının hayatına ışık olmak istiyorum’’ 
diyor Abdülkerim. Her ikisi de bu konuda 
oldukça istekli ve gayretliler. Türkiye’den 
sonra onları Libya’da ilginç günler bekliyor.
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Balfour
Deklarasyonu’nun

yüzüncü yılında Filistin 
meselesi

İNCELEME

Latife Ahmed



90 91İNSANİ YARDIM 69. SAYI SONBAHAR 2017

İNCELEME

2 Kasım 1917’de İngiliz Dışişleri Bakanı 
Lord Arthur Balfour Siyonist Federasyon’a 
tarihi bir bildirimde bulundu. Tarihe Bal-
four Deklarasyonu olarak geçen metinde, 
İngiliz hükümetince “Filistin’de Yahudi hal-
kı için ulusal bir yurt kurulması” fikrinin 
müsbet karşılandığı ve bu amacın gerçek-
leştirebilmesi için elden gelen her çabanın 
gösterileceği bildiriliyordu. Metin, İngiliz 
kabinesi tarafından onaylanmadan önce, 
İtalya ve Vatikan’la istişare edilmiş, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Fransa’nın ise konuya 
dair muvafakatları alınmıştı. 

Fransa, gizli Sykes-PicotAnlaşması çer-
çevesinde Osmanlı topraklarının iki ülke 
arasında paylaştırılmasıyla Filistin toprak-
larında kurulacak bir Yahudi devleti fik-
rine kısmen razı edilmişti. Diğer taraftan, 
Amerikan Başkanı Wilson’un o dönemdeki 
“anti-emperyalist” hassasiyeti ise Yahudi 
halkına nihayet kendi kaderini tayin hakkı 
tanınmış olacağı tesellisiyle giderilmişti.    

İngiliz hükümetinin Siyonizme verdiği 
desteğin altında yatan temel saikler ise kaba 
hatlarıyla, Lloyd George, Arthur Balfour, 
Winston Churchill gibi İngiliz devlet adam-
larının Siyonizm fikrine duydukları kişisel 
sempati; I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler 
için kritik yarar sağlamış olan Yahudilere ve-
rilen sözlerin tutulması, böylece destekleri-
nin kaybedilmemesi ve İngiltere’nin Filistin 
topraklarında kurulacak İngiliz yanlısı bir 
Yahudi devleti sayesinde Mısır’dan Hindis-
tan’a giden karayolunu garanti altına alarak 
Afrika ve Asya’daki sömürgeleri arasındaki 
kara bağlantısını sağlayacağı düşüncesiydi.

Siyonist liderlere verilen “Yahudiler için 
ulusal bir yurt” sözü karşılığında Yahudi-
ler savaşta tarafsız kalmaktan vazgeçmiş ve 
İngiliz ordusu saflarında savaşa katılmıştı. 
1917 yılı yazında, Yarbay John Henry Patter-
son komutasında kurulan ve İngiliz olma-
yan Yahudilerden oluşacak bir “Yahudi Lej-
yonu” İngiliz Ordusu saflarında savaşacak 

ve bu birlik ileride Osmanlı Filistinine ger-
çekleştirilecek muhtemel bir İngiliz istilası 
girişiminde Filistin’e gönderilecekti. Ayrıca, 
darıdan patlayıcı imalatında kullanılmak 
üzere aseton üretilebileceğini keşfeden ve bu 
keşfini İngiliz savaş hükümetinin hizmetine 
sunan Yahudi Kimyager Dr. Chaim Weiz-
mann, daha sonra 1917 Şubatında İngiliz 
Siyonist Federasyonu’nun başkanı olacak ve 
bu sayede İngiliz hükümetinden Siyonizme 
olan desteğini resmi bir belge ile açıklama-
sını talep ederek Balfour Deklarasyonu’nun 
doğuşuna vesile olacaktı.

İngiliz hükümetinin kolonyalist aklı, 
meseleyi gerçeklikten o derece kopuk ele 
alıyordu ki, Siyonist program kapsamında 
Filistin topraklarına göç edecek yahudilerin 
beraberlerinde getirecekleri ileri teknoloji ve 
bilimsel tarım yöntemleri ile bölgeye büyük 
ekonomik katkı sağlayacağı ve halihazırda 
Filistin topraklarında yaşayan Arapların da 
bu zenginlikten büyük menfaat elde edeceği 
savunuluyor, hatta bunu ispatlamaya yöne-
lik bilimsel çalışmalar yaptırılıyordu.   

