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İHH, 25 yıllık zorlu coğrafya ve saha tecrübesiyle insanlığın sorunlarına karşı mücadele etmek; 
iyiliği tüm dünyaya yaymak için var. 5 kıtada yüzden fazla ülkede faaliyet gösteren, Türkiye 
ve dünyadaki birçok kuruluşa ilham ve öncü olan İHH; insani yardım, insan hakları ve insani 
diplomasi alanlarındaki çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.
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Dünya tarihinin son yüzyılı içinde gerçekleşen iki büyük dünya savaşı, uzman-
ları tarafından ulus devletlerin kendilerini koruma refleksi olarak okundu. Fakat 
büyük devletlerin bu kanlı barış çalışmaları, yeni savaşların önüne de geçemedi.

Bu sözde barış arayışları İkinci Dünya Savaşı sonrası birden fazla noktada 
durakladı. Kimi zaman Ortadoğu oldu bu durak, kimi zaman ise Afrika ya da 
Asya. İnsan hakları ve özgürlükler bahane edilerek oluşturulan krizlerden ise en 
çok bu toprakların sivil halkları etkilendi.

Bir avuç duyarlı ve dert sahibi insanın başlattığı bir iyilik hareketi olan İHH, 
bu krizlerin Avrupa’daki son durağı olan Bosna Savaşı ile yola çıktı. Şimdi, bugü-
ne kadar ulaştığı 135 ülke ve bölgede tarihinden miras değerleri insanlıkla pay-
laşmanın haklı gururunu yaşıyor.

Ekranlardan seyrine bile tahammül edilemeyen tüm kriz bölgelerinde insani 
yardımdan insan haklarına, kalıcı eserlerden eğitim ve sağlık faaliyetlerine, ara-
ma-kurtarma çalışmalarından insani diplomasi temaslarına kadar mazlumların 
ihtiyacı olan her tür yardımı hak sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.

25. yılını dolduran bir iyilik hareketinin hikayesini aktarmaya çalıştığımız bu 
sayımızda ayrıca İHH’nın 2017 yılı faaliyetlerinin ayrıntılı bir özetiyle beraber 
Doğu Guta bölgesinde son zamanlarda yaşanan insani kriz, Yetim Dayanışma 
Günleri ve Vicdan Konvoyu girişimi ile ilgili bilgiler bulacaksınız.
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Suriye’de hastaneler bombalanıyor

Suriye’de altyapı tesisleri ve insani yaşam 
alanları Esed rejimi ve Rusya hava kuvvetle-
ri tarafından bombalanmaya devam ediyor. 
Başta İdlib olmak üzere muhaliflerin kont-
rolündeki bölgelerde şimdiye kadar 15 has-
tane bombalandı.

300 Filistinli çocuk İsrail 
hapishanelerinde

İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerinin en 
büyük mağduru çocuklar. İşgalci İsrail re-
jimi, 2009 yılında çocuklar için özel mah-
kemeler ve hapishaneler kurmuştu. 2015 
yılında da 12 yaş altı çocukların gözaltına 
alınması, mahkemeye çıkarılması ve idari 
tutukluluk kapsamında alıkonulmasına izin 

veren bir yasa çıkarmıştı. Filistin makamla-
rının resmi verilerine göre şu an İsrail ha-
pishanelerindeki yaklaşık 7 bin Filistinli’nin 
300’ü çocuk.

Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti’nde açlık tehlikesi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 3 mil-
yondan fazla insan açlık sorunu ile karşı 
karşıya. BM Gıda Programı Başkanı David 
Beasley önlem alınmazsa pek çok insanın öle-
bileceğini belirtirken çocukların durumunun 
daha da kritik olduğunu bildirdi. Son dönem-
de Kasai Eyaleti’nde artış gösteren çatışmalar 
gıda krizine yol açarken 1.5 milyon insan da 
evini terk etmek zorunda kaldı.

Afganistan yardım bekliyor

Afgan hükümeti ve Afgan İnsani Yardım 
Topluluğu Afganistan’daki ihtiyaç sahipleri-
ne yardım amacıyla 2018 yılı için 430 milyon 
dolarlık destek istedi. Bu destekle 2,8 milyon 
insana sağlık, gıda, içme suyu, hijyen gibi 
alanlarda yardım ulaştırılacak. 2017’de Pa-
kistan’dan 700.000 mülteci Afganistan’a geri 
dönerken, ülke içindeki çatışmalardan dolayı 
400.000 insan yer değiştirmişti.

Mısır’da Sisi rejimi 19 kişiyi idam etti

Mısır’da geçtiğimiz yıllarda meşru Cumhur-
başkanı Mursi’yi darbe ile deviren Sisi cun-
tasına yönelik protestolarda tutuklanan Mı-
sırlı vatandaşların idam edilmesine ilişkin 
karar  uygulanmaya başlandı. Bu karar doğ-

rultusunda, 8 günde 19 kişi,  insani ilkelere, 
etik değerlere, insan haklarına ve uluslara-
rası hukuka rağmen idam edildi. Demokrasi 
ve insan hakları savunuculuğu yapan Batılı 
devletler sessizliğini koruyor.   

Myanmar ve Bangladeş arasında 
Rohingyaların geri dönüşüne dair 
anlaşma imzalandı

Myanmar ve Bangladeş arasında Rohingya 
mültecilerinin dönüşüne dair anlaşma imza-
landı. Dönüşlerin ne zaman ve nasıl olacağına 
dair ayrıntılar henüz netleşmedi. Bölge analiz-
cileri ise geri dönüşlerin gerçekleşmesi halinde 
Rohingyaların kendi toprakları yerine başka 
kamplara yerleştirilmesinden endişe ediyor.

Doğu Guta’da Esed katliamları devam ediyor

DÜNYADAN NOTLAR

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.

Esed ve İran destekli grupların kuşatması altında olan Doğu Guta’da 400.000 kişi yaşıyor. Esed 
tarafından son üç ayda bölgeye düzenlenen yüzlerce hava saldırısında 700’den fazla sivil öldü-
rüldü, 1500’den fazla kişi de yaralandı. Gıda ve ilaç krizinin devam ettiği bölgede fiyatlar ise 
astronomik rakamlara ulaştı. Ayrıca Esed rejimine ait savaş uçakları Doğu Guta’da İHH’nın 
desteklediği bir yetimhaneyi bombaladı. 40 yetimin kaldığı yetimhaneye yönelik saldırıda ölen 
ya da yaralanan olmazken yetimhane tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yemen’de insani kriz derinleşiyor

Yemen’de Arap Baharı ile etkisi devam eden kargaşa ve Husi darbesi ile birlikte Yemen’e askeri 
müdahalede bulunan Arap Koalisyonu’nın faaliyetleri insani krizler ortaya çıkardı. Her geçen 
gün kriz daha da derinleşiyor. Bugün ülkedeki alt yapı büyük ölçüde tahrip edildi. Başta has-
taneler olmak üzere okullar ve hizmetler de durma noktasına geldi. Ayrıca, Yemen nüfusunun 
üçte ikisi gıda ve temiz suya erişim noktasında sorunlar yaşıyor.    



6 7İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

2017’de
neler oldu?

Suriye’de rejimin kuşatması altında sıkışıp ka-
lan insanların kurtarılması 2017’nin ilk ayla-
rında da devam etti. Nisan ayında Humus, Ma-
daya ve Zabadani’den tahliye edilen çoğu kadın 
ve çocuk 4 bin sivil İHH tarafından karşılana-
rak güvenli bölgelere yerleştirildi.

2016’nın son günlerinde büyük ve zorlu bir 
yolculuktan dönüyorduk. Bu dönüş kadim şe-
hir Halep’tendi. Suriye rejimi ve destekçileri-
nin kuşatma altına aldığı, insani yardımların 
bile girişine izin verilmediği Halep’te mahsur 
kalan siviller, büyük bir katliamla karşı karşıya 
kalmıştı. İnsani koridor açmak için vakfımızın 
çağrısıyla “Halep’e Yol Açın” konvoyuna Türki-
ye’nin dört bir yanından 5 binden fazla araç ve 
40 bin yolcu katıldı. Üstelik yolculuk boyunca  
Halepli mazlumlara gönderilmek üzere Türki-
ye’nin her tarafından 1.208 yardım tırı hazır-
landı. Bu esnada İHH, BM ve diğer paydaşların 
insani diplomasi görüşmeleriyle Türkiye’nin 
girişimleri sonuç vermeye başladı. Görüşmeler 
sonunda 45 bin kişi güvenli bölgelere hızlıca 
tahliye edildi.

Ocak

Nisan

HABERLER

İHH’nın daha önceki yıllarda hayata geçirdiği 
Somali Tarım Okulu projesi, Ak Parti Yılın Si-
vil Toplum Farkındalık Ödülleri yarışmasında 
birinci oldu.

Şubat

Yağışların azalması ile birlikte özellikle Somali, Nijerya, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan ve 
Kenya 2017 yılında son 30 yılın en ciddi kuraklık tehlikesini yaşadı. Sadece Somali’de şiddetli 
kuraklık ve yetersiz beslenme nedeniyle 950 bin çocuk kuvvetli ishal, yüksek ateş, kolera, kı-
zamık gibi çeşitli hastalıklardan etkilendi. 2017 yılında ise Somali ve Etiyopya’da kuraklıktan 
etkilenen 155 bin kişiye acil gıda yardımı ulaştırıldı. Su dağıtımlarından da 600 binden fazla 
kişi faydalandı.

Mart

Mart ayında Adıyaman’da 5.7 şiddetinde bir 
deprem oldu. Depremden etkilenen vatandaşla-
rın sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için böl-
geye mobil aşevi gönderildi. İHH ekiplerince 8 
gün boyunca 40 bin kişilik yemek hazırlandı. 
Şubat ayında ise Çanakkale’de birbirini izleyen 
sürekli depremler meydana geldi. Evleri hasar 
gören depremzedeler için bölgeye 4 bin kışlık 
kıyafet, 440 battaniye ve 110 çadır ulaştırıldı.

Mart
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Savaş mağduru yetim çocuklar için inşa edi-
len, dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde açıldı. İHH ve RAF 
Katar ortaklığıyla inşa edilen yaşam merke-
zinde savaşın yetim bıraktığı 990 çocuk barı-
nabilecek. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde 
kurulan merkezde; yetim çocukların barınma, 
eğitim, sağlık, gıda gibi her türlü ihtiyaçlarının 
ev ortamında karşılanması, psikolojik yönden 
desteklenmesi hedefleniyor. Merkezde 55 evin 
yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, oyun alanla-
rı, terapi merkezi, sanat atölyesi, ekim-dikim 
amaçlı tarlalar ve geniş bir yeşil alan yer alıyor.

Mayıs

Yalnızca Suriye’de yaşanan savaşta 2.8 milyon insan beden bütünlüğünden mahrum kaldı. 
Irak ve Filistin’de engelli kalan insanları da dahil ettiğimizde bu sayı 4 milyonu geçiyor. Te-
davi hizmetine ulaşamayan engelli mültecilerin sıkıntılarını giderebilmek için İHH, Yüksek 
Teknolojili Protez Ortez Merkezi’ni hayata geçirdi. Bu proje ile fiziksel engelleri nedeniyle 
hayatının geri kalanında hedeflerine ve hayallerine ulaşamayan insanlara bir ayak ya da kol 
protezi sağlanmış olacak.

Nisan

Hayırseverlerimizin İHH vasıtasıyla Vietnam’ın Chau Doc kentinde inşa ettirdiği 1.200 kişi-
lik cami mayıs ayında açıldı. Açılışa Vietnam’ın çeşitli şehirlerinden ve Kamboçya’dan yakla-
şık 15 bin kişi katıldı. Cami, Vietnam’ın en büyük camisi olma ünvanını taşıyor.

Mayıs

Gazze’de İHH’nın inşa ettiği, mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen camiye Mescid-i Aksa muha-
fızı, Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın ismi verildi. Cuma namazıyla birlikte açılışı gerçek-
leştirilen camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. 2017 yılında İHH’nın çalışmalarından 
Filistin’de 1 milyon kişi faydalanmıştı.

Mayıs

İHH, AFAD ve IICO Kuveyt ortaklığı ile kurulan Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti, düzen-
lenen törenle Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Maliyeti 10 milyon Dolar olan büyük 
projede 624 adet çift katlı konteyner bulunuyor. İçerisinde okul, mescit ve meslek evlerinin de 
bulunduğu konteyner kent, 7.490 Suriyeli mülteci barınıyor.

Haziran

Haziran

Haziran

Kuraklığa bağlı ölümlerin yaşandığı Somali’de 
krizin anlatıldığı bir saha raporu İHH ekibi ta-
rafından yayımlandı. Hazırlanan rapor, basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 2011’de 
yaşanan şiddetli kuraklık sonrasında Somali’de 
250 bin insan hayatını kaybetmiş, Kenya ve Eti-
yopya gibi ülkelere kitlesel göçler yaşanmıştı. 
Henüz 2011 krizinin yaraları tam manasıyla sa-
rılamamışken 2017 yılında yeni bir kriz patlak 
verdi. Vakfımız Somali’de 1.731 su kuyusu açtı 
ve bu derin su kuyularından günde yaklaşık 10 
bin kişi faydalanıyor. İHH acil gıda yardımları-
na da devam ediyor.  

Haziran

2017 Ramazan yolculuğumuzda Türkiye ile bir-
likte 104 ülke ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 
322.692 kumanya paketi ulaştırıldı. 2.258.844 
kişi bu kumanyalardan faydalandı. Kurulan 
sofralarla 3 milyon kişiye iftar yemeği verildi. 
130 bin ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye 
ulaştırıldı. 30 bin çocuğa hediye paketi, 55 bin 
yetime ise bayramlık elbise hediye edildi.

Sadece Ramazan ayında Suriye içerisindeki ih-
tiyaç sahiplerine 30 milyon ekmek ve 150 bin 
gıda kumanyası ulaştırıldı. Yine bu ay boyun-
ca 3 milyon kişiye iftar yemeği ikram edildi. 
Kuşatma altındaki bölgelerde de diplomatik 
görüşmelerimiz sonucunda çalışmalar yapıldı. 
Bunlardan birisi geçtiğimiz yıllarda insanların 
kedi, köpek eti yemek için fetva istediği Doğu 
Guta’ydı. Ramazan ayı boyunca bölgedeki ai-
lelere gıda kumanyaları ulaştırıldı, 120 bin kişi 
kurulan sofralarla iftar yaptı.

İsrail, Gazze’yi abluka ve ambargo altında tutmaya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldür-
meye ve Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam ediyor. On binlerce kişi, Mavi Marmara saldırı-
sının 7. yıl dönümünde “Özgür Kudüs” için İstanbul’da bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Haziran
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Bosna Savaşı sırasında gerçekleştirilen, en az 
8.372 kişinin hayatını kaybettiği toplu katliam-
dan sonra her yıl Srebrenitsa’da anma progra-
mı düzenleniyor. Aynı zamanda bu programda 
yeni bulunan toplu mezarlardan kimliği belir-
lenenlerin kemikleri şehitliklere defnediliyor. 
Katliamın 22. yılında Srebrenitsa’da düzenle-
nen anma programında İHH’nın organizasyo-
nuyla Türkiye’den motosikletleriyle yola çıkan 
MotoBosna ekibi de yer aldı.

Ağustos

İsrail, temmuz ayında Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırının ardından camiyi ibadete kapattı. 1967 
yılından beri ilk kez cuma namazının kılınamadığı caminin girişine dedektörler yerleştirildi, Mes-
cid-i Aksa adeta bir hapishaneye çevirildi. 21 Temmuz’da Cuma namazının ardından İstanbul’da 
toplanan binlerce kişi, Kudüs’te yaşananları protesto etti.

Temmuz

Çatışmaların ve istikrarsızlığın devam ettiği Ye-
men’de, kargaşadan etkilenen ve kırsal kesim-
lerde imkansızlıklar içerisinde yaşayan ihtiyaç 
sahibi ailelere yönelik İHH’nın çalışmaları de-
vam ediyor. Ramazan kumanyaları ve Kurban 
hisseleri de dahil olmak üzere 2017 boyunca 
vakfımız Yemen’deki 300 bin ihtiyaç sahibine 
yardım ulaştırdı.

Ağustos

İHH’nın acil durumlarda Türkiye ve dünya ge-
nelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı mü-
dahale edebilmek amacıyla Bursa’da inşa ettiği 
Marmara Afet Koordinasyon Merkezi hizmete 
girdi. 4 dönüm arazi üzerine inşa edilen mer-
kez, sivil toplum kuruluşları bazında hayata ge-
çirilen alanındaki ilk proje olma özelliğini taşı-
yor. Bulunduğu konum itibariyla olası bir afet 
esnasında hem ana arterlere hem de kara, deniz 
ve hava yolu ulaşımına yakınlığıyla ilk müda-
halenin hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkan 
tanıyor. Ayrıca İHH’nın Türkiye’deki 11 şehirde 
arama kurtarma birliği ve 2.215 kişilik eğitimli 
afet gönüllüsü bulunuyor.

Ağustos

İHH 2017 kurban yolculuğunda 106 ülke ve 
bölgeye ulaştı. Hayırseverlerimizin destek ve 
bağışlarıyla kesilen kurbanlar 53.500 hisseye ve 
428 bin paya ayrıldı. Bu paylardan dünya gene-
linde 2 milyon ihtiyaç sahibi faydalandı. 12 ül-
kede ise 23.440 yetim çocuğa bayramlık elbise 
hediye edildi.

Ağustos

24 Ağustos 2017 tarihinde güvenlik merkez-
lerine saldırı yapıldığı iddiasıyla operasyon 
başlatan Myanmar ordusu, Budist çetelerin de 
desteğiyle müslüman avına çıktı. 200’den fazla 
köyün yakıldığı, 3 bin kişinin katledildiği, yak-
laşık 650 bin kişinin kaçarak komşu Bangla-
deş’e sığındığı olay son yılların en büyük insani 
krizlerinden biri haline geldi. Halihazırda 21 
yıldır bölgedeki çalışmalarını sürdüren İHH, 
kriz için harekete geçen ilk yardım kuruluşla-
rından biri oldu. Bangladeş’e sığınan Arakanlı 
Rohingyalara acil gıda, nakit, barınma ve sağlık 
gibi alanlarda hizmet veren İHH, olaylar başla-
dıktan sonraki ilk 4 ayda 555 bin kişiye yardım 
ulaştırdı. Kamplarda zor şartlar altında yaşam-
larını sürmeye çalışan Arakanlılara yönelik 
İHH’nın yardım çalışmaları devam ediyor.

Eylül

12 Kasım’da merkez üssü İran’ın Kirmanşah eya-
leti olan, Irak’ın Halepçe şehrini de etkileyen 7,3 
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dep-
rem nedeniyle 500’den fazla kişi hayatını kaybet-
ti, 8 binden fazla kişi yaralandı. Irak ve İran’da 
acil yardım çalışması yürüten İHH ekipleri 60 
bin kişiye yardım ulaştırdı. Ayrıca Irak’a gönde-
rilen mobil aşevimiz vasıtasıyla depremzedelere 
bir ay boyunca sıcak yemek ikram edildi.

Kasım
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İHH’nın 2007 yılında Afrika’da başlattığı kata-
rakt kampanyası onuncu yılını geride bırakarak 
100 bin ameliyat hedefine ulaştı. 2017’nin son 
ayları itibarıyla 716.897 kişi sağlık kontrolünden 
geçirildi, 344.029 kişi muayene edildi, 100.027 
kişi ameliyat edilerek yeniden görmeye başladı. 
Togo, Benin, Nijerya, Gana, Mali, Çad, Uganda, 
Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Sudan, Etiyopya, 
Mozambik ve Somali olmak üzere 14 ülkede 
ameliyatlar devam ediyor.

İngilizlerin Filistin’i terk ettiği 1948 yılından bu 
yana işgalci konumundaki İsrail, 1980 yılında 
Kudüs’ü başkent ilan etmiş ancak bugüne ka-
dar bu kararı tanıyan hiçbir devlet olmamıştı. 
2017’nin aralık ayında ABD yönetimi Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladı. Baş-
ta Türkiye olmak üzere çok sayıda devlet bu ka-
rarın büyük bir krize yol açacağını savunduğu 
için itiraz etti. İHH ise bu kararı çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımıyla 
8 Aralık Cuma günü İstanbul ve birçok şehirde 
protesto etti.

Aralık

Aralık

2017 yılında 20 ülkede 746 su kuyusu açıldı. Bu 
ülkeler Çad, Burkina Faso, Nijer, Gana, Sudan, 
Etiyopya, Afganistan, Sierra Leone, Gine, So-
mali, Mali, Cibuti, Senegal, Tanzanya, Kenya, 
Burundi, Ruanda, Uganda, Irak ve Hindistan’dı. 
İHH’nın bugüne kadar 33 ülkede açtığı 6 binden 
fazla su kuyusu bulunuyor. Bu kuyulardan dünya 
genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişi faydalanıyor.

Aralık

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen iş birliğiyle Tür-
kiye’deki okullarda ve Kur’an kurslarında yü-
rütülen “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesi, 2017 itibarıyla 4. yılını geride bıraktı. 
Bu proje ile bir sınıftaki öğrenciler her ay harç-
lıklarından biriktirdikleri 100 lira ile yetim 
kalmış bir çocuğun ihtiyaçları giderilebiliyor. 8 
bin okuldaki 1 milyondan fazla öğrencinin ka-
tıldığı proje sayesinde 20 bin yetimin ihtiyaçları 
karşılanıyor. Toplamda ise İHH’nın 52 ülkede 
ve Türkiye’deki 75 şehirde eğitim, gıda, sağlık, 
barınma alanlarında destek verip bakımını üst-
lendiği yaklaşık 90 bin yetim bulunuyor.

Aralık

Yetim çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, sa-
vunmasız çocuklara karşı toplumda duyarlılık 
oluşturmak ve yetimler için kalıcı projeler üret-
mek amacıyla İHH her yıl Yetim Dayanışma 
Günleri düzenliyor. 2017 yılında eğitim, sağlık, 
sosyal ve kültürel alanlarda yetimler için 651 
farklı proje gerçekleştirildi. Bu projeler maddi 
yardımlardan ziyade yetim çocukların ve ailele-
rinin hayatlarını kolaylaştırabilecek, geçimleri-
ni kimseye muhtaç olmadan sağlayabilecekleri 
kalkınma projelerinden oluşuyor. Yetiştirebile-
cekleri hayvan alımı, meslek edinme kursu, ta-
rım araçları temini, evlenebilmeleri için maddi 
destek gibi birçok konuda sosyal projeler haya-
ta geçiriliyor. 2017 yılındaki Yetim Dayanışma 
Günleri projelerinden dünya genelinde 170 bin 
yetim faydalandı.

Aralık
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AFRİN

Afrin’de 
binlerce 
insana acil 
yardım 
Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında terörden 
arındırılan Afrin’in tüm bölgelerine ilk gün-
den bu yana insani yardım ulaştıran İHH, 
savaş ve çatışma gibi sebeplerle mağdur olan 
ve zulme uğrayan insanların yardımına koş-
maya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti, snırında tehdide 
dönüşen terör unsurlarını bertaraf etmek ve 
yurtlarından edilen bölge insanının güven-
liğini sağlamak amacıyla mart ayında Zeytin 
Dalı operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon 
sonucunda teröristler Afrin’den temizlendi. 

İHH, bölgede çatışmalar nedeniy-
le oluşan imkansızlıkların önüne geçmek 
amacıyla harekete geçti. Türkiye halkı da 
İHH aracılığıyla bölgedeki binlerce insana 
yardımlarını göndermeye devam ediyor. 
İHH’nın operasyon sonrasında Afrin’e ger-
çekleştirdiği yardımlar ise şöyle;

-8 bin 641 adet gıda kolisi
-692 455 adet ekmek
-7696 şişe temiz içme suyu
-51 224 adet kumanya paketi
-922 adet hijyen kiti
-2440 adet battaniye, sünger ve yastık
-24 ton un
-47 ton 700 kilo sebze-meyve

Mobil Aşevi Afrin’de 
Afrin şehir merkezinde bugüne kadar 165 bin 
kişilik sıcak yemek sağlayan Mobil Aşevi de 
hizmet veriyor. Dağıtımlar esnasında Zeytin 
Dalı Harekatı’na katılan askerler de gönüllü 
olarak İHH çalışanlarına yardımcı oluyor.

Terörden temizlenen
bölgelerdeki ailelerin bir çoğunun

evine aylardır yiyecek girmediği gibi savaşın 
yanı sıra hastalık, yokluk ve soğukla da 

boğuşuyorlar. Sizler de Suriye’de zor durumda 
hayatlarını sürdürmek zorunda olan 

insanlara  ihh.org.tr/bagis/suriye  adresinden 
veya SURIYE yazıp 3072’ye göndererek

5 TL bağışta bulunabilirsiniz.
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DOĞU GUTA

Doğu Guta’da 
katliama dur de!
400 binden fazla insanın yaşadığı Doğu Guta, 5 yılı aşkın bir süredir Esed rejimi tarafından 
kuşatma altında. Son 3 ayda 700’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralan-
dığı bölgede insani kriz had safhada. 

Doğu Guta’da yaşanan katliamlara dur demek amacıyla İHH Genel Merkezi’nde bir basın 
toplantısı düzenlendi. Toplantıya, kısa bir süre önce Doğu Guta’dan çıkmayı başaran yardım 
görevlilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bölgede yaşananları özetleyerek konuşmasına başlayan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, 
Doğu Guta’nın diğer savaş bölgelerinden farklı olarak bombalandığını söyledi:

“Şehrin yüzde 80’i harap oldu. İnsanlar tamamen sığınaklarda hayatlarını sürdürmeye ça-
lışıyorlar. Bir sığınakta neredeyse 500 kişiye kadar insan kendini o bombardımandan koru-
maya çalışıyor. 700’ün üzerinde hasta var. Bu insanlar tedavi edilmezlerse kısa süre içerisinde 
vefat edecekler.’’

“Bu katliama bir son verin”
“Astana süreciyle birlikte bir yola girilmişti. Bu işin artık sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması la-
zım. Bu hususta Türkiye üzerine düşeni yapıyor lakin masanın diğer tarafındaki Rusya ve İran’ın 
sözünde durmadıklarını görüyoruz. Gerek insanlara, gerek BM’de bu oylamaya katılanlara, İslam 
alemine ve bölgede söz sahibi olan ülkelere çağrımız şudur ki bu katliama artık bir son versinler.”

“Dünyanın harekete geçmesi için daha ne kadar şehit verilmesi gerekiyor?”
Yavuz Dede’nin ardından sözü kısa bir süre öncesine kadar Doğu Guta’da yardım faaliyetleri 
yürüten Vifak Yardım Kurumu görevlisi Muhammed Avvame aldı.

“Belde halklarının çoğunluğu sığınaklarda saklanıyorlar. Rejimin hedef aldığı bölgeleri 
tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bu güçler, özellikle sivil insanların yaşam bölgelerine saldı-
rılarını sürdürüyor. Geçen her dakika her yaştan şehitler verilmekte. Bir haftadan bu yana ya-
pılan saldırılarda şehit sayısı 420’yi geçti. Bu saldırılarda özellikle 22 hastane ve sağlık merkezi 
hedef alınarak kullanılamaz hale geldi. Binden fazla yerleşim yeri harap oldu. Mahzenlerden 
bizlere gelen çağrılarda insanlar acil yardım talebinde bulunuyorlar. Çünkü 3 gündür bir lok-
ma ekmek yiyemez duruma gelmişler.

Saldırıların durdurulması ve yaralıların güvenli bölgelere tahliye edilmesini talep eden Av-
vame, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Öyle bir durum söz konusu ki insanlar bombardıman nedeniyle şehitlerini bile defnetme-
ye fırsat bulamıyor. Tekrar söylüyorum, rejim bugüne kadar yaptığı saldırıların en büyüğünü 
gerçekleştiriyor. Eğer önüne geçilmezse sonuçları çok ağır olacak. Bizler uluslararası örgütleri 
bu insani kriz karşısında sorumluluklarını gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Bölgede şu anda 
400 binden fazla sivil yaşamakta ve bunların yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşmak-
ta. Dünyanın harekete geçmesi için daha ne kadar şehit verilmesi gerekiyor?’’

Doğu Guta’ya insani yardım
Yaşanan saldırılar nedeniyle Doğu Guta’da yaşayan 400 bini aşkın sivil ağır şartlar altında 
yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. İnsanlar, en temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor.

Bölgede halkın ekmek ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla İHH tarafından ku-
rulan fırın ve aş evi bulunuyor. Aş evi günlük 2 bin kişiye yemek sağlarken fırın da günlük 30 
bin ekmek üretme kapasitesine sahip. Yardımların, Doğu Guta halkının sıkıntılarını bir nebze 
olsun hafifletmesi bekleniyor.

Esed rejimi Doğu Guta’da yetimhaneye saldırdı
Doğu Guta’da İHH tarafından bakımı üstlenilen yetimhaneye Esed rejimi tarafından hava 
saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir öğretmenimiz yaralandı, bir kız çocuğu da hayatını kaybetti. 

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, konuyla alakalı yaptığı açıklamada 
yapılan hava saldırısı sonucu yetimhanenin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti:

“Bu yetimhanede 50 yetim çocuğumuz 
kalıyordu. Rejim güçlerinin tekrardan Doğu 
Guta’yı hedef gözetmeksizin bombardımana 
tutması nedeniyle yetimlerimizi kısmen daha 
güvenli bir bölgeye naklettik. Nakil işleminden 
kısa bir süre sonra yetimhanemize bir hava sal-
dırısı daha gerçekleşti ve yetimhanemiz tama-
men kullanılamaz hale geldi. Maalesef saldırı 
esnasında yetimhane öğretmenlerimizden bir 
tanesi yaralandı. Yaralı öğretmenimizin 4 ya-
şındaki kızı da ne yazık ki hayatını kaybetti”.



18 19İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

Doğu
Guta’dan 
tahliye
edilenlerin 
yardımınıza 
ihtiyacı var 
Savaşın başından itibaren sivilleri hedef alan 
rejim Doğu Guta saldırılarını yoğunlaştırdı. 
Uzun süredir kuşatma altında açlıkla iç içe 
yaşayan halk ise İdlip’e tahliye edilmeye baş-
landı. Birçoğu yalnızca günlük kıyafetleriyle 
kaçabilen Doğu Guta halkını, geldikleri yer-
de de farklı sorunlar bekliyor. Yiyecek ve gi-
yecekleri olmayan binlerce kişi, sığınabilecek 
bir yere de sahip değil.

İdlip’e tahliye edilen binden fazla Doğu 
Gutalı’ya acil yardım malzemeleri ulaştır-
dık. İlk aşamada gıda paketleri, meyve, su, 
temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve mama 
dağıttığımız halk için başlattığımız çadır kur-
ma işlemleri de devam ediyor. Fakat tahliyesi 
süren binlerce kişinin sığınabilecek bir yer 
bulması sizin bağışlarınızla mümkün.

DOĞU GUTA
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ACİL YARDIM

Türkiye’den Yemen’e 
acil gıda yardımı 
Yemen’de yaşanan insani kriz ve çatışmalardan dolayı 15 milyona yakın insan yeterli sağlık 
hizmeti alamıyor. Nüfusun yaklaşık 9 milyonu tıbbi altyapı yetersizliği ile karşı karşıya. Temel 
tıbbi malzemelerin eksik olduğu ülkede sağlık kuruluşlarının sadece %45’i aktif durumda. 
Çatışmalar esnasında 274 sağlık kuruluşu hasar gördü, 13 sağlık çalışanı da öldürüldü. Ülke-
deki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilaç da fahiş fiyatlarla satılıyor. Sağlık sistemi 
çökmek üzere ve hastalar ilaç alamıyor. İnsanlar gıdaya ulaşmakta büyük sorunlar yaşıyor.

Mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle Yemen’de ekonomik ve sosyal yapı çök-
me noktasında. Kamu kurumları, aylardır vatandaşlara yeterli hizmeti ulaştıramazken İHH, 
savaş mağduru aileler için acil yardım projeleri hayata geçiriyor. Hayırseverlerin destekleriyle 
Yemen’de aralık ayı sonu ve 2018 Ocak ayı içerisinde 3 bin 724 aileye daha gıda malzemesi 
ulaştırıldı.

Sana, Al-Mahwit, Al-Jawf, Amran, Rada ve Sadah bölgelerindeki ihtiyaç sahibi her bir aile-
ye 50 kg un, 10 kg şeker, 10 kg pirinç 1,8 lt sıvı yağ, 24 kutu konserve ve 900 gr bebek maması 
dağıtımı yapıldı.

Selin vurduğu Filipinler’e acil yardım
Ocak ayının başında Filipinler’de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununun neden oldu-
ğu sel ve heyelanlarda ölü sayısı 250’yi aştı. Yollar ve evlerde ciddi hasar oluştu. Mindanao ve 
Zamboanga bölgelerinde ölümlerin yanı sıra yüzlerce kayıp vakaları meydana geldi. İHH, afet 
sonrasında harekete geçerek 2 bin afetzedeye gıda yardımında bulundu.

• Balkanlar’da Ocak ayında etkili olan şiddetli rüzgâr ve yağışlar sonucunda meydana gelen 
sel ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Selden etkilenen bölgelerde sel mağduru 500 
aileye battaniye, gıda, buzdolabı ve elektrik sobası ulaştırıldı.

• Lübnan’ın başkenti Beyrut ve ülkenin kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi’nde yaşayan Suri-
yeli ve Filistinli 130 aileye kışlık giyecek yardımı yapıldı.

• Doğu Hama ve Güney İdlib’ten yaklaşık 250 bin kişi Türkiye sınırına yakın bölgelere göç 
etti. Sivillere 139 TIR insani yardım malzemesi ulaştırıldı.
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Türkiye’deki öğrenciler

20 binden 
fazla yetime 
sponsor
oldu
İHH İnsanı Yardım Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Eğitim Bir-Sen paydaşlığında yürütülen İyilikte Yarışan Sınıflar
projesi beşinci yılında okullarda farkındalık oluşturmaya ve
yetim çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2013-2014 eğitim öğretim döneminde başlayan proje ülkemizin 80 ilinde okullarda öğrenci-
lerin gayretleriyle yürütülüyor. Proje okullarımızda iyiliğe öncülük etmeyi amaçlıyor. Öğren-
ciler, öğretmenlerin rehberliğinde sınıflarında tamamen gönüllülük kapsamında harçlıkların-
dan ayırdıkları küçük miktarlarla ülkemiz dahil 52 farklı ülke ve bölgedeki ailesini kaybeden 
kardeşlerini destekliyor.

Savaş, hastalık, afet ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı dünyamızda en büyük sorun-
ları ailesini kaybeden çocuklar yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre her gün beş yaş altı 
15 bin çocuk önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybediyor. Okul ve Kur’an kurslarında eği-
timlerine devam eden öğrencilere en büyük destek okul idareci ve öğretmenleri tarafından ve-
riliyor. Gönüllülük esasıyla yürütülen proje değerler eğitiminin bir parçası olarak takip ediliyor.

YETİM
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YETİM

İyilikte Yarışan Sınıflar kampanyası vesile-
si ile 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci, 
20 binden fazla yetim çocuğun bakımını 
üstlendi. Her sınıfın bir yetimin ihtiyacını 
karşıladığı bu kampanya ile dünyanın farklı 
noktalarına iyilik köprüleri kuruluyor.

Bu amaçla İHH, bugüne kadar yapılan 
projelerin tanıtımını yapmak ve ‘Mektup’ 
isimli kısa filmin gösterimini gerçekleştir-
mek üzere İstanbul Fatih’te bir lansman dü-
zenledi. 

5 yılda 20 bin yetime destek
Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan İHH 
Yetim Çalışmaları Koordinatörü Reşad Ba-
şer şunları söyledi:

“Projemizin beşinci yılında Türkiye’nin 
dört bir yanındaki evlatlarımız, yeryüzünün 
tüm coğrafyalarındaki yetimlerin yürekle-
rine dokunuyorlar. Okullarımız 5 yılda 20 
bin yetime ulaştı. İHH olarak toplamda biz-
ler yaklaşık 90 bin yetimi sürekli olarak des-
tekliyoruz. Bugün aramızda ülkemizin dört 
bir yanından buraya gelen yetimlerimizin 
hamisi çocuklarımız var. Biz Peygamberi 
bir dokunuşla yetimlerimize desteğimizi 
sürdüreceğiz. Son olarak çocuklarımızın bu 
heyecanını paylaşmanızdan ötürü hepinize 
teşekkür ediyorum.”

Yetimlerden
mektup
var
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“Başarılamaz denilmişti”
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise 
konuşmasında projenin İslam dünyası 
açısından önemine dikkat çekti. Yıldırım, 
“Projeye başladığımızda ‘bu proje başarıya 
ulaşamaz’ denilmişti” dedi. Yıldırım’ın ko-
nuşmasından satır araları şu şekilde:

“Allah hepinizden razı olsun. İlk defa bu 
projeyi başlattığımızda ‘bu proje yapılamaz’ 
denildi. Çünkü İslam dünyasının hiçbir ye-
rinde böyle bir çalışma yoktu. Bu vesileyle çok 
güzel bir proje ortaya konuldu. Bazı misyoner 
kuruluşları, maalesef İslam dünyası olarak bi-
zim baktığımız yetimlerin toplamından daha 
fazlasına tek başına bir kurumla bakıyorlar. 
Bu örgütler, yetimleri kendi amaçları doğrul-
tusunda kullanıyorlar. Biz de elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz lakin sürekli baktığımız 
sayı ancak 100 bini buluyor. Bu nedenle ye-
tim bilincini oluşturma noktasında daha fazla 
gayret gösterebilirsek bu sayı daha da artacak-
tır. İnşallah bu projeyi hep birlikte daha da ile-
riye taşıyacağız.”

‘Bir sendika nasıl böyle bir işle 
uğraşır?’ diyorlar
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 
sendika olarak böyle bir projede bulun-
maktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ali Yalçın, “Biz Memur-Sen olarak dün-
yanın neresinde sıkıntılı bölge varsa oraya 
gerek yardım kuruluşlarıyla gerek yalnız 
başımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu ya-
parken dil, din ve ırk ayrımı yapmıyoruz. 
Bu anlamda birçok çalışma yürütüyoruz. 
Ama bunların içinde iftiharla anlattığımız 
tek proje bu yetim projesidir. İnsanlara 
bunu anlattığımızda bir anda dikkatleri 
toplanıyor ve ‘Bir sendika nasıl böyle bir 
işle uğraşır?’ diyerek şaşkınlıklarını ifade 
ediyorlar” ifadelerini kullandı.

YETİM

Vakfımızın sponsorları vesilesiyle bakımını üstlendiği 20 Pakistanlı yetim öğrenci, ülkelerin-
de düzenlenen 12. Güney Kore Büyükelçiliği Genç Tekvando Şampiyonası’na katıldı.

7 altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya
Pakistan Tekvando Federasyonu ve Güney Kore Büyükelçiliği’nin 8–13 Aralık tarihleri ara-
sında İslamabad’da düzenlediği şampiyonaya katılan İHH’nın Pakistan Yetimhanesi’nde kalan 
yetimler, müsabakalarda hem birincilik ödülünü hem de 24 ayrı madalya elde etti. Ülkenin 
farklı kademelerinde görev alan yetkililerin de katılım sağladığı müsabakalarda yetimler, 7 
altın, 6 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak takım halinde birincilik kupasını elde ettiler.

İHH, her ay 52 ülke ve
Türkiye’deki 75 şehirde bulunan

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

gıda, barınma gibi konularda onlara 
destek veriyor. Ayrıca her yıl 135 ülke-
deki 800 bin yetime dönemsel yardım 

ulaştırıyor. Yetim çalışmalarımızla 
alakalı detaylı bilgi için ziyaret edin: 

ihh.org.tr/yetim

Yetimlerimiz 
başarıdan başarıya 
koşuyor
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YETİM

“Tsunamide tüm ailemi kaybettim. Her şeyin 
bittiğine inanırken bu yetimhaneyle tanış-
tım.” Endonezyalı Masyitah, içerisinde bü-
yüdüğü yetimhaneye öğretmen oldu. 

Bundan 14 yıl önce Açe büyük bir tsu-
nami ile yıkıma uğramış ve 170 bin kişi 
ölmüştü. Büyük felaket sonunda ailesini 
kaybeden yüzlerce yetim çocuğun yardıma 
ve korunmaya ihtiyacı vardı. Yetimleri yok-
sulluktan, çaresizlikten ve suç şebekelerinin 
tasallutundan korumak için bir yetimhane 
projesi geliştirildi. İHH’nın Açe’deki kız ço-
cuklarına yönelik yetimhanesi işte böyle bir 
ihtiyaç üzerine hayata geçti. Sizlerin desteği 
ile kurulduğu günden bu yana yüzlerce ye-
time hizmet verdi. Bu güne kadar yüzlerce 
kız çocuğu, sizin destekleriniz sayesinde 
yeni bir hayata adım attı. Bazı yetimler bü-
yüyüp Türkiye dahil dünyanın birçok yerin-
deki üniversitelere okumaya gitti, bazıları 
okuyup mezun oldu. 
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Yetimlerin
sofrasına

neşe katmak
ister misiniz?