Ancak, 1917 yılı sonunda Osmanlı Fi-
listininin düşmesi ve Filistin topraklarında 
bilfiil İngiliz askeri idaresinin kurulması ile 
Londra’daki hükümet ofislerinde planlanan 
Siyonist projenin, bölgenin yerel şartları ile 
ne ölçüde bağdaşmaz olduğu yavaş yavaş an-
laşılmaya başlanmıştı. Aralıksız devam eden 
Yahudi göçü ve yerleşimleri karşısında Arap 
isyanları başlamış, bu isyanlar kısa sürede 
Filistinli Araplar ile Yahudi yerleşimciler 
arasında şiddetli çatışmalara dönüşmüştü.

1920’li yıllara gelindiğinde, savaş yılla-
rında Siyonizm fikrinin sıkı destekçisi olan 
birçok İngiliz devlet adamı ve gazete, işgalin 
İngiltere’ye getirdiği maddi yükten bahisle 
Siyonist program aleyhtarı olmuştu bile. Si-
yonizm fikrine samimiyetle bağlı Churchill 
dahi, Başbakan Lloyd George’a yazdığı 13 
Haziran 1920 tarihli mektupta, işgalin İn-
giltere’ye yılda 6 milyon sterline mal oldu-

ğundan, dahası Siyonist hareketin Araplarla 
sürekli bir ihtilafa yol açacağı ve bu girişimin 
İngiltere’ye herhangi bir maddi getirisinin 
olmayacağından yakınıyordu. 

1920 yılına kadar İngiliz hükümetinin 
bir projesi olarak kalan Siyonist projeye, 
1920’de İngiltere’ye Filistin üzerinde man-
da yetkisi tanıyan, 1922’de ise İngiltere’yi 
Filistin’de bir Yahudi yurdu kurulması için 
yetkili kılan Milletler Cemiyeti kararları ile 
uluslararası meşruiyet kazandırılmış ve ni-
hayet 1947’de Filistin’in Yahudilerle Araplar 
arasında paylaşımına dair plan bir Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararıyla kabul edi-
lerek, uluslararası toplumu günümüze kadar 
meşgul etmeye devam edecek çözümsüzlü-
ğün tohumları atılmıştı. 

Bugün, Balfour Deklarasyonu’nun yü-
züncü yılında, yerlerinden edilmiş 5.5 mil-
yon Filistinli mülteci ve birbiri ile coğrafi 
bağlantısı kesilmiş Kudüs, Batı Şeria ve 
Gazze bölgelerinde ise “kendi kaderini tayin 
hakkı” şöyle dursun, en temel insan hak-
larından dahi yoksun bir şekilde yaşamak 
zorunda bırakılmış 4.5 milyon Filistinli bu-
lunmaktadır. Bu çözümsüz mesele, bugün 
halen bölgemizin en önemli huzursuzluk 
kaynağı ve çatışma merkezlerinden birini 
oluşturmaya devam etmektedir. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 
geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bu yıl 
Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü yılını 
kutlayacak olan İngiliz hükümetine, bu ta-
rihi haksızlığın yüzüncü yılını kutlamak ye-
rine Filistin halkına karşı işlediği tarihi suç 
nedeniyle özür dileyerek tazminat ödemesi 
ve bir an evvel Filistin Devletini tanıması 
çağrısında bulundu. Mahmut Abbas’ın bu 
çağrısının uluslararası kamuoyu tarafından 
derin bir sessizlikle karşılanması, yakın bir 
tarihte Filistin sorununun çözümü yönünde 
uluslararası inisiyatif alınacağına dair pek 
bir umut vadetmemektedir.

Uluslararası toplumun önünde hala yüz 
yıllık çözümsüz bir mesele olarak duran Fi-
listin sorunun Filistin halkı tarafından da 
kabul edilebilir, onurlu ve hakkaniyetli bir 
çözüme kavuşturulabilmesi için, öncelikle 
bu sorunun mimarı olan ulusal ve uluslara-
rası aktörlerin, bir bölge ve halkın kaderinin 
sonsuza kadar değiştirilmesi ile sonuçlanan 
geçmiş eylemlerinin sorumluluğunu açık 
yüreklilikle üstlenmesi gerekmektedir. Bu-
nun için ise, Filistin halkı adına Mahmud 
Abbas tarafından İngiliz hükümetinden ta-
lep edilen özür ve tazminatın yanısıra, Fi-
listinli mültecilere topraklarına geri dönüş 
hakkı tanınması ve İsrail’in 1967 sınırlarına 
çekilerek 50 yıllık illegal işgalin sona erdir-
mesi yönünde bir uluslararası inisiyatif alın-
ması gerektiği açıktır.