Yetimlerin 
hayata kazandırılmasına 

ve korunmasına yardımcı olan 
yetimhane bu süreci devam ettirebilmek 

için sizlerin maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. 
Günde üç defa aynı sofra etrafında toplanan 
onlarca yetim, Türkiye’den gelen yardımlarla 

hayatlarını sürdürüyor. Yapacağınız bağışlarla 
yetimhanenin gıda masraflarını karşılayabilir, 
yetim çocukların sofrasına bir kap sıcak yemek 

konmasına vesile olabilirsiniz.

Nasıl destek olabilirim?
• ihh.org.tr’den online bağış
• 0212 631 2121’i arayarak
• Açıklama kısmına 8974 yazarak 

EFT/Havale yoluyla bağışta 
bulunabilirsiniz.
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ARAKAN

Arakanlı çocuklara 
rehabilitasyon 
merkezi

 Arakanlı Müslümanlara 
destek olmak için ARAKAN 

yazıp 3072’ye kısa mesaj
atarak 5 TL bağışta

bulunabilirsiniz.

Myanmar hükümetinin ve Budist çetelerin 
baskıları sonucu Arakan’dan Bangladeş’e 
göç etmek zorunda kalan mültecilerin sayısı 
gayri resmi rakamlara göre 1 milyonu aştı. 
Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan Ara-
kanlılar, çok zor şartlar altında kamp böl-
gelerinde ve kendi oluşturdukları alanlarda 
hayata tutunmaya çalışıyorlar.

İHH, Arakan’da yaşanan krizin ilk gü-
nünden itibaren bölgedeki çalışmalarını 
sürdürüyor. İHH, hayırseverlerin destekleri 
ile 5 ayrı rehabilitasyon merkezi projesine 
başladı. Merkezlerin ilki yetimlerin de ara-
larında bulunduğu çocukların hizmetine gi-
rerken diğer dördünün de en yakın zaman-
da hizmete girmesi planlanıyor.

Rehabilitasyon Merkezleri, Bangladeş’in 
Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Balukhali, 
Jamtoli, Palongkhali, Bagguna ve Ghumd-
hum kamplarında hizmete girecek. İçinde 
oyun merkezlerinin de bulunduğu 5 ayrı 
rehabilite merkezinden toplamda 2 bin ço-
cuk istifade edecek. Merkezlerde, rehabilite 
hizmetinin yanında barınma, eğitim, sağlık 
ve beslenme hizmetleri de verilecek.
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GAZZE

Gazze’deki 
mazlumlara sıcak aş İHH’nın 2016 yılında Gazze’de açılışını ger-

çekleştirdiği Mavi Marmara Şehitleri Aşevi, 
mazlum Gazze halkının yemek ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyor.

2006 yılından bu yana İsrail’in ablukası 
altında bulunan Gazze’de insani kriz devam 
ediyor. Sistematik bir şekilde soykırıma tabi 
tutulan Gazze’de yaşam hala dışarıdan gelecek 
insani yardım malzemeleri ile sürdürülüyor. 
İHH ise krizin başladığı ilk günden bu yana  
Gazzelileri yalnız bırakmıyor.

“Destek gelirse kapasitemizi
2 bine çıkartabiliriz”
İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre 
Kaya, dağıtımların İHH Temsilciliğinin yanı 
sıra ağır hastalıkların olduğu sağlık merkez-
lerinde, darülacezelerde, yetimhanelerde ve 
bazı durumlarda muhtaç ailelerin evlerine 
götürmek suretiyle yapıldığını belirtti. Kaya, 
aşevinin günlük kapasitesinin normal za-
manda 2 bin kişiye kadar çıkabileceğini fakat 
yeterli desteğin olmaması nedeniyle 300 ki-
şilik sıcak aş çıkarabildiğini sözlerine ekledi.

Siz de Gazzeli
mazlumların sofrasına dahil 

olmak isterseniz GAZZE 
yazıp 3072’ye göndererek 5 TL 

karşılığında veya ihh.org.tr 
adresinden bağışta
bulunabilirsiniz.
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KALICI ESER

Ruanda’da açılan camiye 
Erbakan ismi verildi

Sudan’a
bir cami daha

İHH, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insa-
ni yardım çalışmalarının yanında imza attığı 
kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut 
olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ibadet 
olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar 
için cami ve medrese inşa ediyor. Bunlardan 
birisi de, kendilerine Sabah Namazı Devrimi 
ismini veren gönüllü bir grup gencin desete-
ğiyle Ruanda’da yaptırılan Erbakan Camii.

“Ruanda’da Müslüman nüfus artıyor, 
cami bunun için önemli”
Açılışı yapmak üzere İHH yetkilileriyle bir-
likte bölgeye giden Sabah Namazı Devrimi 
gönüllü grubundan Derda Şanalmış, cami-
ye neden Erbakan ismi verdiklerini “Bizler, 
Necmettin Erbakan’ın ümmet ve umumi 
olarak insanlık için yaptıklarıyla tarihimi-
zin mühim şahsiyetlerinden biri olduğuna 
inanıyoruz. Bu sebepten camimize Erba-
kan Hocamızın ismini verdik” cümleleri ile 
özetledi. Şanalmış, şunları söyledi:

“Şu anda nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu 
Müslümanların oluşturduğu Ruanda top-
raklarındayız. Ruanda denildiğinde akılla-
ra 1994 yılındaki tarihin belki de en büyük 
soykırımlarından biri geliyor. Bu topraklar-

da yaklaşık 1 milyon insan katledilmişti.
Özellikle soykırımdan sonra Ruanda’da 

Müslüman nüfusunda çok büyük bir artış 
oldu. Bu topraklarda inşa edilecek cami, 
okul ve Kur’an kursu gibi yapılar İslam dini-
nin yayılması açısından büyük öneme sahip. 
Bugün burada bağışçılarımızın destekleriyle 
inşa edilen Ruanda Erbakan Camii’nin açı-
lışı için bulunmaktayız. Caminin yapımında 
maddi manevi emeği geçen herkesten Allah 
razı olsun, katkı sağlayan dostlarımıza te-
şekkür ediyoruz.”

Gençler, İslami eğitim alacak
Tarihinde kanlı eylemlere şahitlik eden ve 
Müslümanların azınlıkta olduğu Ruanda’da 
açılan camide aynı anda 150 kişi ibadet ede-
bilecek. En yakın caminin 21 km uzaklıkta 
olduğu Kayonza Bölgesi’nde açılan camide  
Müslüman gençler İslami eğitim alma im-
kânına da kavuşmuş oldu. Camiden bölgede 
yaşayan toplamda bin 200 Müslüman istifa-
de edecek.

İHH, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanak-
larından mahrum kalan Müslümanlar için 
cami ve medrese inşa ediyor. Açılan cami 
veya medreseler, birer ibadethane olmaları-
nın yanı sıra eğitim merkezi olarak da kulla-
nılabiliyor; bölge Müslümanları için sorunla-
rını çözebilecekleri bir ortam haline geliyor. 
Bunlardan birisi de, Sudan Darfur’da inşa 
edilen Hz. Muhammed – İsmet Saraç Çubuk 
Ankara Camii.

Darfur’un Nyala bölgesinde 100 metre-
kare alan üzerine inşa edilen cami vesilesiy-
le bölgede yaşayan 150 Müslüman aynı anda 
ibadet edebilecek.

Caminin hizmete açılmasıyla birlikte 
insanlar, başta Cuma namazı olmak üzere, 
ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleşti-
rebilecekleri bir mekana kavuşmuş oldu. 
Cami aynı zamanda çocukların dini eğitim 
almalarına fırsat da tanıyor.

Devasa çöllerin ortasında bir eyalet: 
Darfur
Konuya ilişkin detayları paylaşan İHH 
Doğu Afrika Masası Koordinatörü İsma-
il Songür, yapının inşa edildiği bölgenin 
yıllardır devam eden iç savaştan dolayı en 
çok göç alan ve zorlukların had safhada bir 
bölge olduğunu belirtti. Songür, “Darfur 
Eyaleti, Sudan’ın devasa çöllerinin ve çorak 
arazilerinin batı kesiminde yer alan, 510 
kilometrekare toplam alanı bulunan, 6 mil-
yon nüfuslu bir bölge. Camiyi buraya inşa 
etmemizin nedeni insanların daha sağlıklı 
bir ortamda ibadet alanına kavuşmalarını 
hedeflememizdi” dedi.

Bu cami ile birlikte İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın Sudan’da hizmete açtığı cami sayı-
sı 10 oldu.

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 halkının 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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Hayati Güllük - Sudan, 2018

Gitmediğin, dokunamadığın yeri hissedemezsin. İHH ile Su-
dan’a gittiğimizde bunu öğrendim. Bir insana gururunu incit-
meden nasıl yaklaşılacağını, yardımın yalnızca parayla yapıl-
madığını, insanların aynı dili konuşmadan da anlaşabileceğini 
öğrendim. Yıllarca aynı vatanı paylaştığımız insanlarla nasıl 
ayrı düştüğümüzü öğrendim Sudan’da. Kopardığımız kardeş-
lik bağlarını yeniden düğümleyen İHH’nın bir yardım kurulu-
şundan fazlası olduğunu öğrendim. Görevimizin ne kadar zor 
olduğunu, omzumuzdaki yükün çok ağır olduğunu öğrendim.
    Sadece bir yardım çalışmasına katılmak hayata yeni bir gözle 
bakmam gerektiğini öğretti. Döndükten sonra yapacağım iki 
şey var: İHH’ya teşekkür etmek ve insanlara uzaklarda bir yer-
lerde zorlu hayatların yaşandığını anlatmak.

“Yıllarca aynı 
vatanı paylaştığımız 
insanlarla nasıl 
ayrı düştüğümüzü 
öğrendim Sudan’da.” 
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Zübeyda Güneri / Sudan, 2018

Hastane ziyaretinden sonra yeniden yollara düştük. Toprak 
yollardan, renkli kapı önlerinden geçtik. Uzun bir yolcuğun ar-
dından yetimleri ziyaret edeceğimiz bölgeye vardık. Toprakla 
buluşan sıcak hava, genzimize dolan tozlar durumu zorlaştırsa 
da içimde büyük bir heyecan vardı. Heyecanlı olan yalnızca ben 
değildim. Ekipteki diğer arkadaşlar da yetimlerle buluşacak ol-
manın sevinci içindeydi.

Araçlardan indikten sonra yetim evlerini ziyaret etmeye 
başladık. Fakat bir süre sonra bu heyecan yerini hüzne bırak-
tı. Şahit olduğumuz her yaşamda omuzlarımıza bir parça daha 
ağırlık çöktü. Biz koca koca evlere sığamazken, 4-5 metrekareye 
sığan nice hayatlara şahit olduk. Toprak zeminli, içinde birkaç 
parça kap kacağın bulunduğu küçük barakalar... Yetimlerimi-
zin birçoğu böyle evlerde kalıyordu. Onlarla her göz göze geldi-
ğimizde mutluluk dolu bir hüzün yaşıyorduk.

‘’Onlarla her göz 
göze geldiğimizde 
mutluluk dolu bir 
hüzün yaşıyorduk.’’

ORADAYDIK
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İHH muhtaç bölgelerin yardıma ihtiyaç duymayacak bir seviyeye gelmesi için kalkınma stra-
tejileri geliştiriyor. Bunlardan bir tanesi de Meslek Edindirme Kursları Projesi. 

Proje kapsamında Güney Afrika’da yeni bir dikiş nakış atölyesi projesi başlatldı. Johannes-
burg şehrinde 60 kadının profesyonel şekilde eğitim alacağı 10 makinelik dikiş nakış atölyesi 
1 yılda tamamlanacak.

Eğitim sonrasında kendi ayakları üzerine durabilecekler
Projeden özellikle dul kalmış ve yalnız başına yaşamak zorunda kalan kadınların faydalanması-
nı beklediklerini söyleyen İHH Doğu Afrika Masası Koordinatörü İsmail Songür, “Her 6 ay için 
30 kadını mezun etmeyi hedefliyoruz” dedi. Songür, proje detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“Dünya’daki suç ortalamasında üst noktalarda yer alan bu bölgede binlerce insan daha çocuk 
yaşta hapishaneye giriyor. Çocuğuyla birlikte dul kalmış binlerce ev hanımı, hayat şartlarından 
dolayı kötü yollara düşebiliyor. Biz de geliştirdiğimiz bu proje ile birlikte kadınların hayata ye-
niden kazandırılmasını hedefliyoruz. 6 aylık eğitimi tamamlayan kadınlar, daha sonra kendi 
evlerinde kuracakları mini atölyelerle geçimlerini sağlayabilecekler.”

İHH, ‘Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!’ sloganıyla 35 ayrı şehirde 
uyuşturucu ile mücadele konferanslarına 11 Ocak 2018’de Trabzon’dan başladı. Türkiye’de 
son 4 yılda hızla yayılan madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu 
kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedef-
leyen konferansların 14’ü gerçekleştirildi.

İHH, Türkiye’nin uyuşturucu bağımlılığı ve suç oranının yüksek olduğu 47 şehrin 
35’inde uyuşturucu sorunu ve madde bağımlılığı ile alakalı farkındalık oluşturmak ve bun-
larla mücadele için bilinçlendirme konferanslarını kamu kurum ve kuruluşları ile koordine-
li olarak gerçekleştiriyor. Proje İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay’ın öncülüğünde 
gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de uyuşturucu sorunu
Türkiye’de uyuşturucu kullanan kişi sayısı 1 milyon 700 bin. 2014 ve 2015 yıllarında 700 bin 
insanımız uyuşturucu tedavisi gördü. Bugün Türkiye’nin 47 ilinde uyuşturucu madde kulla-
nımı var. Uyuşturucu sebebiyle 26 ilimizde ölüm vakaları gerçekleşiyor. İstanbul’da 39 ilçenin 
22’sinde uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı sebeplerden ölümler yaşanmaktadır. Uyuşturu-
cuya başlama nedeninde  yüzde 48  arkadaş etkisi, yüzde 23  merakın etkili olduğu dikkatleri 
çekmekte. Uyuşturucu temininin yüzde 80’i ise sokak satıcılarından karşılanıyor. Cezaevle-
rindeki mahkumların toplamının yüzde 21’i uyuşturucu madde suçundan yatıyor olması me-
selenin vehametini gözler önüne seriyor.

Son 3 yılda alkol ve uyuşturucu kullanımı sebebiyle hakkında yasal işlem yapılanların yüz-
de 20’si çocuk. Gençleri zehirleyen sentetik kimyasallar ve  bonzainin Türkiye’de merdiven 
altında üretiliyor olması ayrı bir problem.

“Gençleri korumak için farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz”
“Bağımlılıkta Türkiye nin büyük bir salgının arefesinde olduğumuzu kabul ediyoruz. Uyuşturu-
cu bugün Türkiye de çok ciddi bir gençlik sorunu haline gelmiştir. Anadoluda şehirlerimizde her 
geçen gün tedavi merkezlerinin açılıyor olması çok üzücü ve düşündürücü bir durum. 15-20 yaş 
aralığındaki gençler büyük bir risk altında. Uyuşturucu üretiminin ve satışlarının engelleneme-
mesi en önemli problemimiz.’’

Güney Afrikalı 
kadınlara dikiş nakış 
kursu

EĞİTİM SAĞLIK
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Suriye’de 7 yıldır devam eden savaşta hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınlara 
dikkat çekmek ve özgürlüklerini talep etmek için oluşturulan Uluslararası Vicdan Konvoyu 6 
Mart’ta İstanbul’dan yola çıktı. Türkiye’den kadınların öncülüğünde 55 ülkeden farklı din, dil, ırk 
ve kültürlerden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay’da dünyaya seslendi.

Tamamı kadınlardan oluşan Vicdan Konvoyu öncesinde İstanbul Topkapı’da bir basın 
açıklaması düzenlendi. Konvoyla ilgili düzenlenen basın toplantısında her biri Suriyeli kadınları 
temsil eden oyalı yazmalar konvoyun simgesi oldu.

İlk açıklamaları Suriyeli kadınlar yaptı. Suriye’de yaşadıklarını özetleyen kadınlar, Vicdan 
Konvoyu’na destek olduklarını ve bizzat katılacaklarını ifade ettiler.

7 ay boyunca Suriye hapishanelerinde işkence gören ve zindanda eşini kaybeden Suriyeli 
kadın Majd Izzet al-Chourbaji, 150 kadınla birlikte açlık grevi başlattıktan sonra esir takası 
vesilesiyle serbest kalabildiklerini söyledi. Hapishanelerdeki insanlık dışı vahşeti sesi titreyerek 
anlatan Chourbaji, işkence günlerini şu şekilde ifade etti:

“Suriye’nin Dera kentinde yaşıyordum. 2013 yılında tutuklandım ve 7 ay Suriye zindanlarında 
kaldım. Eşimle birlikte gözaltına alındım. İşkenceden dolayı eşim hayatını kaybetti. Benim 
gözaltına alındığım günlerde annemi ve çocuklarımı da gözaltına aldılar. Onları neden gözaltına 
aldıklarını kimse öğrenemedi. Gözaltına alınma sebebim de barışçıl gösterilere katılmamdı. 
Şam’da gözaltına alındığım günlerde bana işkence yaplarının tek sebebi, gösterilerin yapıldığı 
Sahra Hastanesi’nin yerini biliyor olmamdı. Hastanenin yerini tam olarak söylememi istiyorlardı. 
Gözaltına alındığımda eşimi gözümün önüne getirdiler ve sürekli ona işkence yaptılar. Bunu 
da sırf hastanenin yerini söylemem için yapıyorlardı. 10 gün sonra bizi başka bir hapishaneye 
götürdüler. Eşimi son defa o nakil esnasında orada görmüştüm. Ellerinden ve yüzünden kanlar 
akıyordu. Daha sonra işkenceye dayanamayıp öldüğünü öğrendim.”

Kadınlar için

Vicdan 
Konvoyu

İNSAN HAKLARI

“Sadece işkence yok, tecavüz tehdidi de var”
Basın toplantısında konuşan bir diğer isim Suriyeli Avukat Dima Musa oldu. Konvoyun çok 
önemli olduğunun altını çizen Musa, emeği geçen tüm STK’lara teşekkürlerini sundu. Musa, 
“Gelecek hafta Dünya Kadınlar Günü’nde yolunu tamamlamış olan konvoyun tutsak kadınla-
rın hürriyetlerine kavuşmasına vesile olmasını umut ediyorum.

Şunu söylemek durumundayız. Hapishanelerde işkence dışında cinsel istismar da var ne 
yazık ki. ‘İşte şunu şunu yapmazsanız, söylemezseniz size tecavüz ederiz’ gibi tehditler alıyor 
bu kadınlarımız. Değil uluslararası hukuk, Suriye hukukuna bile baktığımızda kadınların bir-
çok hakkı var. Ama hiçbirisi şu anda uygulanmıyor.’’

Son olarak Vicdan Konvoyu adına konuşan Avukat Gülden Sönmez oldu. Sönmez yaptığı 
açıklamada Konvoy’un amacını şu sözlerle ifade etti: “Tam 7 yıl oldu Suriye savaşı başlaya-
lı. Yüz binlerce insan tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında katledildi. 15.000 çocuk 
can verdi. Öyle kendiliğinden değil. Bombalar bedenlerini parçaladı, tonlarca enkaz altında 
kaldılar, klor/sârin/kimyasal gazları çırpına çırpına soludular. Kimisinin küçücük bedeninde 
işkence metotları denendi. Tespit edilebilen 13.581 kadın Suriye rejiminin zindanlarında iş-
kence ve diğer zalimane muamelelere maruz kaldı ve tecavüze uğradı. Şu an 417’si kız çocuğu 
olmak üzere tespit edilebilen 6.736 kadın halen bu vahşeti yaşıyor, Suriye Rejiminin zindanla-
rında ölmeyi bekliyor. Tecavüz ve işkence mağduru kadınlardan bazıları intihar ettiler. Bu ha-
pishanelerden kurtulanlardan bazıları aramızda ve bir gün kendilerine yapılanların hesabının 
sorulması umuduyla yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Kadınlara yönelik cinsel saldırı, işkence, 
hukuksuz tutulma uluslararası hukuka göre savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliğindedir. 
Bilinen tek gerçek şudur ki Suriye Rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanmaktadır.

Soruyoruz: Bu kötülüklere maruz kalan kadınlar hangi uluslararası mekanizmanın, hangi 
devletin, hangi sivil kurumun, hangi merciinin masasında gündem edilmekteler?

Biz kadınlar, Suriye zindanlarındaki kız kardeşlerimizin acı ve çaresizlik içerisindeki çığlık-
larını duyuyoruz. 7 yıldır bekliyoruz. Kimse onlar için bir çaba içerisine girmiyor. Artık Yeter!

Onlar oradalar. Acı çekiyorlar. Bizi bekliyorlar. Duymanızı istiyoruz. Görmenizi istiyoruz. 
Onlar için bir şeyler yapmanızı istiyoruz. Biz onları kurtarmak için bir şey yapmaya karar 
verdik. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde 
hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların sesini tüm dünyaya duyurmak ve 
serbest bırakılmalarını talep etmek için ‘Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu’nu yola çıkarıyoruz.

Amacımız: -Kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve 
mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek

-Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusla-
rın serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak

-Tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmek

Vicdan Konvoyu Suriye’deki mazlum kadınların sesidir.
Sizler de sesimiz olun ve sesimiz zindanların duvarlarını yıksın!”
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Vicdan 
Konvoyu
Külliye’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde, 
hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün iş-
kence edilen kadınların seslerini duyurmak 
için oluşturulan Vicdan Konvoyu’nun tem-
silcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
kabul etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan da yer aldı.

Vicdan Konvoyu, 6 Mart Salı günü İstan-
bul’dan hareket etti. Son durağı Hatay olan 
konvoyun amacı, Suriye zindanlarında zulme 
maruz kalan 6736 kadının sesini duyurmak.

6736 kadını temsilen, 6736 yazma ile yola 
çıkan dünyanın farklı coğrafyalarından bir 
araya gelen kadınların, Suriyeli kardeşlerine 
mesajı şöyle: “Sizi unutmadık, yanınızdayız. 
Siz özgür olana dek mücadele edeceğiz.”

İNSAN HAKLARI
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KUDÜS

On binler

Kudüs için 
meydan-
lardaydı
Kudüs sevdalıları, Siyonist ve emperyalistlerin Kudüs üzerindeki planlarına sessiz kalmamak için 
yurdun dört bir yanında meydanlarda buluştu. İstanbul’daki buluşma noktası Fatih Camii oldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Anadolu’daki tüm illerdeki İnsani Yardım Dernekleri ve Memur-
Sen, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma yolunda attığı adımlarına 
karşı tüm Türkiye’de Cuma namazı sonrası “Kudüs Cuma’sı” adıyla basın açıklaması yaptı ve 
atılan adımları protesto etti.

Fatih Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrasında on binler, Saraçhane Parkı’na yürüdü. 
Yürüyüş boyunca İsrail ve ABD’ye öfke dile getirildi ve çeşitli sloganlar atıldı. Saraçhane 
Parkı’nda buluşan kalabalığa çeşitli siyasiler ve STK liderleri hitap etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın organize ettiği yürüyüşe; Memur-Sen, AGD, TGTV, Özgür-
Der, Mavi Marmara Derneği, Sadakataşı Derneği, Siyer Vakfı, AKDAV, İMH, Erbakan Vakfı, 
Sosyal Doku Vakfı,  Akabe Vakfı, Ümran Araştırma Kültür Merkezi, Medeniyet Vakfı ve İslam 
Dünyası STK’ları Birliği destek verdi. Yürüyüşü ayrıca siyasi partilerden; AK Parti, Saadet 
Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Hür Dava Partisi destekledi.

“Kahrolsun demekle zalimler kahrolmuyor”
Kürsüye ilk olarak İstanbul Platformu adına Ümran Araştırma Kültür Merkezi Başkanı Şem-
settin Özdemir çıktı. Özdemir, “Endülüs ve Osmanlı’yı aramızdaki ihtilaflar nedeniyle kaybet-
tik” dedi. İşte Özdemir’in açıklamaları:

“Zor günlerden geçerken, yaşadığımız acılara yeni acılar ekleniyor. Yeni alınan karar daha 
öncekilerin uygulamaya koyulmasını amaçlıyor. Şeytanın bile aklına gelmeyen kararlarla Ku-
düs, siyonistlerin merkezi yapılmak isteniyor. Ne acıdır ki bu açık savaş ilanını daha önceden 
öngöremediğimiz için Suriye’yi ve Filistin’i perişan ettiler. Zalimler ne yazık ki kahrolsun de-
mekle kahrolmuyor. Biz Endülüs’ü ve Osmanlı’yı Müslümanlar arasındaki ihtilaflar nedeniy-
le kaybettik. İsrail ve Amerika’ya lanet okurken aramızdaki dostluk bağlarını da geliştirmeyi 
unutmayalım.”
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KUDÜS

“İsrail’le tüm işbirliğine son verin”
HÜDA-PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Eli-
büyük:

“Mesele Ümmet olduğu zaman tüm 
siyasi anlayışlarımızı kenara bırakırız. 15 
Temmuz’da olduğu gibi işte burada mey-
danlardayız. Evet, ABD ve İsrail için çok 
defa lanet okuduk. Ama gördük ki böyle 
yapınca onlar yıkılmıyor. Geçtiğimiz gün 
Cumhurbaşkanımız ‘Kudüs kırmızı çiz-
gimizdir’ dedi. İşte ben buradan hükümet 
yetkililerine sesleniyorum ve diyorum ki:

-Başta Mavi Marmara ile alakalı yapılan 
anlaşmaya bir an önce son verin.

-İsrail ile yapılan tüm iş birliklerine bir 
an önce son verin. Siyonist İsrail’in elçilik-
lerini kapatın ve konsolosları istenmeyen 
adam ilan edin.”

“İslam coğrafyaları kan ağlıyor”
BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Ka-
racan:

“Aslında Filistin’in bu halde olmasını 
biz sağladık. Bizim içine düştüğümüz tef-
rikadan dolayı bütün İslam coğrafyaları 
kan ağlıyor. Birliğimizin önündeki en bü-
yük engel de tam olarak budur. Bu birliğin 
önünde kim varsa ben dâhil Allah onları 
kahretsin.”

“Kendimize gelmemiz gerekiyor”
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah 
Sevim:

“Kudüs elbette de İsrail’in başkenti ola-
mayacak. Ama bizim bunun için sabret-
memiz ve kendimize gelmemiz gerekiyor. 
Rabbimiz bunun için bizlere takvayı tavsiye 
ediyor.”

“Kudüs düşerse Mekke ve Medine dü-
şer”
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci:

ABD başkanının açıkladığı kararı biz 
tanımıyoruz. O kararı lanetliyoruz. Bu üm-
met o kararı onların yüzüne çarpacaktır. 
Buradan haykırıyoruz: Ey zalimler bizim 
için Kudüs herhangi bir şehrin adı değildir. 
Bizim için Kudüs bir manadır. Kudüs insan-
lığın başkentidir. Orası şehirlerin anası ve 
bizim ilk kıblemiz, istikametimizdir. Kudüs 
düşerse Mekke ve Medine düşer. Kudüs’ü 
savunmak Saraybosna’yı ve İstanbul’u sa-
vunmaktır.

“Sürekli teyakkuz halinde olmalıyız”
Daha sonra ise sözü Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Levent Uslu aldı. Uslu, 
“Bağımsız Filistin davasının sonuna kadar 
yanındayız” açıklamasında bulunarak şun-
ları söyledi:

“Bugünlerde her alanda saldırı var. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı karar 
utanç vesikasıdır ve bizim için paçavradan 
ibarettir. Kudüs hayati önemdedir ve sahip 
çıkılmalıdır. ABD’nin politikası açıktır: 
İktidarını sürdürebilmek için sürekli kaos 
üretmektedir. Kudüs, Bağımsız Filistin 
Devleti’nin başkentidir. Kudüs için söy-
lenen her söz değerlidir. Lakin yetmez. O 
nedenle sürekli teyakkuz halinde olmalı ve 
15 Temmuz ruhunu harekete geçirmeliyiz. 
Bu mesele sadece Müslümanların mesele-
si değildir. Kudüs düşerse dünyanın hiçbir 
başkenti huzur bulmayacaktır. Kudüs Müs-
lümanlara emanettir ve bugün emanete sa-
hip çıkma günüdür.”

“Mescid-i Aksa’da namaz kılana ka-
dar yürüyüşümüzü devam ettiririz”
“Gerekirse Kudüs’e gitmeye, canımızı ver-
meye günlerce yürümeye hazır mıyız?” 
diyerek sözlerine başlayan İHH Genel Baş-
kanı Bülent Yıldırım ise Trump’ın kararını 
‘akılsızca’ olarak niteledi ve şöyle konuştu:

Yılardır İslam Dünyası’na ABD’nin 
‘Büyük Şeytan’ olduğunu anlatamıyorduk. 
Ben Trump’a teşekkür ediyorum. Bu gerçe-
ği bütün dünyaya haykırmış oldu. Trump, 
akılsızca bir kararla, sanki herkes Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak görmek istiyor-
muşçasına bu kararı aldı.

Mesele Kudüs olunca tüm STK’lar bir 
araya geldi. Trump’ın akılsızca attığı bu im-
zadan sonra İslam Birliği’nin kuruluşu sü-
reci hızlanacaktır, göreceksiniz. Çarşamba 
günü İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak. 
Oradan çıkan karara tüm İslam ülkeleri sa-

hip çıkmak zorunda kalacak. Çünkü Kudüs 
için çocuklar, gençler ve kadınlar ayakta.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, 2002’de 
Cenin Katliamı olduğunda İHH’yı ziyaret 
etmişti. Ne dedi biliyor musunuz? ‘Türk 
ordusu gerekirse Filistin’de İsrail’e karşı sa-
vaşmalıdır’ dedi.

İsrail, Mescid-i Aksa’nın altında toplantı 
yaptı ve Netenyahu, ‘2020’de Kudüs’ü tama-
men başkentimiz yapacağız’ dedi. Kudüs 
demek İstanbul demektir. Mescid-i Aksa ile 
Ayasofya paralel yürür. İstanbul’un savun-
ması bugünden başlar. Rahmetli Erbakan 
hocam 30 yıl Siyonizmi anlattı. Gün geldi 
Siyonizme ‘One Minute’ denildi ve sonra-
da Mavi Marmara şehitleri yürüyüşe geçti. 
Şimdi de İslam Birliği’nin ayak sesleri geli-
yor. Mescid-i Aksa’da namaz kılana kadar 
yürüyüşümüzü devam ettiririz. Tüm siyasi 
parti temsilcileri buradalar. Biz de bu birlik 
olduktan sonra Trump’ın kararı tamamen 
geçersizdir.”

Diğer konuşmacılar ise şunları söyledi:

“Çok istiyorsanız Siyonistlere Ameri-
ka’da toprak verin!”
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı 
Salih Turhan:

“Biz bırakın İsrail’in başkentinin Ku-
düs olmasını, ne Tel Aviv’i başkent olarak 
kabul ediyoruz ne de İsrail’i devlet olarak 
kabul ediyoruz. Bu mesele başka meseleye 
benzemez. Bu iman meselesidir. Siz kimsi-
niz? Defolup gideceksiniz oradan. Erbakan 
hocamızın tabiriyle ifade etmek gerekirse 
‘Çok istiyorsanız Siyonistlere Amerika’da 
toprak verin!’ Hasretle İslam İşbirliği Teşki-
latı toplantısından çıkacak hayırlı kararları 
bekliyoruz.”
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GENÇ İHH

Dünya çatışma 
bölgeleri: Kudüs 
Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, Kur’an’ı Kerim 
tilaveti ile başladı. Kudüs’te yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile devam etti. Daha 
sonra ise kürsüye Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ve Dr. Ahmet Emin Dağ çıktı.

“Kudüs, bizden demirle alındı ancak 
tekrar demirle geri alınabilir”
Sözü önce Ahmet Ağırakça aldı ve Pey-
gamber Efendimizin bir Hadis-i Şerifi ile 
söze başladı. Ağırakça, şunları söyledi:

“Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) şöy-
le buyuruyor; ‘İbadet maksadıyla sadece 
üç yere yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, 
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa.’ Sapı 
bizden olan baltalar insanların zihinlerini 
bulandırmak için Mescid-i Aksa’nın yeri-
ni saptırarak Mekke’ye çok yakın başka bir 
yerde göstermektedir. Bunun Yahudilerin 
ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe ya-
radığı yoktur, ya cehalet ya hıyanettir!

Kudüs, aynı bir memura devlet tara-
fından zimmet edilen eşyaları gibi Müslü-
manlara Hz. Peygamber tarafından zimmet 
edilmiştir. Kudüs, sosyal medya hashtag’la-
rıyla, konferans ve eylemlerle geri alına-
maz. Bunlar sadece safımızı belli eden 
etkenlerdir. Kudüs, bizden demirle alındı 
ancak tekrar demirle geri alınabilir!”

“Kudüs, Filistinliler tarafından 
satılmamıştır”
Ağırakça’nın ardından sözü Ahmet Emin 
Dağ aldı. “Kudüs, Filistinliler tarafından 
satılmamıştır” diyerek sözlerine başlayan 
Dağ ise şöyle konuştu:

“Kudüs topraklarının sadece %0,9’u 
baskılar neticesinde satılmıştır, %99,1’i 
satılmamış ve barbarca işgal edilmişken 
Kudüs için Filistinliler tarafından satıl-
dı demenin mantığa sığar bir yanı yoktur. 
1967’de Arap-İsrail savaşı diye bir şey ol-
madı, İsrail’in gece baskını yani tek taraflı 
işgalidir. ABD’nin verdiği uydu verileri sa-
yesinde Arap ve Ürdün havalimanları vu-
ruldu adına da Arap-İsrail savaşı dendi.

İsrail’in İslami görüntüyü değiştirme 
amacıyla İslami Eserlere restorasyon yasağı 
ve İslam mimarisine ait hiçbir bina dikimi-
ne izin vermemesinden dolayı şehir kimliği 
Yahudi Kenti’ne dönüştü.”

Doğu Gutalı yetimler Kudüs’ü resmetti
Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Şam’ın Doğu Guta bölgesinde İHH tarafın-
dan desteklenen yetimler, Ocak ayında düzenlenen etkinlikte Kudüs sevgilerini resmettiler.

Etkinlikte 150 yetim öğrenci Kudüs harita-
sı ve şehre ait eserleri resmetti. Aynı zamanda 
yetimlerin hazırlamış olduğu Kudüs konulu bir 
tiyatro gösterisi yapıldı. Benzer uygulamalarla 
yetimlerin Kudüs’ün İslam alemi için önemini 
kavramaları ve Kudüs’e olan sevgilerini göster-
meleri amaçlandı.
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İyilik 
yolunda 
25 yıl
Savaşın ortasındaki Bosna halkına 
ulaşmak için gönüllülerin başlattığı 
yardım çalışmalarının sonucu olarak
1992 yılında hayat bulan İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın hikâyesi Bosna 
Savaşı’yla başladı. Bu fotoğraf seçkisi, 
İHH’nın hikâyesini ve 25 yılı geride 
bıraktığı iyilik yolcuğunu anlatma 
gayretini taşıyor.

İHH’NIN 25. YILI

Hazırlayan: Bekir Arslan
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Kurulduğu ilk yıllardan itibaren İHH, gönüllülerin desteğiyle kriz bölgelerine ulaşmaya 
çalıştı. Kısıtlı imkanlara ve zor şartlara rağmen İHH gönüllüleri dünyanın neresinde olursa 
olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara gerekli 
insani yardımı ulaştırmak için yollara düştü. Yeri geldi Afganistan’a Ramazan kumanyaları 
taşındı, yeri geldi Azerbaycan’daki bir kimsesiz çocuklar yurduna Kurban eti ulaştırıldı. 
Türkiye ile birlikte dünyanın dört bir yanında ve öksüz kalmış ümmet coğrafyasında 
yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik duygusunu geliştirme niyeti hiç eksik olmadı. Tarihler 
1999’u gösterdiğinde ise yurdumuz büyük bir depremle sarsıldı. Resmi raporlara göre 20 bine 
yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. İHH bombalar düşerken Bosna’da 
olduğu gibi depremle sarsılırken Gölcük’deydi.

Bosna Savaşı sırasında ulaştırılan yardımlar. 
1994,Gorajde/Bosna-Hersek.

İHH Genel Başkanı 
Bülent yıldırım,

1993, Bosna-Hersek.

İHH genel merkezi, 
2003, İstanbul.

İHH’NIN 25. YILI
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1994 yılının aralık ayında Rus askerlerinin Çeçenistan topraklarını işgal etmesiyle Birinci 
Çeçen-Rus Savaşı başlamış, 1996’da sona eren savaşın ardından taraflar bir barış anlaşması 
imzalamıştı. Rusya, 1999 yılında bu anlaşmayı ihlal ederek Çeçenistan’a yeniden saldırdı. 
Savaş sırasında Rusya hastaneleri, doğumevlerini, pazarları, yerleşim yerlerini ve mülteci 
konvoylarını hedef alarak insan haklarını ihlal etti. BM raporlarına göre İkinci Çeçen-Rus 
Savaşı sonrası yaklaşık 500 bin Çeçen mülteci konumuna düştü. Rus ordusu Çeçenistan’daki 
savaşı kaçırma, yağmalama, tecavüz, toplama kampları, işkence ve “temizleme operasyonları” 
adı altında yapılan gece baskınlarıyla sürdürdü. Fiili savaş 2009 yılında Rus yanlısı bir Çeçen 
hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. İHH, savaş boyunca Çeçenistan’daki zulmü dünyaya 
anlatmak için mitingler ve basın toplantıları düzenledi.

İHH’NIN 25. YILI

1998, İstanbul.

1998, İstanbul.

Kosovalı mülteciler 
1998, Tiran/Arnavutluk.
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2004 ve 2005 yıllarında Asya’da iki büyük deprem meydana geldi. Bunlardan birisi, merkez üssü 
Endonezya açıklarındaki Sumatra adası olan ve yaklaşık 10 dakika süren 9 büyüklüğündeki 2004 
depremiydi. Sarsıntılar yerini dev tsunamiye bıraktığında Hint Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerde 230 
binden fazla insan hayatını kaybedecekti. En büyük zararı gören ülke Endonezya’ydı. Açe dahil kıyı 
bölgeler sular altında kalarak neredeyse yok oldu. 2005 yılındaki deprem ise Pakistan’ın kuzeyindeki 
Keşmir’de yaşandı. Bu büyük afette 80 bin kişi hayatını kaybetti, 4 milyon kişi evsiz kaldı.

İHH 90’ların sonunda, başta Arakan olmak üzere Asya ülkelerine ulaşmaya ve faaliyetlerini 
yürütmeye başlamıştı. 2004 Hint Okyanusu Tsunamisi ve 2005 Pakistan Depremi ise İHH’nın 
Asya’daki ilk yetim çalışmalarının ve kalıcı eser projelerinin başlamasına vesile oldu. Önceliği doğal 
afet ve krizlerde kimsesiz kalan çocukları güvenli ortamlarda korumak olan yetim çalışmalarının 
ilk meyvesi, 2006’da faaliyetine başlayan Açe İstanbul Yetimhanesi’ydi. Yetimhanenin ilk 
misafirleri tsunamiden dolayı ailesini kaybeden çocuklar oldu. Bundan 11 yıl önce yetimhaneye 
ilk adımlarını atan çocuklar, bugün İHH’nın gözetiminde yetişmiş birer meslek sahibi olarak 
kendi memleketlerine ve ümmete hizmet ediyor. O günden bu yana, masum çocukların bereketi 
ve gönül dostlarımızın desteğiyle 2017 itibarıyla İHH’nın 11 ülkede 31 yetimhanesi, 52 ülkede 
bakımını üstlendiği 90 bine yakın yetim çocuk bulunuyor.
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Depremzedeler için acil yardım çalışması.
2005, Pakistan.

Bahattin Yıldız,
Bülent Yıldırım,

Hüseyin Oruç ve 
Teoman Duralı

deprem bölgesinde. 
2005, Pakistan.