1946 yılından bu yana 
değişen Filistin haritası.



Sizin desteğinizle dünyanın dört bir yanında inşa ettirdiğimiz kalıcı eserler, başta 
yetimler olmak üzere birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Afrika’dan Asya’ya, 
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede kurulan camiler, okullar, su 
kuyuları, yetimhaneler; eğitim, kültür ve sağlık merkezleri milyonlarca insana 
daha iyi bir yaşam sundu. Sizin sayenizde binlerce ihtiyaç sahibi sıcak bir yatakta 
uyudu, okuma yazma öğrendi, rahatça ibadet edebildi ve sağlık hizmeti alabildi. 

Şimdi daha fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunacak kalıcı 
eserler tamamlanmak için sizi bekliyor. 

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:

Sizi bekliyorlar...

Tayland Patani’de inşa ettirilen okul, 2 bin metrekarelik alana sahip. Bölgenin yapısına 
uygun, 2 kattan oluşacak binada 240 öğrencinin öğrenim görmesi hedefleniyor. Kâr amacı 

gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere hizmet verecek okulda, akademik konuların yanı 
sıra İslami eğitim de verilecek. Çocuklar, kendi kültürleri doğrultusunda yetiştirileceklerdir. 

Bangladeş’te inşa edilmeye başlanan yetimhanenin farklı yaş grupları için bölümleri 
bulunuyor. 536 metrekarelik alana sahip yetimhane, camisi ve bilim laboratuvarı ile bir 

eğitim kompleksini andırıyor. Bir süredir yapımı devam yetimhane tamamlandığında 119 
yetim çocuk daha iyi ve güvenli bir hayata kavuşacak.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu

İyilikhane Yetimhanesi 

Ömer Halisdemir
yazıp 3072’ye göndererek
5 TL katkıda bulunabilir

veya ihh.org.tr adresinden
bağış yapabilirsiniz.

Iyilikhane yazıp
3072’ye göndererek 5 TL
katkıda bulunabilir veya

ihh.org.tr adresinden bağış
yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51
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Merve Aksoy Ercümen Sümeyye Gökçe
İslam dünyasında insani krizler İnsan hakları ihlalleri ve Avrupa

       İnsani kriz durumu veya hali; insan hayatının, 
güvenliğinin, sağlık ve refahının geniş ölçüde tehdit altında 
bulunması olarak anlaşılabilir. Her bir insani krizin sebebi 
bölgesel olarak değişim gösterebilir. Fakat insani krizlerin ana 
sebepleri arasında doğal afetler, silahlı çatışmalar, salgın has-
talıklar ve acil durumlar gösterilmektedir. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan krizler oldukça farklı özelliklere sahiptir ve oldukça 
karmaşık, iç içe geçmiş problemler meydana getirmektedir. 
Çatışmalar; çevresel, ekonomik ve sosyal istikrarsızlıklar gibi 
çok yönlü faktörlerle birleşerek sivil halk üzerindeki etkilerini 
daha da arttırabilmektedir. Bu faktörlerin birleşmesi; fakirlik, 
eşitsizlik ve temel hizmetlere erişimde zaten var olan kırılganlık 
(vulnerabilities), doğal afetlerin ve silahlı çatışmaların yıkıcı 
etkisi ile insanlık üzerindeki olumsuz etkisini daha da arttırır. 
Diğer yandan, silahlı çatışmalar ve doğal afetler başka istikrar-
sızlıklar ve kırılganlıkların oluşmasına da sebep olabilir. Bunlar 
gıda güvensizliğini ve onarılamaz fakirliği, sivillerin yerlerinden 
edilmesini, sosyal ayrışmayı, siyasal istikrarsızlığı ve salgın has-
talıkları kapsayabilir.

Günümüzde özellikle gelişmekte olan dünyada birçok ülke, 
hem doğal afetlerle hem de insan eliyle yapılmış felaketler olan 
silahlı çatışmalarla yüzleşmektedir, üstelik bu olumsuzluklar 
her geçen gün daha da artmaktadır. Doğal afetler ve silahlı 
çatışmalar toplumların refahına olumsuz etki eder ve toplumda 
eşitsiz bir yapı ortaya çıkartarak fakirlik seviyesinin yükselmesi-
ne neden olur.