2005, Pakistan.
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İHH ekiplerinin tek amacı ulaşılan bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara temel gıda yardımları 
ulaştırmak değil. Vakfımızın en önem verdiği görevlerinden birisi insanların yardıma 
muhtaç olmayacak seviyeye ve imkanlara ulaşmaları. Bu amaçla İHH ekipleri çalışma yapılan 
bölgelerde insanların hayat şartlarını zorlaştıran problemleri gözlemliyor, çözüm önerilerinde 
bulunuyor ve projeler üretiyor.

Bu projelerden biri 2007 yılında hayata geçen Afrika Katarakt Kampanyası’ydı. 2000’li 
yılların başında İHH ekipleri Afrika’da, özellikle çöl ikliminin hüküm sürdüğü ülkelerde büyük 
bir sorun olarak gözlemlediği katarakt hastalığı için projeler üretmişti. Vakit kaybetmeden 
Türkiye’den gönüllü sağlık ekiplerimizin desteğiyle büyük saha taramalarıyla binlerce insan 
muayene edildi. Bundan sonra yapılması gereken, kısa bir ameliyat ile çözülebilir olduğu halde 
imkansızlıktan dolayı gözleri kapanan hastaları tekrar ışığa kavuşturmaktı. Böylelikle 2007 
yılında ilk katarakt ameliyatları Sudan’da başladı. 10 yıllık süre içerisinde, İHH’nın 25 yılını 
geride bıraktığı 2017 itibarıyla gözlerinin açılmasına vesile olduğumuz katarakt hastası sayısı 
100 bine ulaştı. “Siz görürseniz onlar da görecek” deyip yola çıktığımız bu projenin hedefi 
artık Afrika ile birlikte dünyanın diğer bölgelerindeki katarakt hastalarına da ışık olmak.

Genel sağlık taraması çalışmaları.
2006, Somali.

Katarakt ameliyatı sonrası.
2014, Sudan.

Küçük bir çocuk katarakt 
ameliyatı geçirmiş.
2007, Sudan.
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İsrail, Şubat 2006’da yapılan Filistin seçimlerinden sonra, Gazze’ye siyasi ve ekonomik 
yaptırım uygulamaya başladı. 2007’den itibaren bu yaptırımlar daha da sertleştirildi. Artık 
Gazze havadan, karadan ve denizden ablukaya alınmış; insan ve ticari mal giriş çıkışı 
tamamen sınırlandırılmıştı. İsrail bununla kalmamış, Aralık 2008’de başlayıp 22 gün süren 
operasyon ile Gazze’yi deyim yerindeyse yerle bir etmişti. O tarihlerde Gazze’de 355’i çocuk 
en az 1.500 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. Tarım arazileri, okullar, iş yerleri, 
evler, hayvan barınakları, sulama kanalları gibi sivil hedefler, kullanımı Cenevre Sözleşmesi 
ile yasaklanmış misket ve fosfor bombalarıyla yok edildi. Halkın çoğunluğu açlık sınırında 
yaşarken, bu topraklar 1,5 milyon Filistinli için açık hava hapishanesine dönüştü. Hastane ve 
ilaç yetersizliği ile sağlık sorunları arttı, ölümler meydana geldi.

İHH ise uluslararası camiadan birçok vicdan sahibiyle bu büyük zulmü ve hukuksuzluğu 
dünya kamuoyuna duyurabilmek için iki büyük organizasyon düzenleyecekti. Bunlardan 
birisi 2009’da karadan Gazze’ye ulaşan Filistin’e Yola Çık Konvoyu ve 2010 yılında denizden 
ablukayı kırmayı amaçlayan Gazze Özgürlük Filosu’ydu. Fakat, 10 bin tonluk insani yardım 
malzemesiyle birlikte 36 ülkeden bir araya gelmiş 700’den fazla gönüllüyü taşıyan filo, 31 
Mayıs 2010 tarihinde sabaha karşı uluslararası sularda İsrail’in saldırısına uğradı.
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Filistin’e Yola Çık Konvoyu yolda.
2009, Türkiye.

Türk halkı
Mavi Marmara’nın yolculuğu 

sonrası gemiyi karşılıyor. 
2010, İstanbul.

Mavi Marmara 
gemisinden canlı yayın. 
2010, Akdeniz.



64 65İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

İHH’NIN 25. YILI

İHH’nın bünyesinde yetişen acil yardım ve arama kurtarma ekipleri herhangi bir afet 
durumunda, en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla 
ekipler yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçiyor. 2017 itibarıyla Türkiye’deki 
5 bine yakın gönüllümüz göçükte, su altında, yangında arama kurtarma yanı sıra ilk yardım 
ve afet yönetimi eğitimlerini almış durumda. Bu eğitimler dünyanın neresinde olursa olsun 
doğal afetlere maruz kalmış, belki göçük altında veya sel sularının ortasında yardım bekleyen 
muhtaçlara hızla ulaşmak. Öyle ki İHH, bombalar düşerken Bosna, Çeçenistan ve Suriye’de; 
depremle sarsılırken Marmara, Pakistan, Haiti, Van ve Nepal’de; tsunamiyle yıkılırken Japonya 
ve Filipinler’de; kuraklıkla kırılırken Somali’deydi.

7,2 şiddetindeki deprem sonrası arama-
kurtarma faaliyetleri.

2011, Van.

Deprem sonrası yardım 
çalışması. 2012, İran.

8 binden fazla insanın 
hayatını kaybettiği deprem 
sonrası arama kurtarma 
ekipleri çalışma yapıyor. 
2015, Nepal.



66 67İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

İHH’NIN 25. YILI

1992 yılından bu yana İHH’nın öncelediği değerlerden biri de Türkiye ile birlikte dünyanın 
dört bir yanında ve öksüz kalmış ümmet coğrafyasında yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik 
duygusunun gelişmesini katkıda bulunmak. İHH yıllar geçtikçe buna yönelik sosyal ve kültürel 
projeler üretti. Yeri geldi mağduriyet bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi 
için tecrübesini paylaştı; yeri geldi bölge insanlarına hizmet verecek, toplumların ihyasına 
ve kalkınmasına katkıda bulunacak okul, yetimhane, cami, su kuyusu, kültür merkezi, sağlık 
ocağı, hastane gibi binlerce kalıcı eser inşa etti. Kimi zaman Moğolistan’da bir eğitim kursu, 
kimi zaman Afganistan’da bir okul restorasyonu, kimi zaman da Somali’de bir tarım okulu.

Anadolu Yetimhanesi. 
2014, Somali.

Iğdırlı Onbaşı Hasan Camii. 
2017, Gazze/Filistin.

Tarım okulu. 
2014, Somali.
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Suriye. Küresel sistemin güç gösterisinde bulunduğu bugünkü savaş alanı. 2011’deki krizin 
ve saldırıların yerini bu büyük ve vahim savaşa bırakacağını kimse tahmin etmiyordu belki 
de. Hele ki öldürülen 500 bin, ülkesinden göçmek zorunda kalan 5 milyon insan hiç tahmin 
etmiyordu. Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç çekinmeden kullanıldığı 
ülkede 20 bin çocuk hayatını kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir 
yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye’de yüz binlerce ev yıkıldı; camiler, okullar, hastaneler 
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.

990 yetim çocuğu barındıran
RAF-İHH Çocuk Yaşam Merkezi.

2017, Reyhanlı/Hatay.

Suriyeli mültecilere hizmet 
veren İHH mutfağı.

2016, Kilis.

Suriye Çalışmaları
Kilis Koordinasyon Merkezi.
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İhtiyaç sahiplerine gerekli insani yardım ulaştırmak ve insanların temel hak ve hürriyetlerinin 
ihlal edilmesini önlemek. Bu iki görevle yolculuğuna başlayan İHH’nın, 25 yaşını doldurmasına 
birkaç yıl kala yeni bir çalışma alanı daha oldu. Literatüre ilk olarak İHH’nın kazandırdığı 
bu kavramın adı insani diplomasiydi. İHH’ya göre insani diplomasi; kriz, savaş ve doğal 
afet yaşanan bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların bulunması, esirlerin kurtarılması, 
krizlerin sonlandırılması için gerekli adımların atılmasına olanak sağlayarak, devletlerarası 
diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda aktif rol almaktır. İnsan hayatının söz konusu 
olduğu birçok konuda çözüm aramak, gerektiğinde arabuluculuk yapmanın yanı sıra 
insani yardımın önündeki engelleri kaldırmak için bir çok resmi ve diplomatik girişimlerde 
bulunmak da insani diplomasinin faaliyetleri arasında yer alıyor.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım,
ilki Türkiye’de gerçekleştirilen Dünya İnsani 

Zirvesi’nde konuşuyor.
2016, İstanbul.

Suriye rejiminin tutukladığı 
esirler insani diplomasi 

görüşmeleri sonrası serbest 
bırakılıyor.

2013, Şam/Suriye.

İHH Başkan Vekili 
Hüseyin Oruç,
Moro barış görüşmeleri 
sırasında.
2014, Filipinler.
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Konuşan: Osman Atalay*
Röportaj: Zübeyir Berk

RÖPORTAJ

Gittiğimiz
yerlerde “Neden 
buradasınız?’’
der gibi bakıyordu 
insanlar bize.

*İHH Mütevelli Heyeti Üyesi
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İHH’nın ilklerini yaşadınız. Sizden 
Bosna Savaşı sürecinde ilk kurban 
ve ilk Ramazan kampanyalarının 
hikayelerini dinleyebilir miyiz?
İHH‘ya benim girişim 94 yılında oldu. O 
sıralar Bosna Savaşı’nın ikinci senesiydi. 
Serüvenimiz Bosna Savaşı sırasında Bos-
na-Hersek’te, Saraybosna’daki yardım fa-
aliyetleri ile başlamış oldu. Vakıf için de 
benim için de ilk Kurban ve Ramazan fa-
aliyetleri bu sene oldu. 1994 kışı Bosna’da 
çok çetin geçiyordu. Çok kar yağmıştı. 
Saraybosna şehri Dayton barış antlaşması 
imzalanana dek kuşatma altında kalacaktı. 
O zorlu şartlarda oraya dağlardan yardım-
lar gelirdi.  Gelen yardımlar Saraybosna’nın 
içine havalimanından geçen tüneller vası-
tasıyla girerdi.

İnsanlar 1994 yılının kurban bayra-
mında gıdalarını yalnızca yardım malze-
melerinden temin edebiliyordu. Yardım 
kuruluşları gelen yardımları haftanın belli 
günlerinde dağıtıyordu. O kurbanda özel-
likle Saraybosna halkı bir yandan da savaş 
esnasında kaybettikleri insanların cenaze-
leriyle uğraşıyordu. Öte taraftan da yardım 
kuruluşlarının kapısına gidip bir paket gıda 
almakla geçerdi günleri.

Biz de İHH olarak mağdurlara hafta-
nın bir günü yardım paketleri dağıtırdık. 
İki üç bayram geçti orada. Biz o insanların 
evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz 
müddetçe kendimizi mutlu hissediyorduk. 
İnsanlara ‘’yok’’ demek ise en çok üzüldü-
ğümüz şeydi. Yine de bizim kapımıza gelen 
kimseyi hamdolsun eli boş geri döndürme-
meye gayret ettik. Bu çok önemliydi bizim 
için. Oraya yüz yıl sonra tekrardan gelmiş 
bir irade olarak görülüyorduk. Bizim Tür-
kiye’den geliyor oluşumuzun onlar için çok 
farklı anlamları vardı.

Gerek Türkiye’den gerek Avrupa’da ya-
şayan Türkiyeli kardeşlerimizin yardım or-

ganizasyonları, şartların zorluğuna rağmen 
sürekli gece-gündüz Bosna’ya gelirdi. Yollar-
da çok tuzaklar kuruluyordu. Özellikle Hır-
vatistan bölgesinden Bosna’ya giren yardım-
lar, zaman zaman Hırvat çeteleri tarafından 
soyuluyordu veya çok büyük rüşvetler alını-
yordu. Ama bu gibi engellere rağmen yar-
dımlar bir şekilde mutlaka ulaştırılıyordu.

Hiç unutamadığım ilk kurbanım da ilk 
ramazanım da Bosna’da oldu. Bilhassa yaşlı 
aileler benim çok dikkatimi çekiyordu Saray-
bosna’da. Büyük çoğunluğu evlatlarını savaş-
ta kaybetmişlerdi. Ailesinde gençler bulunan 
yaşlılar şehirden bir şekilde göç etmeyi ba-
şarmıştı fakat kimi kimsesi kalmamış Saray-
bosnalı yaşlılar şehirde yaşamaya devam edi-
yordu. Onların sürekli gelip bizden yardım 
istemeleri hiç aklımdan çıkmıyor. 

Bosna’daki ilk ramazanımızda yardım 
alan aileler bizi arayıp her gün evlerine da-
vet ederlerdi. Biz prensip olarak gitmezdik 
evlere ama bir sonraki gün bulunduğumuz 
binaya mutlaka yemek getirirlerdi. Her tür-
lü sıkıntıya rağmen böyle bir misafirper-
verlik vardı. İlk Kurban ve Ramazan orga-
nizasyonlarımızın hikayesi böyleydi.

Vakfın ilk katarakt çalışmaları 
nasıl başladı? Siz bu süreçte de yine 
öncü ekipteydiniz. Bu süreçten 
bahsedebilir misiniz?
İlk katarakt çalışmalarımızı Nijer’de yap-
maya karar vermiştik. O zamana kadar 
Türkiye’den Katarakt faaliyeti gerçekleşti-
ren bir kurum da yoktu. Nijer’e 2007 yılın-
da ilk kez katarakt için gittik. Nijer, halkı-
nın yüzde doksan dokuzunun müslüman 
olduğu dünyanın en fakir ülkesi. O dönem 
büyükelçiliğimizin de olmadığı yıllardı.

Bu ihtiyacı da şöyle farkettik. 1999-2000 
yılında Somali ve benzer bölgelere yardım 
için gittiğimizde şehirlerde yol boyunca 
karşınıza dilenciler çıkardı. Bu dilencilerin 

göz bebekleri beyazlamıştı. Türkiye’de gör-
meye alışık olmadığımız bir şeydi bu. Bu-
nun sebebini sorduğumuz zaman bize bu-
nun Katarakt hastalığı olduğunu söylediler. 

Biz iki gönüllü doktor, iki gönüllü hem-
şire ve üç vakıf personeli ile yola çıktık. 
Başkent Niamey’den 17 saat uzaklıkta bir 
beldeye gittik. Sağlık ocağı namına bir bu-
çuk metrekarelik bir yer vardı. Tüm malze-
meleri de yanımızda getirmiştik. Tüm tıbbi 
araç gereçler ve sarf malzemelerini kırk bü-
yük koli halinde bölgeye getirmiştik. Oraya 
geldiğimiz vakit insanlar birkaç gün önce-
sinden sağlık ocağının önünde yatmış ve 
bizim gelmemizi bekliyorlardı. 10 gün bo-
yunca ameliyatlar gerçekleştirildi. Ve 250 
insan ameliyat edildi.

Peki kampanya sürecine girilmesi 
ve hedeflerin belirlenmesi nasıl 
gerçekleşti?

Bu gidişimizden sonra Afrika’nın farklı 
bölgelerinde ardı sıra bir dizi ameliyat daha 
gerçekleştirdik. Aradan üç sene geçtikten 
sonra biz bunu kampanyaya dönüştürelim 
dedik. O zamanlar 100 TL karşılığında in-
sanların gözlerinin tekrardan görmesine 
vesile oluyorduk. Ülkemizde belki çok az 
gözüken bir meblağ ile Afrika’daki bir insa-
nın hayatı boyunca sağlıklı bir şekilde gör-
mesini sağlamak müthiş bir şey.

Hamdolsun 2010’da kampanyaya başla-
dığımızda hedefimiz en az yüz bin insanın 
gözünü açabilmekti. Çok şükür 7 yıl içinde 
bu hedefimize de ulaştık.

Şunu düşünmemiz gerekli. Bu ufak 
gözüken bağış karşılığında biz belki ken-
dimize bir kıyafet, bir ayakkabı satın ala-
biliyoruz. Ama aynı meblağ ile Afrika’daki 
bir insanın hayatı boyunca görme yetisini 
kazanması mümkün. İşte bu kampanyayı 
gerçekleştirirken bizim en büyük motivas-
yonumuz bu oldu. 

RÖPORTAJ
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Su kuyusu açma fikri ve kampanyanın 
ortaya çıkışı nasıl oldu?
98-99 yıllarıydı. Etiyopya’da su kuyusu 
kampanyasına karar verdik. Türkiye’de o 
dönem Marmara Depremi gerçekleşmişti. 
Çok fazla insan hayatını kaybetti ve biz o 
zamanlar depremin yaralarını sararken Eti-
yopya aynı yılın eylül ayında tarihinin en 
büyük kuraklık vakasını yaşadı. Bir milyon 
insan yaşadığı toprakları yürüyerek terk 
etmek zorunda kalmıştı. O dönem dünya 
kamuoyunda Etiyopya gündem olmuştu. 

Bu konuda ne yapabileceğimizi düşün-
meye başladık. Çok geçmeden de harekete 
geçtik ve bölgeden birlikte çalışabileceği-
miz bir kurum olmaksızın yalnızca iki kişi 
yola çıktık. O zaman Türk Hava Yolları’nın 
Etiyopya’ya uçuşu da olmadığından yakla-
şık iki günlük bir yolculuk sonucunda gi-
deceğimiz yere ancak varabildik.

Afrika’daki en eski Türk büyükelçiliğini 
ziyaret ettiğimizde elçilik çalışanları bile şa-
şırmışlardı. ‘’Neden buradasınız?’’ der gibi 
bakıyordu insanlar bize. Ziyaretten sonra 
yine bir günlük bir yolculuğa çıktık ve Soma-
li sınırına yakın olan Jigjiga bölgesine vardık.

Göç olan bölgeye vardığımızda iki TIR 
dolduracak kadar yerel gıdalarından temin 
ederek insanlara ulaştırdık. Göçebelerin 
kaldıkları kampta on gün kaldık. O sırada 
oradaki yokluğu gördük. Oradaki insanlara 
en büyük ihtiyaçlarının ne olduğunu sor-
duğumuzda su kuyusu diye cevap verdiler.

Burada bir kampanya başlattık ve yap-
tığımız bir röportajı gören Afyonlu bir va-
tandaşımız vakfı aradı. Ben ‘’su kuyusuna 
yardım etmek istiyorum’’ dedi. Etiyopya’da 
ilk su kuyusunu bu vatandaşımız vesilesiyle 
açmış olduk. Ve şimdi iki binden fazla su 
kuyusu açmayı Allah bize nasib etti. 

Unutamadığınız anılardan birisini 
rica etsek anlatır mısınız?
Bir kurban bayramı arefesi Bosna’daki yaşlı 
kadınlardan bir tanesi gelip benden sadece 
yağ, un ve şeker istemişti. Bizde de o esnada 
un yoktu. Onu “yarın gel” diyerek gönder-
dik. Biz de çıkıp pazardan parası mukabi-
linde un satın aldık. Bir sonraki gün geldi-
ğinde ihtiyaçlarını teslim ettik. Bayramın 
ikinci günü geri geldi. Baktık plastik bir 
kutunun içerisinde baklava yapmış. Meğer 
o malzemeleri kendi için değil bize baklava 
yapmak için istemiş. 

İsmi Hafize’ydi. O bayram günü yanı-
mıza oturdu ve  iki saat boyunca bize hi-
kayesini anlattı. Yugoslavya döneminde 
kocasının arkadaşları hep Sırp’mış. Kocası 
Sırp arkadaşları ile çok iyi anlaşır ve onları 
hiç bir zaman düşman gözüyle görmezmiş. 
Hatta Hafize Teyze bundan rahatsızmış. 

Bunlarla içli dışlı olma, mesafeli ol dermiş 
sürekli kocasına. Bu konuda hiç anlaşa-
mazlarmış. 

Savaş başladıktan bir yıl sonra bir gün 
evde otururlarken kocası ‘’Bunu bize na-
sıl yaparlar? Anlayamıyorum.’’ diyerek bir 
buhrana giriyor. Televizyon izlerlerken 
amca sigara içmek için aşağıya iniyor. İn-
dikten birkaç dakika sonra tek el silah sesi 
geliyor. Bir bakıyor sokağa Hafize Teyze. 
Kocası intihar etmiş. Şimdi yaşıyor mu Ha-
fize Teyze bilmiyorum ama eğer hayatını 
kaybettiyse de Allah rahmet eylesin.