Günümüz dünyasında çok çeşitli ve sayısız örnekte insani 
krizle karşılaşılması, uluslararası toplumun bu krizlerin insanlık 
üzerindeki yıkıcı etkisinifark etmesinde etkili olmuştur. Sadece 
2014 yılında toplam 200 milyon 500 bin insan doğal felaket-
ler, salgın hastalıklar, silahlı çatışmalar ve diğer felaketlerden 
etkilenmiştir ki, 2013 yılı ile karşılaştırıldığında bu rakam 50 
milyon daha fazladır. Yukarıda bahsedilen insani krizlere ilişkin 
olarak bu raporda insani krizlerin ana sebepleri ve etkileri 
geniş çerçevede ele alınacaktır. Rapor, insani kriz yaşanmasına 
sebep olan silahlı çatışmalar, işgal ve saldırı; ekonomik ve siyasi 
yönetimdeki istikrar; iklim değişikliği ve doğal afetler; salgın 
hastalıklar olmak üzere dört ana başlığa odaklanacaktır. 

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

       İnsan hakları; en genel anlamıyla insana insan 
olduğu için, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal 
statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan haklardır. 

İnsan haklarının temel ilkeleri evrensellik, bölünemezlik 
ve devredilemezliktir. Bu ilkeler ve insan haklarına dair temel 
hususlar ilk olarak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi’nde belirlenmiştir. Bu beyanname Birleşmiş Milletler (BM) 
İnsan Hakları Komisyonu tarafından sunulmuş ve BM Genel 
Kurulu tarafından kabul edilmiştir. BM bünyesine bakıldığında 
Avrupa ülkelerinin birçoğunun bu yapı içerisinde yer aldığı 
ve BM daimi üyesi olan beş ülkeden ikisinin de Avrupa ülkesi 
(İngiltere ve Fransa) olduğu görülmektedir.

Dünya devletlerine insan hakları ihlalleri konusunda ders 
vermeye çalışan, onları yargılama yetkisini kendisinde bulan 
Avrupa’nın insan hakları ihlalleri karnesi incelendiğinde duru-
munun giderek daha vahim bir hal aldığı görülmektedir. Suri-
yeli mültecilere karşı tutumları, bazı Avrupa ülkelerinin sığınma 
taleplerini haklı bir gerekçe olmaksızın reddi ve zorla geri ia-
deler bu durumun göstergeleridir. Müslüman ve mülteci karşıtı 
gösterilerin yıldan yıla artıyor oluşu, ırkçı ve yabancı düşmanı 
saldırılara karşı etkin çözüm yolları aranmaması yaşananların 
vahametini daha da arttırmaktadır. Avrupa bugün gelinen nok-
tada kendi çıkarları doğrultusunda diğer ülkeleri eleştirmekte, 
insan haklarının temel prensiplerine aykırı olarak din, dil vb. 
ayrımlarla insanları ötekileştirmektedir. Aşağıda Avrupa’nın 
dört önemli ülkesi hakkında Uluslararası Af Örgütü’nün 2016-
2017 raporlarından değerlendirmelere yer verilmiştir.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.
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Su için
onlarca kilometre

yol kateden insanlara
BİR YUDUM SU DA

SİZ İÇİRİN!

BİR SU KUYUSU AÇTIR,

SUSUZLUĞA ÇARE OL
Bekir Arslan
Suriye raporu

       Suriye’deki çatışmaların başladığı ilk günden bu 
yana, İHH’nın Mart 2011 ile Temmuz 2017 tarihleri arasındaki 
faaliyetlerini anlatan rapor yayımlandı.

2011’de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların 
yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 450 bin insanın hayatını 
kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani krizin doğmasına 
sebep olmuştu. BM verilerine göre 6 milyon insan yaşadığı yeri 
terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 5 milyon insan 
ise başka ülkelere sığındı. Halen tahmini 1 milyon kişi, kuşatma 
altındaki bölgelerde yaşıyor ve temel hayat kurtarıcı yardımlar-
dan ve insani destekten mahrum bırakılıyor.

Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden 
çıktığı Suriye’de savaşın başlangıcından bu yana 120 binden 
fazla kişi hapsedildi veya kayboldu, en az 12 bin insan hapiste 
öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç 
çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 binden fazla çocuk hayatını 
kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir 
yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye’de evlerin üçte biri, 
hastane ve eğitim kurumlarının yarısı yıkıldı; kadim şehirler 
yerle bir edildi.

Resmi raporlara göre savaş bugün sona erse, ülkenin tekrar 
eski günlerine kavuşabilmesi için en az 40 yıl gerekiyor. Savaş 
mağdurlarının zihinlerindeki ve bedenlerindeki yaralar ise belki 
de hiç kapanmayacak.

Raporun devamını ihh.org.tr adresinden okuyabilirsiniz.
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