78 79İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

RÖPORTAJ

Konuşan:Yaşar Kutluay*
Röportaj: Zübeyir Berk, Erhan İdiz

“Bütün
dünyanın huzur
ve saadeti için
çalışıyoruz’’

*İHH Mütevelli Heyeti Üyesi
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İHH’nın dönüm noktaları sizce 
nelerdi?
Vakfımızın hikayesi kuruluşundan önce 
başlıyor. 1990’daki Irak savaşı, baba 
Bush’un Irak’a attığı bombalar bizi hareke-
te geçirdi. Kültürüyle, geçmişiyle, ilmiyle, 
irfanıyla meşhur olmuş İslam dünyasının 
atar damarlarından biri olan Bağdat, gözle-
rimizin önünde bombalanıyor ve hiçbir şey 
yapamıyorduk.

Bu aslında o zaman çalışmaya gönül ve-
ren arkadaşların kalbindeki ilk milattır diye 
düşünüyorum. Çünkü bir şey yapamama-
nın verdiği sıkıntı var. O zamanlar yapıla-
bilecek şeylere dair birçok teklif oldu ama 
çok organize bir şey gerçekleşmedi. Çünkü 
ümmet çok hazırlıksızdı ve adamlar iste-
dikleri gibi katliam yaptılar. Bugün katli-
amlar devam ediyor ama artık ümmetin bir 
sürü kuruluşu ve yardımları var. Birbirleri-
ne gidip gelebiliyorlar ve birbirlerini artık 
tanıyorlar. O zaman bunlar da yoktu. 

Doksanlarda Türkiye’den yurt dışına 
çıkan ancak hac için çıkardı ki bu da geç 
yaşlarda olurdu. İslami camiada yurt dışı-
nı gören çok azdı. Bu da ümmetle bağını 
tamamen kopartmış bir dönem demek-
ti. Türkiye’de yüz yıllık bir dönem var ki 
ümmetin tamamen can damarları kesil-
miş, kimse birbirini tanımıyor, görmüyor. 
O arada emperyalist büyük güçler tek tek 
onu, bunu yakalıyor, katlediyor: Afganis-
tan savaşı, Irak savaşı, Bosna savaşı… Milat 
olarak bir şey yapamama acizliğini, sıkın-
tısını o zaman eminim Türkiye’de yaşayan 
bütün Müslümanlar hissettiler. Pek farkın-
da olmasalar da o sıkıntıdan dolayı insanlar 
yavaş yavaş değişmeye başladılar.

Doksan iki senesinde ikinci miladımız 
olan Bosna savaşı başladı. Bosna savaşı ol-
duğunda, herkes bu sefer mutlaka bir şey 
yapılması lazım demeye başladığında, Tür-
kiye’deki müslümanları büyük ölçüde bir 

araya getirebilen sadece Milli Görüş var-
dı. Her tarafta teşkilatı vardı. Biz de Milli 
Gençlik Vakfı’ndaydık ve oradan edindi-
ğimiz bir teşkilat terbiyemiz vardı. Dolayı-
sıyla herkes kendi bulunduğu noktadan bir 
çıkış aradı.

Bosna savaşı döneminde mutlaka herkes 
bir şeyler yaptı. Belki Bosna’ya kadınlara, 
çocuklara, mültecilere yardım etmek için 
giden şimdi hiç duymadığımız, büyümemiş 
gönüllü hareketler vardır ve bugün isimleri 
yoktur. Bugün ortada İHH’nın ismi var. Ta-
bii İHH bunu belki bir teşkilat terbiyesinden 
gelmesi sayesinde kurumsal ve bir bütün ha-
linde çalışma mantalitesine sahip olmasına 
borçludur. Allah rahmet eylesin, Erbakan 
hocanın bu işte çok büyük emekleri var.

Böylelikle 92 yılında gönüllü olarak 
bu bölgelere gidildi, ben de gittim. Orada 
müslümanlara yardım etmeye çalıştık. Sa-
vaş olduğu zaman her yaş grubu ve cinsiyet 
etkilenir. Onlara yardım etmeye başlayınca 
da belki bir üçüncü inkılap, kafada bu fikir 
(İHH) iyice yerleşmiş oldu. Çünkü biz ora-
ya gittiğimizde her ne kadar teşkilat geç-
mişimiz olsa da bir yardım kuruluşu kur-
maktan öte yardım yapmak gayesiyle gittik. 
Yani başta amaç yardım kuruluşu kurup bu 
işi yürütmek değildi.

Buradaki asıl hedef ki halen böyledir; 
ümmete, insanlığa yardım etmek. Bir hare-
ketin, bir fikrin veya bir oluşumun güç bul-
ması, büyümesi için iki şeye ihtiyacı var: bi-
rincisi kendi olduğu bölgenin dinamiklerini 
iyi hesap edip, görüp oraya bir şey sunabil-
mesi, oraya bir söz söyleyebilmesi. İkincisi 
bütün İslam coğrafyasına hitap edebilmesi, 
çünkü İslam coğrafyası bizim gönül coğraf-
yamız anlamına geliyor. Ayrıca biz  bütün 
dünyanın huzuru ve saadeti için çalışıyo-
ruz. Bizim gözümüzde yardıma muhtaç bir 
insanın dini, dili, milli kimliği, hiç bir şeyi 
sorulmaz. Bütün dünya Müslümanlarına da 
insanlarına da eğer adalet ve yardım ulaştı-

racaksak, Allah’ın verdiği sorumluluğu ye-
rine getireceksek bizim için insanları böyle 
ayırmanın manası yok. Müslümanız, İslam 
coğrafyası bizim hassasiyetimizdir ama aynı 
zamanda dünya üzerinde başka milletler ve 
halklar da var. Bunlara da adalet dağıtacak 
bir mekanizmanız, bir sözünüz yoksa o za-
man siz büyük bir medeniyet olamazsınız. 

Dolayısıyla İHH belki de en büyük atağı-
nı, merhalesini Bosna’ya gittiğimizde yaşadı. 
Gittiğimizde bir de baktık ki aslında Türkiye 
yüz yıldır izole olmuş, evvelinde de Osman-
lı’nın yüz elli yıllık çöküşü var zaten. Yani iki 
yüz elli yıllık bir atalet ve fetret dönemi var. 

Orada yurt dışından gelmiş Birleşmiş 
Milletler gibi kuruluşları da gördük. Bunla-
rın çalışmalarına da şahit olunca anladık ki 
bu işin gerçekten organize ve kurumsal bir 
şekilde yapılması gerekiyor ve bu durumla 
ilgili bir çalışma lazım. Sadece savaş oldu, 
deprem oldu, o zaman çantamızı sırtımıza 
alıp gidelim, yardım yapalım değil. Bir ha-
zırlık gerekiyor, yani her an bir savaş, dep-
rem, sel veya farklı felaketlerin olabileceği-
ni düşünmeliyiz. Hatta savaşlar sebebiyle 
mülteciliği düşünmek gerekiyor. Bilindiği 
gibi bugün Türkiye’de dört milyondan fazla 
sadece Suriyeli mülteci var, dolayısıyla bun-
lar da aslında çok önemli.

Batılı yardım kuruluşları bu işleri ya-
parken farklı kuruluşları da işin içine dahil 
ediyorlar, misyonerlik gibi farklı mekaniz-
malar da devreye giriyor. Yani yardımın 
bir amacı da Soft Power dedikleri yumuşak 
güç. Belki sert güçle yapamadıklarını bu 
yumuşak güçle yapıyorlar. Böylece farklı 
farklı yollarla gerek İslam dünyasına ge-
rek diğer coğrafyalara nüfuz edebiliyorlar. 
Bunları görmüş olduk. 

O dönemde Türkiye’de bir vakfın yurt dı-
şına yardım yapabilmesine müsaade yoktu. 
Bu konuda çok ciddi problemler vardı. Bunu 
sadece Kızılay dediğimiz devlet kurumu ya-
pabiliyordu. Onun için Türkiye’de ulusla-

rarası bir vakıf kurmak aslında bir hayaldi. 
İHH önce yurt dışında Freiburg’da kuruldu. 
Ardından 1995 yılına gelindiğinde Türki-
ye’de de yasal bir vakıf olma imkanı elde etti. 

İHH bir de ilkleri çok sever. O zaman 
hala kanunlar müsait olmamasına rağmen 
“kuralım, bir fiilî durum oluşsun, böylelik-
le belki sıkıntı çekebiliriz, uluslararası vakıf 
açamazsınız diye hakkımızda dava açılır ama 
hem milletin hem memleketin önü açılır ve 
gelecekte bu işi yapacaklara bir faydamız 
dokunur” dedik ve öyle kuruldu. Ufak tefek 
şeyler olmasına rağmen vakıf devam etti.

 
Marmara Depremi ve sonrasında 
gelişen süreçlerde aktif rol aldığınız 
faaliyetler var. Bunlardan 
bahsedebilir misiniz?
İHH’yı geliştiren kilometre taşlarından bi-
riydi bu deprem. Deprem sonrası vakıf içe-
risine kurulan ekipte Yalova’dan sorumluy-
dum. Yalova çok zarar görmüştü. O zamanki 
Türkiye’de bu çalışmalara çok farklı bakılı-
yordu. Bir yandan yardım etmek istiyorsu-
nuz ama bir yandan da kendi hükümetinizle 
gerek bürokrasi gerek hukuki gerek de aske-
ri boyutlarda muhatap oluyorsunuz. Fakat o 
muhataplığımız sırasında ne kadar sıkıntılı 
da olsa devletin bütün birimleri İHH’nın 
yardım yapma çabasını anladı.

Marmara Depremi arama kurtarma ça-
lışmalarımız açısından büyük bir ders oldu 
bize. O dersten bugüne vakıf olarak ciddi 
adımlar attık, ekipler yetiştirdik. Çok canı-
mız yandı ama bizim için okul gibiydi bu 
süreç. Bırakın hayatta kalanlara yardım 
ulaştırmayı, vefat edenlerin kimliklerini 
tespit etmek, onları defnetmek gibi bir sürü 
şeyi planlamanız gerekiyordu. O dönem 
Türkiye, deprem kuşağında olmasına rağ-
men deprem konusunda çok tecrübesizdi. 
Ülke olarak ciddi bir tecrübe edindik.

Bugün İHH’nın devletimizden sonra en 

RÖPORTAJ
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büyük arama kurtarma ekibine sahip. Buna 
erişmek gerçekten zor ve devamlı çalışılması 
gereken bir iş. Ama çok şükür binlerce arka-
daşımız bunun için sürekli çalışıyor. Gönül 
ister ki gerek duyulmasın ama depremler-
den kaçamazsınız.

İHH’nın arama-kurtarma ve acil 
yardım faaliyetleri Marmara Depremi 
sonrası nasıl gelişti?
Bu alana ciddi yatırımlar yapmaya çalıştık. 
Deprem sonrası arama-kurtarma faaliyetle-
rini ve eğitimlerini başka konulara odakla-
nıp bir köşeye bırakmadık. En büyük yatırı-
mımız da bu yöntem oldu bana kalırsa. 2005 
Keşmir Depremi başka bir ciddi tecrübeydi 
bizim açımızdan. Dünyanın birçok yerinden 
gelen kurum ve kuruluşlarla ortak çalıştık. 
Nerede ne zaman bir doğal afet olsa oraya 
koşmaya çalıştık. Çok şükür Bosna’dan Keş-
mir’e, Somali’den Japonya’ya, Filipinler’den 
Haiti’ye dünyamızda gerçekleşen afetlere, 
krizlere ulaşma imkanımız oldu.

Arama-kurtarma ve acil yardım 
dışında devam edecek olursak? 
Bunlardan sonra İHH’nın en büyük miladı 
Mavi Marmara’dır. Mavi Marmara İHH’nın 

zirvesi gibidir. Çünkü İHH aklıyla hareket 
eden bir sivil toplum kuruluşudur ve bir 
takım heyecanlarla hareket etmiş değildir. 
Mavi Marmara bir heyecanla, o an akla ese-
rek yapılmış bir hadise değildir. Tamamen 
akıl ürünüdür ve gerçekten çok ciddi bir 
organizasyondur.

Aslında İHH’nın bir düsturu var ki bu 
Efendimizin bir sözüdür ve bu düstur İHH’yı 
dünyadaki birçok kuruluştan ayırır: “Kim 
bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. 
Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, 
diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de 
gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine 
gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.”  
(Müslim, Îmân 78). Yani elinle değiştirmek 
güç gerektirir. Bu gücü ordu, asker gibi dü-
şünebilirsiniz ki bu devletlerin işidir. Ama 
İHH bir sivil toplum kuruluşu ve bu manada 
bir gücü yok. O zaman dille, sözle değiştir-
mek gerekli. Yani bir söz söylersiniz, sözün 
gücünü kullanırsınız. Bu bakımdan sivil 
toplum kuruluşları en büyük güçtür. Çünkü 
STK’lar gücünü önce Allah’tan tabii ki ama 
sonra da halktan alır. Dolayısıyla bir STK’nın 
yapacağı şey, toplumun her katmanından 
destekçiler bularak gücünü ortaya koya-
bilmesidir. Yani bir söz söylediği zaman bu 
sözün bir karşılığının, bir değerinin olması 
ve bu değerin bütün muhataplar tarafından 
kabul edilmesi gerekir. Bugün İHH’nın en 
büyük gücü aslında budur. Efendimiz bu da 
yoksa kalple buğz eder buyuruyor ki zaten 
hepimiz buğz ediyoruz. Ama bunun bir üstü 
söz gücü. İHH onun için farklı bir yol tercih 
etmiştir.  Bugün dünyadaki ve Türkiye’deki 
birçok vakıf, dernek, kurum, kuruluş işin 
bu tarafını daha çok siyasi görür ve buraya 
yanaşmazlar. Çünkü bu noktada çok sıkıntı 
çekeceklerini düşünürler. 

Bu sadece açın açlığını doyurup bir sonra-
ki öğününe başkasının yardım etmesini bek-
lemek gibidir. Ona geçici çare bulup sorunu-
nu çözmezsen o hep aç ve muhtaç olacaktır.

Bakıyorsunuz şimdi Filistin’de bu kadar 
sıkıntı, bu kadar zulüm niye oluşmuş. Cevap, 
İsrail’in politikalarıdır. O zaman sivil toplum 
olarak bu politikalara karşı bir şeyler geliş-
tirmeniz gerekiyor. Sempozyumlar düzenli-
yorsunuz, Filistin’e doğru yola çıkıp konvoy 
oluşturuyorsunuz, Mavi Marmara’yı çıkartı-
yorsunuz. İşi sadece kalple buğzdan sözle ve 
hareketle fiilî bir noktaya çekiyorsunuz. Bu 
tabi ki İHH’ya bir sürü sıkıntı yaşatıyor. Za-
ten dünyadaki birçok kurum kuruluşun bu 
noktalara girmemesinin ana sebebi bu. Gir-
diğinizde dünyanın büyük güçlerinin ayağına 
basmış oluyorsunuz. Onların istemediği açık-
lamalar yapmış oluyorsunuz. Bir STK olarak 
da bir sürü insanı arkanıza alarak, onların da 
kitlesel gücünü alarak bunu söylüyorsunuz. 
Onun için zaman zaman sizi bu noktadan 
uzaklaştırmak için farklı çalışmalara giri-
yorlar. Bunlar iftira kampanyaları olabiliyor, 
hesap akışlarınıza müdahale olabiliyor, gayri 
yasal, gayri hukuki farklı farklı birçok şeyi de-
niyorlar.  Dolayısıyla İHH’nın aslında büyü-
mesindeki en büyük neden bu sıkıntıları göze 
alıp gerçekten bir Müslüman gibi davranıp 
sadece yardım yapmak değil, yardıma muh-
taç olanların sorunlarını da çözmek üzerine 
hareket etmesidir. Bu bize sıkıntı oluyor ba-
zen. Ama bunu göze almadığınızda da geldi-
ğimiz noktaya gelemiyorsunuz. 

 
İHH’da geçirdiğiniz bu 25 yıl boyunca 
unutamadığınız bir anınız var mı?
Unutamadığım o kadar çok anı var ki. Ama 
birini anlatayım. 1992 yılında Bosna’ya ilk 
gittiğimde Zenica şehrine gitmiştim. Cuma 
Namazı için şehir merkezinde şimdi ismini 
hatırlamadığım eski bir cami vardı, oraya 
gittik. Biz üç dört Türk arkadaştık. Orada 

nereli olduğumuzu sordular. Türk olduğu-
muzu söyleyince hoca hutbeye çıkmadan 
önce minberden küçük bir sandık indirdiler. 
İçinden Osmanlı’nın sancağını çıkardılar. Bir 
yandan da hepsi hüngür hüngür ağlıyordu. 
Çok etkilendim. Dediler ki siz geldiniz ya biz 
kurtulduk. Çünkü yüz yıldır bu coğrafyaya 
bu manada bir gelişiniz yok, yardım etmeye 
hiç gelmemişsiniz. Yaklaşık yüz yıldır bütün 
bu coğrafyalardan neredeyse tamamen ilişi-
ğimizi kesmiş gibiyiz. Buradaki insanlar bir 
sürü sıkıntı yaşamış. Bir anda yüz yıl sonra 
annelerinin, dedelerinin anlattığı Osman-
lı’yı, belki Türkiye’yi karşılarında görünce 
onlar da duygulandı, biz de duygulandık. O 
sancağı öptüler ve tekrar yerine koydular. 
Bunu hiç unutamıyorum. O zaman anla-
dım ki biz farkında değiliz ama çok büyük 
bir milletiz. İslam’ın sancağını yüz yıllarca 
taşımışız. Bütün dünyaya belki adalet dağıt-
mışız. Belki bütün dünya müslümanlarının 
iftiharı olmuşuz. Hatalar mutlaka olmuştur, 
insanın olduğu yerde hata mutlaka olur ama 
genel manada Türkiye ve Anadolu insanı bu 
coğrafyaların hepsine damgasını vurmuş. 
Yüz yıllık bir unutuştan sonra bu buluşma 
hem onların hem de bizim hafızamızı can-
landırdı. O günden sonra ben de Türkiye’ye 
bambaşka bakmaya başladım.

RÖPORTAJ

Ama biz eğer Filistin’e gidiyorsak ve 
orada yetimlerin başını okşuyorsak 
ve neden bu çocuklar yetim kaldı diye 
sorgulamıyorsak bu iş eksiktir.
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“Sadece
yardım ulaştıran 
gerisine 
karışmayan
bir kuruluş 
değiliz.”

*İHH Mütevelli Heyeti Üyesi, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
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İHH ile nasıl tanıştınız?
Bosna Savaşı başladığı zamanlarda ben üni-
versite öğrencisiydim. İHH ile o zaman ar-
kadaşlarımızın vasıtasıyla gönüllü olarak ta-
nıştım. Savaştan dolayı çevremdeki insanlar 
bir şeyler yapmaya, zor durumdaki Müslü-
manlara yardım etmeye çalışıyordu. İHH ile 
tanışmam savaştan dolayı oldu diyebilirim. 
Eczacılık okuduğum için o zamanlar yap-
tığım iş Bosna’ya gönderilecek olan ilaçları 
sınıflandırmak ve düzenlemekten ibaretti. 
Bu ilaçları bize çevremizdeki dostlar ulaştı-
rıyordu. İstanbul Şirinevler’de bir caminin 
altı tamamen ilaç dolmuştu. Bu ilaçları tas-
nif edip düzenlemek bir haftamızı almıştı.

Sonraki yıllarda neler oldu, vakıf 
işlerine ne kadar dahil oldunuz?
2003 yılına kadar bilfiil İHH’nın içerisinde 
değildim. Vakfın faaliyetlerini dışarıdan takip 
ediyordum. 2003 yılından sonra vakıfta mü-
tevelli heyeti ve yönetim kurulu kademesinde 
rol almaya başladım. Bu tarihten sonra vakfın 
hedeflerini genişletmeyi amaçladık. Faaliyet-
lerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmanın yanı 
sıra yardım bölgelerini ve faaliyetlerini çeşit-
lendirmek için yönetim olarak karar aldık. 

İlk zamanlarda 20-25 kişiydik. Zamanla 
ekibimiz genişledi ve daha profesyonel bir 
yapı haline geldik. Artık 560 personelimiz 
var ve dünyanın her noktasında yaşanan 
her türlü krize müdahale edebiliyoruz. El-
bette her şey bir anda olmadı. Bu işe gönül 
vermiş insanların yoğun emekleriyle 25 
yılda Türkiye’nin güzide kurumlarından 
biri haline geldik. İlk günden bu güne ak-
lımızdan çıkartmadığımız terk bir şey var, 
o da Allah rızasını kazanmak. Bu İHH’nın 
temel gayesini oluşturuyor ve daima bu bi-
linçle çalışıyoruz. 

İHH kimlere nasıl yardım ediyor?
İHH, bugüne kadar faaliyetlerini dil, din 
veya ırk ayırmadan gerçekleştirdi. Aslında 
İslam düşüncesinde ve coğrafyamızda da 
bu bilinç mevcut. Dünyanın herhangi bir 
coğrafyasında afet olduğunda o bölgede 
mağdur olan insanların dini inanışına veya 
ten rengine bakmaksızın yardımına koştu.

Biz bu faaliyetleri gerçekleştirirken aynı 
zamanda kampanyalarımızı daha görünür 
kılmayı da amaçladık. Bu bilincin doğur-
duğu kültürle insanlar bizim faaliyetleri-
mizle tanıştıkça yapılan bağışlarda artışlar 
gerçekleşti. 

Faaliyetlerimizin içeriği ve boyutları da 
bu süreçte zenginleşti. Sadece gıda ve barın-
ma gibi temel ihtiyaçların ötesinde mağdur 
bölgelerin başka ihtiyaçlarını da karşılama-
ya başladık. İHH birçok konuda öncü bir 
kuruluş oldu. İlk yetim çalışmalarını baş-
lattı. Yurtdışında ilk kurban faaliyeti ger-
çekleştiren, ilk su kuyusu açan, ilk katarakt 
ameliyatı yapan kurum oldu. Ancak bunla-
rın ötesinde de birçok vakıf ve derneğin ku-
rulmasına da öncülük ettik. Elimizdeki her 
türlü bilgiyi Allah rızasını gözeterek iyi ni-
yetli herkesle paylaştık.  Bugüne kadar ken-
di tecrübelerimizi bu dernek ve vakıflarla 
paylaşmaktan da asla geri durmadık. 

Türkiye dış dünyaya yardım 
konusunda geçtiğimiz yıl dünyada 
ikinci oldu. Burada sizce halkımızın 
rolü nedir?
İHH’nın faaliyet alanlarından biri de bilinç-
lendirme faaliyetleri. Yani sadece yardım 
yapmıyor, dünyada ve Müslüman coğraf-
yalarda olan bitene dair topluma bilgi sağ-
lıyoruz. Krizleri önceden tespit edip rapor-
lar hazırlıyor, önleyici çalışmalar yapılması 
için zemin oluşturuyoruz. Önceki yıllarda 
yaklaşan Doğu Afrika kuraklığına dair 
önceden analizler paylaştık. Arakan’daki 
krizin çözümü için taraflara yol gösteren 
çözüm önerileri sunduk. Bu ve benzeri fa-
aliyetler de İHH’nın iş tanımı içerisine gi-
riyor. Ürettiğimiz bilgilerden devletler ve 
diğer STK’lar da faydalanıyor. 

Türkiye’de yaptığımız yayınlar sayesin-
de insanlar Müslüman coğrafyalarda olan 
bitene dair bilgi ediniyorlar. Kampanyala-
rımızı bu minvalde kurmaya gayret ediyo-
ruz. İnsanlar kardeşlerinin dünyada ne tür 
zorluklarla karşılaştıklarını gördüklerinde 
yardımlarını esirgemiyor. Halkımız elinden 
geleni yıllardır yapıyor. 

Keşmir, Arakan, Patani gibi 
dünyanın mazlum bölgeleri ile ilgili 
internette sağlıklı bilgi ve yayına 
yalnızca İHH’dan ulaşabiliyoruz. Bu 
bilgiye göre İHH, klasik anlamda bir 
yardım kuruluşundan daha fazlası 
diyebilir miyiz?
Uluslararası toplum nezdinde yardım ku-
ruluşu dendiği vakit sektörlerine ayrılmış 
ve sadece o dallarda çalışan kuruluşlar akla 
geliyor. Gıda yardımı üzerine çalışıyorsan 
gıdadan başka bir alana girmemen gereki-
yor örneğin. Ama İHH’nın misyonu tek bir 
alanda yürümüyor. Bizim ana gayemiz in-
sanların insani yardıma muhtaç olmayacak 
düzeylere ulaşabilmesidir. Bunun için de 

insanlara sadece yardım ulaştırıp bölgeden 
ayrılamazsınız. Orada bir kriz varsa bunu 
dünyaya duyurmalı, krizin sonlanması için 
diplomatik girişimlerde bulunmalısınız. 
İHH’nın farkı burada ortaya çıkıyor. Sade-
ce yardım ulaştıran gerisine karışmayan bir 
kuruluş değiliz.

Hiç unutamadığınız bir anınız oldu 
mu vakıf bünyesinde bulunduğunuz 
süre içerisinde?
Mavi Marmara gemisinin yola çıktığı sı-
ralarda görevim İstanbul’da, merkezdeki 
koordinasyonu sağlamaktı. Hükümetler, 
basın, uluslararası sivil toplum kuruluşları 
arasındaki bütün irtibatı buradan yürüt-
meye çalıştık arkadaşlarımızla. Gemiye 
yapılan saldırıdan sonra 48 saat boyunca 
hiç uyumadım. Doğal olarak büyük bir kriz 
merkezi haline geldi genel merkez binamız. 
Yaşadığımız yoğunluğu tahmin edersiniz. 
Bilgi almak için gelenler, basın görevlileri, 
gönüllüler, yolcu yakınları, herkes bura-
daydı. Hem sağlıklı bilgi almaya hem de 
sağlıklı bir şekilde bilgi vermeye çalıştığı-
mız yoğun günlerdi. O zamanları hiç unut-
muyorum.

RÖPORTAJ
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İHH’daki hikayeniz ne zaman başladı?
Benim İHH’daki hikayem 2007 yılının birin-
ci ayında başladı. 1998 yılında Türkiye’den 
ayrılıp Güney Afrika ve Kanada’ya gittim. 
Eğitimimi tamamlayınca ülkeye döndüm ve 
bir süre sonra İHH’da göreve başladım. İlk 
görevim Batı masası koordinatörlüğüydü. 
Tabii çok heyecanlıydım. Avrupa ve Ame-
rika’nın tamamı, Afrika kıtasındaki birçok 
ülke ve Asya’daki birkaç ülke bana bağlıydı. 
İlgilendiğim ülke sayısı 83’tü. Tabi o bölgele-
re yaptığımız yardımların toplamı bir Orta-
doğu masasına denk değildi belki fakat yine 
de onları tanımamız, bilmemiz gerekiyordu. 
O ülkeleri yakından takip etmeye başladım. 
Oralarda çalışma yapmasak bile olan bite-
ni takip ediyordum. Bölgedeki Müslüman 
azınlıklar, insani durumlar, afetler, siyasi 
krizler vb. durumları günden güne takip et-
meye çalışıyordum.

 
Vakıfta bu bölgelerle ilk bağlantılar o 
dönemde mi kuruldu?
Evet. O dönemlerde vakıf artık daha fazla 
dışa açılma ihtiyacı duydu. Böylece ilk defa 
Mali, Brezilya, Küba gibi ülkelere gittik. 
Buradaki Müslüman toplumlarla doğrudan 
bağlantı kurduk ve durumları hakkında bil-
giler aldık. Bu uzun bir süreçti. Nerede, ne 
kadar Müslüman var; ne kadarı ihtiyaç sa-
hibi; bulundukları ülkedeki durumları ne? 
Tüm bunları öğrendikten sonra adımlar 
atmaya başladık. Tabii kolay olmadı. Bir-
çoğuyla çok az bağlantımız olmuş. Onları 
arayıp yardım etmek istediğimizi söyleyin-
ce inanmadılar. Mesela Brezilya’daki Müs-
lüman cemaatleri bunun için aradığımızda 
inanmadılar. Şaka yaptığımızı zannettiler. 
Çıkıp oraya gittikten sonra inandırabildik. 
Açıkça şunu söylediler: “Siz aradığınızda 
bunun şaka olduğunu zannettik. Sonra bi-
zim hesap numaralarımızı isteyince, her-

halde dolandırıcıdır, deyip vermedik. Eğer 
bizi inandırmak için buraya kadar gelme-
seydiniz kesinlikle ikna olmayacaktık.” Bu 
olay aslında durumun ne kadar vahim ol-
duğunu gösteriyordu. 

Bu durum yalnızca uzaktaki ülkeler 
için mi geçerli?
Hayır. Şu bir gerçek ki Osmanlı sonrasında 
biz Doğu’ya sırtımızı döndük. Onlarla bağ-
larımızı kopardık ve Batı’ya yöneldik. Batı 
da bize sırtını döndü, onlar da bizi kabul 
etmedi. Yani Batı bizi kabul etmedi, biz de 
Doğu’yu kabul etmedik. İkisi arasında izo-
le, kendi sınırları içerisine hapsolmuş du-
rumdaydık. Ticari olarak kısmen bir açılım 
vardı fakat STK’lar bu konuda yeteri kadar 
iyi değildi. Dışarıya en sağlıklı açılımı İHH 
gerçekleştirdi. Özellikle bir zamanlar bağ-
larımızın olduğu coğrafyalara bir köprü 
kurdu. Filistin, Patani, Moro ve Arakan gibi 
gündemleri hep sıcak tuttu. Sıcak tutmak-
la da kalmadı sürekli buralara yardımlar 
gönderdi, bu bölgeler hakkında raporlar, 
kitaplar yazdı. Bu coğrafyalara ülkemizden 
insanlar gönderildi ve onlardan rapor ve 
seyahatname yazmaları istendi. Yani yüz yıl 
önce koparılan bağların yeniden kurulması 
için ciddi adımlar atıldı.

Siz de göreviniz itibariyle sürekli yurt 
dışına çıkıyorsunuz. Peki, gittiğiniz 
yerlerde unutamadığınız bir anınız 
oldu mu?
Gittiğimiz her yerde unutulmayacak şey-
ler biriktiriyoruz. Çünkü her yerde farklı 
insanların hayatlarına değiyor, onların te-
bessümlerine, acılarına şahitlik ediyoruz. 
Fakat bazıları daha kalıcı oluyor. Mesela 
katarakt ameliyatları için Togo’ya gitmiştik. 
Gelen bağışlar doğrultusunda 300 hastayı 
ameliyat etmemiz gerekiyordu. Gelen has-

talardan biri 7 yaşındaki Hüdanur isimli bir 
kız çocuğuydu. 

Belki görebildiği tek şey çok az ışıktı. Arka-
daşlarla düşünüp bu çocuğumuzu daha da 
mutlu etmeye karar verdik. Ameliyat son-
rası gidip kendisi için yeni kıyafetler, ayak-
kabı aldık. Ertesi gün gözlerini açmamız 
gerekiyordu. Bandajları ben açtım. Yani bu 
mutluluk nasıl tarif edilir bilmiyorum. Yü-
züme baktı bir süre sonra etraftaki her şeyi 
incelemeye başladı. Bizim binlerce defa 
gördüğümüz ve alıştığımız için sıradan ge-
len şeyler ona çok garip gelmişti. Adeta bir 
tarayıcı gibi her şeyi tek tek inceliyordu. O 
zamanlar bir ameliyat 100 TL’ye yapılıyor-

du. Yani 100 TL gönderen kardeşimizin ve-
sile olduğu bu mutluluk paha biçilemezdi. 
Aradan birkaç yıl geçince aileyle yeniden 
irtibata geçip Hüdanur’u sordum. Bana fo-
toğraflarını gönderdiler. Baktım ki ağaçla-
rın üzerine çıkmış oynuyor. Bugüne kadar 
çok şeye şahit oldum fakat biriktirdiğim en 
güzel anılardan biri buydu. 

Gittiğiniz ülkelerde insanların tepkisi 
nasıl oluyor?
Aslında bunu ikiye ayırabiliriz herhalde. 
Bizimle geçmişte bağları olan milletler hem 
mutlu oluyor hem de sitem ediyor. Birço-
ğu 100 yıldır neredeydiniz, diye soruyor. 
Sonra bu ufak tatlı sitemin ardından sarı-
lıp kucaklaşıyoruz. Fakat uzak ülkelerde ise 
durum daha farklı oluyor. Onlar başlarda 
inanmakta güçlük çekiyor. Adını bile bil-
medikleri bir ülkeden kendilerine yapılan 
yardımı görünce bir hayli mutlu oluyorlar. 
Özellikle Haiti’de bu durum çok sık yaşan-
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Çocuk doğuştan kataraktlı, şimdiye 
kadar hiçbir şey görmemiş. Ameliyat 
yapılacak yere getirilince onu 
izlemeye başladım. Yere bırakılınca 
titriyor, nereye gideceğini bilmiyordu. 
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dı. Burası Hristiyan nüfusa sahip bir ülke. 
Deprem sonrası ülke iflas etmişti. Her yer-
de çöp yığınları birikmiş, ülke koca bir en-
kaza dönmüştü. Bugüne kadar gördüğüm 
en kötü şartlara sahiptiler. Deprem sonra-
sında bölgeye gittiğimizde çocukları önce-
ledik. Yetimhanelere yardımlar götürdük. 
İnsanlar hem çok şaşırdı hem de mutlu ol-
dular. Çünkü kafalarında şu vardı: Binler-
ce kilometre öteden gelen insanlar, zengin 
değiller ve Müslümanlar. Yani buna anlam 
vermekte zorlandılar. Fakat o kadar mutlu 
oldular ki anlatmak imkansız. 

Batı masasıyla başladınız ve 
artık insani diplomasi sürecini 
yönetiyorsunuz. Bu süreç nasıl gelişti?
Aslında bir taraftan bu bölgelerin koordi-
natörlüğünü yaparken diğer taraftan dış 
ilişkilerin sekreteryasını yürütüyordum. Yıl 
sonu raporlarını toplamak, sunumları hazır-
lamak, dış ilişkilerle ilgili programlara katı-
lım sağlamak gibi çalışmalar yapıyordum. 
Sonra İngilizce ve Arapça bildiğim için vak-
fın uluslararası ilişkilerini yürüten Hüseyin 
Oruç’un bir nevi sekreteryası gibi dış ilişki-
ler koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışma-
ya başladım. Bu süreçte vakfı yurt dışındaki 
toplantılarda temsil etmeye çalıştım. Böyle-
ce vakıf insani diplomasiye ihtiyaç duydukça 
görev tanımımız da ona göre şekillendi.

İHH’nın insanı diploması görevi tam 
olarak neleri kapsıyor?
İHH olarak; kriz, savaş ve doğal afet yaşanan 
bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların 
bulunması, esirlerin kurtarılması, krizlerin 
sonlandırılması için gerekli adımların atıl-
masına olanak sağlayarak, devletler arası 
diplomasinin yeterli olmadığı durumlarda 
aktif rol alarak insani diplomasi çalışmala-
rı yürütüyoruz. Savaş ve kriz bölgelerinde 

çatışan taraflar arasında hakemlik ve ara 
buluculuk yapmanın yanı sıra hukuksuzca 
tutuklanan, rehin alınan suçsuz ve masum 
insanların hayatların kurtarılması için de 
diplomatik çalışmalar yapıyoruz. Bütün bu 
alanlarda çalışmalarını daha verimli kılmak 
için vakfımız, ulusal ve uluslararası seviyede 
ilişkilerini güçlendirerek, sadece ülkemizde 
ve bölgemizde değil, insani hizmetlerin söz 
konusu olduğu bir çok uluslararası plat-
formda da temsil ediliyor.

Bundan sonraki süreçte İHH olarak 
hedefleriniz nelerdir?
Vakıf olarak belki de en iyi yönlerimizden 
biri yaşanan acılardan ders çıkarmayı öğ-
renmek. Bir olumsuzluğa şahit olduğumuz-
da bunun kritiğini iyi yapıyor ve benzerinin 
yaşanmaması için uğraş veriyoruz. Özellikle 
bölgemizde son zamanlarda yaşanan acılar-
dan büyük ders çıkarmamız lazım. Artık şu-
nun fark edilmesi gerekiyor: 

Aslında dünyanın refaha ulaşmış bir kesimi 
hariç her yerde sorunlar var. Bunların çözü-
mü için, savaşların, kötü olayların engellen-
mesi için mazlumlar lehine bir şeyler söy-
lemek gerekiyor. Bunun için ülkemizde ve 
dünyada gerekeni yapmaya çalışıyoruz. İHH 
olarak uluslararası kurumlarla sıkı bir bağ 
içerisindeyiz. BM’nin bizimle ilgili hemen 
her çalışmasında aktif rol alıyoruz. Yine ola-
bildiğince sahadaki aktörlerle irtibatta kal-
maya çalışıyoruz. 

Yaşanan acılardan sonra gidip 
yardımda bulunmak bazı şeyleri 
değiştirmiyor. Elbette yardım etmek, 
acıları paylaşmak çok önemli 
fakat daha öncesinde bu acıların 
yaşanmasını engellemeliyiz. 
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Rohingyaların
geri dönüş muamması

ve çözüme dair
soru işaretleri

Yazı: Emrin Çebi
Fotoğraf: Can Özer

İNCELEME



96 97İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

Bangladeş ve Myanmar 23 Kasım 2017’de 
Rohingyaların dönüşüne dair uzlaşıya var-
mış ve bunu 16 Ocak’ta uluslararası kamu-
oyuna duyurmuştu. Anlaşma sadece Ekim 
2016 ve Ağustos 2017 olaylarından sonra 
Bangladeş’e sığınan çoğunluğu Rohingya 
yaklaşık 770.000 mültecinin dönüşünü içe-
riyordu. Anlaşmaya göre geri dönüş süre-
cinde Rohingyalar Bangladeş-Myanmar 
sınırında operasyonların en yoğun oldu-
ğu Dar Gyi Zar köyünde geçici kamplara 
alınacaklar ve buradaki tetkikler sonrası 
Myanmar içerisinde oluşturulan yine ge-
çici kamplara dağıtılacaklardı. 15 Ocak’ta 
Myanmar yetkilileri sınırdaki Maungdaw 
kentinde kabul merkezlerinin ve üç kam-
pın hazırlandığını ilan etti. Ancak Rohin-
gyaların kendi bölgelerine gönderilmeden 
önce yerleştirilecekleri kampların şimdilik 
30.000 kişi kapasitesi olduğu açıklandı. Bu 
kampların dışarıdan çekilen birkaç fotoğ-
rafı da kamuoyu ile paylaşıldı fakat Myan-
mar yetkilileri kampların ziyaretine izin 
vermediği için buralardaki yaşam koşulları 
ile ilgili net bir bilgi yok.

Geri dönüşe dair ilk açıklama, 19 Eylül 
2017’de Aung San Suu Kyi’nin yaptığı ba-
sın toplantısında gelmişti. Kyi, 1992 yılında 
Bangladeş’le yapılan geri dönüş anlaşması 
şartları çerçevesinde, 25 Ağustos 2017’den 
sonra bölgeden kaçanların geri dönebile-
ceklerini söylemişti. Bangladeş yönetimi söz 
konusu iki göç akınının birbirinden farklı 
olduğunu ve farklı değerlendirilmeleri ge-
rektiğini belirterek bu açıklamaya itiraz etse 
de sonunda iki ülke bu mesele üzerinde an-
laşmaya varmıştı. Fakat Bangladeş son anda 
geri dönüş sürecini askıya aldı. Bangladeş’in 
alelacele hazırlanmış bu planı kabul etme-
sinde Çin’in önemli bir rolü olduğu ifade 
ediliyor; çünkü bu anlaşma süreci, Çin Dı-
şişleri Bakanı’nın Dakka ve Naypyidaw’ı zi-
yareti sonrası gelişen bir durumdu. Bölgeye 
uluslararası yapıların dahlini istemeyen ve 

sorunun Bangladeş ile Myanmar tarafından 
çözülmesi gerektiğini savunan Çin, bir yan-
dan da Myanmar’ı koruması altında tutuyor.

Ancak Bangladeş’in 22 Ocak’ta son 
anda aldığı bir kararla geri gönderme sü-
recini askıya alması, ciddi soru işaretlerine 
sebep oldu. Myanmar Sosyal Kalkınma, 
Yardım ve Yeniden İskân Bakanlığı yetki-
lileri, Bangladeş’in askıya alma kararı ile 
ilgili kendilerine bilgi verilip verilmedi-
ği hususunda bir açıklama yapmadı. Bazı 
çevrelerce dönüşlerin askıya alınmasında 
Rohingyaların dönüş sürecine dair pro-
testolarının etkili olduğu ifade edilse de 
Bangladeş’in anlaşmanın hemen akabinde 
planı askıya almasına sebep olan durum 
aslında hiç de net değil. Bangladeş’in mül-
teci yardımları ve rehabilitasyon işlerinden 
sorumlu delegesi, 22 Ocak’ta yaptığı açık-
lamada planın geri dönüş yapacakların lis-
tesinin hazırlanmadığı ve dönüş sırasında 
kullanılacak geçici kampların kurulmadığı 
gerekçesiyle askıya alındığını söyledi. Bu-
rada büyük kaygılara sebep olan durum 
ise; hayati derecede önemli olan bir sürecin 
bu kadar hazırlıksız bir şekilde başlatılıyor 
olması ve her iki ülkenin de bu konuda ol-
dukça amatör davranması. Rohingyaların 
güvenliğine dair hiçbir tedbirin alınmadığı 
bu süreç, Myanmar yönetiminin kamuoyu-
nu oyalama taktiği olarak da yorumlanıyor.

İki ülke arasında varılan geri dönüş 
anlaşmasına hem mülteci kamplarındaki 
Rohingyalar hem de diasporada yaşayanlar 
tepkili. Korkunç müdahalelerle kendile-
rini bölgeden çıkaran aynı ordu birlikleri 
eşliğinde kamplara gönderilecek olmaları, 
Myanmar’ın dönüşe yönelik güvenlik ön-
lemleri almaması ve bu dönüşleri gözlem-
lemek için uluslararası kurumları sürece 
dâhil etmemesi, Rohingyaların endişelerini 
arttıran unsurların başında geliyor. Bunla-
rın yanında Myanmar Göçmenlik Bürosu 
Müdürü’nün kendisiyle yapılan bir röpor-

tajdaki bazı beyanları, kimlik tespiti için 
kurulan kamplarda Rohingyaların bu top-
raklarda hiç yaşamamış Bengaller oldukları 
söylenerek geri gönderilecekleri yorumla-
rının yapılmasına sebep oldu.

Öte yandan diasporada yaşayan Rohin-
gyaların kurduğu dernekler de geri dönüş 
anlaşmasına dair bir basın bildirisi yayım-
ladı. Bildiride, Myanmar hükümetinin ve 
ordusunun Rohingyalara yönelik tutumu-
nun değişmediği ve Rohingyaların halen 
Bengal göçmeni ya da kaçakları olarak 
görüldükleri belirtilerek Bangladeş’e kaçış-
ların halen devam ettiği bir süreçte şiddet 
ve soykırıma uğramış bu insanların nasıl 
olup da geri döndürüleceği sorgulanmak-
ta. Ayrıca Bangladeş mülteci kamplarından 
Myanmar’daki mülteci kamplarına taşın-
malarının Rohingyaları daha da büyük bir 
çıkmaza sokacağı ifade edilirken, bu insan-
ların arazilerinin çoktan devlet tarafından 
istimlak edilmiş olmasının geri dönen Ro-
hingyaların yine kamplara sıkıştırılacakla-
rının bir kanıtı olduğu belirtilmekte.

Bildiride bulunan bazı maddeler, prob-
lemin Rohingyalar açısından kökten çözü-
mü için gerekli olan hususları anlamak açı-
sından önemli. Bu tespitlere göre;
• BMMYK bütün geri dönüş sürecinde ha-

zır bulunmalı.
• Mültecilerin BM’nin öz-kimlik olarak 

tanıdığı “Rohingya” kimliklerini ifade et-
melerine izin verilmeli.

• Rohingyaların temsilcilerinin dönüş sü-
recinin tüm aşamalarına dâhil edilip gö-
rüşleri alınmalı.

• Dönüşlerde Rohingyaların gönüllü olup 
olmadığı kesinlikle dikkate alınmalı ve 
dönüşlerin Myanmar tarafından belirle-
nen kamplara değil, BM barış gücü eşli-
ğinde Rohingyaların asıl mekânlarına ya-
pılması sağlanmalı ve bu yerlere verilen 
zararlar tazmin edilmeli.

• Kuzey Arakan eyaletinde BM tarafından 
geçici güvenli bölgelerin oluşturulması-
na, böylece zulme uğramış insanların ia-
de-i itibarlarına, can ve mal güvenlikleri-
nin garanti altına alınmasına, uğradıkları 
zulmün boyutları nedeniyle Myanmar’a 
büyük bir güvensizlik duyan bu insanla-
rın kendilerini güvende hissetmelerine 
olanak sağlanmalı.

• Myanmar devleti Rohingyalara vatan-
daşlık vererek can güvenliği, din hürriye-
ti, hareket özgürlüğü, eğitim, evlilik, ça-
lışma gibi bütün haklarını garanti altına 
almalı.

• Myanmar devleti Rohingya etniğini tanı-
yarak Arakan eyaletinde barış içinde tüm 
diğer etnik gruplarla eşit şartlarda vatan-
daşlık haklarından faydalanmalarını ga-
ranti altına almalı.

• 1982 Myanmar Vatandaşlık Kanunu, 
uluslararası anlaşmalara taraf olan Myan-
mar tarafından değiştirilip düzenlenmeli.

• İhlallerde bulunan resmî personel, gü-
venlik güçleri ya da şahıslar uluslararası 
bağımsız bir mahkemede yargılanmalı.

• Myanmar yönetimi her türlü ırkçılığı 
pompalayan propaganda, nefret ifadesi, 
Rohingyalar ve diğer Müslümanlara yö-
nelik İslamafobik söylemleri yasaklamalı.

• Tecavüzler sonucu dünyaya gelen ço-
cukların ve tecavüze uğramış kadınların 
güvenliği ve sağlığı koruma altına alın-
malı.

BMMYK, Rohingyaların dönüşü için 
daha geniş zamana ihtiyaç olduğunu be-
lirterek sürekliliği olacak güvenli bir dö-
nüş için kendilerinin sürece dâhil edilmesi 
talebinde bulunurken Myanmar, geri dö-
nüşlerle ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç 
duyulduğunda bunun sadece Rusya, Çin, 
Hindistan ve Japonya’dan talep edileceğini 
ve yalnızca onlarla iş birliğine gidileceğini 
açıkladı.

İNCELEME
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1978 ve 1992 yıllarında yaşanan ben-
zer göçler sonrası gündeme gelen geri dö-
nüş süreçleri ile son geri dönüş anlaşması 
karşılaştırıldığında Rohingyaların önceki 
süreçlere kıyasla çok daha dezavantajlı bir 
durumda bırakıldıkları ifade ediliyor. An-
laşmaları karşılaştıran analizcilere göre bu 
süreçte Myanmar, Rohingyaların dönüşün-
de kimlik doğrulama (verificiation) süreci-
ne çok daha sıkı şartlar koymuş durumda. 
Bu şartlara göre Rohingyaların dönüşü 
imkânsız hale getirilmiş oluyor. 1978’de 
belirlenen şartlarda Rohingyaların halen 
vatandaşlığı bulunurken geri dönüşlerinde 
ulusal kayıt belgelerini yahut Myanmar’da 
hazırlanmış herhangi bir belgeyi gösterme-
leri yeterliydi. Bu dönemdeki geri dönüşler 
için altı aylık bir zaman belirlenmiş ve bu 
sürede 200.000 civarında Rohingya geri 
dönmüştü.

1991-1992 yıllarındaki operasyonlar so-
nucu bölgeden çıkan Rohingyaların dönüş-
leri ise 1978’dekine göre daha zor olmuştu. 
Çünkü 1982’deki vatandaşlık yasaları ile 
Rohingyaların vatandaşlığı iptal edilmiş 
ve Myanmar, vatandaşlık belgelerini iptal 
ettiği bu insanlardan vatandaşlık belgesi 
göstermelerini istemişti. Fakat 1992’deki 
geri dönüş sürecinde devrede olan BM-
MYK’nın Bangladeş tarafından verilen 
mülteci kayıt kartlarını kimlik doğrulama 
sürecinde kabul etmesiyle bu engel kısmen 
aşılabilmiş ve 200.000 Rohingya geri döne-
bilmişti. Bu belgeleri gösteremeyen 30.000 
kişi ise Bangladeş’te kalmıştı.

Hâlihazırda gündeme gelen geri dö-
nüşler ise sadece Myanmar tarafından 
yönetilecek ve Rohingyalardan yine eski 
kimlik kartları suretleri ve Myanmar’da 
meskûn olduklarına dair diğer doküman-
lar talep edilecek. Fakat operasyonlar so-
nucu Bangladeş’e kaçmak zorunda kalan 
Rohingyaların birçoğunun bu belgelere 
sahip olmadığı, ayrıca evlerinin yakılmış 

olması yahut Muson yağmurları sebebiyle 
var olan evrakların da kullanılamaz hale 
geldiği belirtiliyor. Ayrıca bu defa Myan-
mar, Bangladeş tarafından oluşturulan ve 
onaylanan mülteci kayıt belgelerini dikka-
te almayacak. Ayrı düşen aile üyelerinin 
ve yetimlerin geri dönüş hakkı kazanabil-
mesi için de Bangladeş mahkemeleri tara-
fından sağlanacak belgeler talep edilecek. 
Süreç içerisinde BMMYK’dan yardım alıp 
almamak Myanmar yetkililerinin kararı-
na bağlı görünüyor. Myanmar otoriteleri 
kimlik doğrulama sürecinde günde ancak 
300 kişinin işleminin tamamlanabileceğini, 
bunun da Bangladeş’te mevcut Rohingya 
göçmen sayısı dikkate alındığında yıllar sü-
receğini söylüyor.

1978 ve 1992 yıllarının aksine bu kez 
Rohingyaların dönecekleri bir evleri yok. 
Birçok köy operasyonlar esnasında ve yerel 
çetelerin saldırıları sonucu yakıldı, yıkıldı. 
Ayrıca Myanmar Sosyal Kalkınma Bakan-
lığı da bölgede 100 km’yi aşan yakılmış du-
rumdaki arazinin devlet tarafından istim-
lak edileceğini duyurdu. Rohingyaların terk 
etmek zorunda kaldığı Arakan’ın kuzeyi 2. 
Özel Ekonomik Bölge olarak belirlendi. 1. 
Özel Ekonomik Bölge de 2012’de yine böl-
gede yaşanan şiddet olayları sonrası çoğu 
Rohingyalarca boşaltılan alanları kapsa-
makta. 2012’deki olaylar sonrası evlerinden 
olan çoğunluğu Rohingya 120.000 kişinin 
hâlâ geçici kamplarda ikamet ediyor olması 
da bugünkü endişeleri güçlendiriyor.

Son gelişmeler tarafların gerçek bir çö-
zümden yana oldukları konusunda ciddi 
soru işaretlerine sebep olurken bu belirsiz 
ortamda planlananın tam olarak ne oldu-
ğunu ise önümüzdeki günler gösterecek. 
Bu belirsizlikler devam ederken kamp 
koşullarının yol açtığı sağlık problemleri, 
insan kaçakçılarının bölgedeki etkinliği ve 
daha birçok sorun, Rohingyaların hayatını 
zorlaştırmaya devam ediyor.

İNCELEME



100 101İNSANİ YARDIM 70. SAYI KIŞ 2017-2018

ARAKAN
YARDIMLARI SAĞLIK

GIDA DIŞI YARDIMLAR

24 Ağustos 2017 - 6 Şubat 2018

24 Ağustos 2017’de başlayan Arakan 
krizinde İHH’nın bugüne kadar yardım eli 
uzattığı kişi sayısı

• Bangladeş kamplarında 1 adet ve Myanmar’da 1 adet olmak 
üzere toplam 2 adet sağlık merkezi Rohingya Müslümanlarına 
hizmet vermeye devam ediyor.

• Günlük en az 400 kişi bu sağlık merkezlerimizden yararlanıyor.

• 64.567 adet gıda 
paketi

• 9.000 kişiye 
sıcak yemek

• 16.302 aileye 
pişirilmiş et

• 3.850 adet (0-4) 
yaş aralığındaki 
bebek ve 
çocuklara mama 

• 20.385 aileye battaniye

• Çocuklar için 5.000 adet ve 
yetişkinler için 5.000 adet 
kazak

• Kadınlar için 1.500 adet 
geleneksel şal

• Erkek ve kadınlar için şal, 
kışlık elbise ve çocuklar için 
iki adet kazak içeren 800 
kışlık elbise paketi

• Erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri 
olmak üzere 8.886 aileye kıyafet paketi

• 7.333 aileye mutfak ve yaşam 
malzemeleri

• 5.000 adet şemsiye

• 4.300 aileye nakit para

Sağlık taramasından 
geçirilen kişi sayısı

Tedavisi ve ulaşımı 
sağlanan yaralı sayısı

• 12.865 tente

• 11.340 hasır

• 945 bambu 
barınak (1.100 
barınak inşa 
ediliyor)

• 113 adet su 
kuyusu

• 23.200 adet 
hijyen paketi

• 14.750 adet 
cibinlik

• 305 adet banyo 
ve tuvalet

• 1.000 adet 
kadın hijyen 
paketi

735.200
91.245 45

GIDA BARINMA SU-HİJYEN
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Onlar canlarını 
kurtarabilenlerdi

ORADAYDIK

Yazı ve Fotoğraf: Talha Aslan
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Çocukluğumdan beri değişik bir yerde 
uyandığım zaman yaşadığım yabancılaş-
mayı Bangladeş’te uyandığım sabaha kadar 
yaşamamıştım. Gözlerimi açtığımda göre-
vime başlamanın heyecanının yanı sıra ga-
rip bir his kapladı içimi ve yol boyunca da 
sürdü. Konakladığımız yerden Rohingya 
Müslümanlarının yaşam mücadelesi verdi-
ği kamplara bir buçuk saatlik yol mesafesi 
vardı. Önümüzdeki günlerde bu yolu sık-
lıkla gidecektim.

Kampların kurulduğu Cox’s Bazar’ın 
giriş çıkış kontrolleri sığınmacıların şehre 
karışmasını engellemek için Bangladeş as-
kerleri tarafından yapılıyor. Nemli havaya 
yayılan duman kokusu burnuma gelmeye 
başladı.Yol kenarlarında çömelmiş çaresizce 
bekleyen insanlar görüyorum. Kucağında 
bebeği olan kadınlar, yalın ayaklı çocuklar.

Henüz başlarını sokabilecek bir baraka-
sı dahi olmayan sığınmacıların gözlerinde-
ki çaresizlikleri görüyorum hareket halin-
deki aracın içinden.

Kamplara adım attığımda Müslüman 
oldukları için on yıllardır çeşitli katliamla-
ra maruz kalan Rohingyaların geride bırak-
tıkları insanları gördüm. Onlar, aylar önce 
Naf nehrini geçerek canlarını kurtarabilen-
lerdi. Sınırın gerisinde kalanlar ise, budist 
çeteler tarafından vahşice katledilip, diri 
diri yakıldılar. İnsan nasıl bir çaresizlik evla-
dını nehre savurur? Yeni doğmuş bebeğinin 
hayatını kurtarabilmek için nehre fırlatan-
lar oldu.

Dünya’nın büyük bir bölümü bu zulme 
kayıtsız kalırken mazlumun yanında olmak 
biraz olsun vicdanımı rahatlatıyordu. Dön-
düğümde bunları anlatacağım diyordum 
kendime, bu yüzden buradayım.

Biraz sonra gıda ve temel ihtiyaçlar da-
ğıtılacak ben de dağıtım esnasında İHH ve 
bağlı kurumların yaptıkları yardımların fo-
toğraflarını çekecektim.

Askerler, kampların genel durumundan 

ve asayişinden sorumlu oldukları için yar-
dımların dağıtıldığı alanlarda bir gün ön-
ceden verdikleri yardım fişlerini toplayarak 
insanları sıraya sokuyorlar, böylelikle fiş 
karşılığı yardım malzemesi veriyorlardı.

Bir annenin kucağında bebeğiyle askerin 
yanına gittiğini gördüm. Bir gün önceden fiş 
alamadığından sıraya girebilmek için gözleri 
yaşlı yalvarıyordu. Eğer askeri inandırabilir-
se o gün bebeği aç kalmayacaktı.

Fotoğraf çekmek şöyle dursun bazı nok-
talarda yürümek bile oldukça zordu. Kana-
lizasyon, yürüdüğümüz yolların kenarın-
dan aktığından nemli havada nefes almayı 
daha da zorlaştırıyordu. Bu ve bunun gibi 
sorunları çözüme ulaştırmak için aklıma 
gelen fikirleri not alıyordum.

Onlar ise şimdilik buna bir çözüm bul-
muşlar. Bir odadan ibaret olan barakaları-
nın içinde çalı çırpı yakarak tütsüleme yön-
temiyle kokudan daha az etkileniyorlardı.

İçlerine karışmak ve çadırlardan inşa 
edilmiş mahallelerin dar sokaklarında kay-
bolmamak için kampları çok iyi bilmek 
gerekiyor. İlk gün buna cesaret edemedim 
çünkü hava kararmadan kamplardan ayrıl-
mamız gerekiyordu. Kaybolmaktan kork-
muyordum lakin geride kalıp kendimi arat-
tırmak istemiyordum. En azından şimdilik 
buranın havasına alışmıştım.

O günün son fotoğrafı bir kız çocu-
ğuna aitti. Ağaca yaslanmış bana bakıyor, 
gülümsüyordu. Yanına gidip ona çektiğim 
fotoğrafları gösterdim.

-Hangisi hoşuna gitti?, beni anlamadı.
Adını sordum. Yaka kartını gösterdi, 

kartta; Nur Esma yazılıydı.
Gün aydınlandı, sabah oldu. Nur, bir 

önceki gün bıraktığım yerdeydi. Beni bek-
lediğini varsayarak mutlu oldum. Ona ya-
nımda getirdiklerimden hediye ettim. Hiç 
konuşmuyorduk ama artık arkadaşlığımız 
çantamda eriyen şekerlemelerle mühürlen-
mişti. Yanımdan ayrılmıyor nereye gider-

sem peşimden geliyordu. Yaşadığı kampın 
bölgesini çok iyi bildiğinden önümüzdeki 
günlerde bana rehberlik edecek ezbere bildi-
ği mahallelerde birlikte fotoğraf çekecektik.

Nur yanımdayken kaybolma korkusu 
çekmediğim için daha rahat gezip fotoğraf 
çekebiliyordum. İzin alarak hanelerin içine 
giriyor, pirinç lapasından yapılmış yemek-
lerine iştirak ediyordum.

Kamplardaki Rohingyaların %70’inden 
fazlası kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu. 
Bir çoğu eşini ya da babasını bir daha gör-
memek üzere geride bırakmıştı.

Küçük dostum Nur da babasını kaybe-
denler arasındaydı. Bir babaya ihtiyaç duy-
duğu her halinden belliydi.

Günlük yapmam gereken işlerin hari-
cinde vaktimi daha çok çocuklarla geçir-

dim. On binlerce çocuğun hiçlikle karşı 
karşıya olduğu bir ortamda biraz olsun 
yaşadıkları travmanın etkisinden kurtul-
maları için hikayelerinin neşeli bir parçası 
olmaya çalıştım.

Kampın arka sokaklarında dolaşırken 
küçük bir çocuğu plastik yağ şişesine delik 
açarken gördüm, merakla izlemeye devam 
ettim. Açtığı deliklere tahta dingilleri özen-
le yerleştirdi ve sünger terliklerden kesilmiş 
yuvarlak parçaları teker olarak kullandı. 
Kapak kısmına da ip bağlayarak kendi ara-
basını tasarladı.

Onlar da her çocuk gibi eğitimi hak edi-
yor ve oyuna ihtiyaç duyuyorlardı. Nihayet 
İHH’nın açmış olduğu rehabilitasyon mer-
kezleri sayesinde eğitim alabilecek ve oyun-
lar oynayacaklardı.

ORADAYDIK
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Bitmeyen savaş:
Afganistan

ORADAYDIK
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Kış farklı coğrafyalarda farklı anlamlar taşır. 
Kışı evlerinden uzakta geçirmek zorunda 
kalan mülteciler ve ihtiyaç sahipleri bu or-
tak kaderi paylaşıyor. Onlar dünyanın farklı 
yerlerinde dondurucu soğuk, açlık ve çatış-
malarla mücadele ediyor. 

İhtiyaç sahiplerine ve mültecilere kış yar-
dımlarını ulaştırmak için çıkacağımız yol-
culuğumuza hazırlanırken bombalı saldırı 
haberleri geliyor. “Kabil’de bombalı saldırı: 
40 ölü.” Afganistan’da sadece 2017 yılında 12 
saldırıda 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. 
Ayrıca yaşanan savaş ve çatışmaların sonu-
cuna baktığımızda 2001 yılından 2016 yılı-
na gelindiğinde 31.000’den fazla sivil öldü. 2 
milyondan fazla çocuk yetim kaldı. Dünya 
Gıda Programı verilerine göre 1.2 milyon 
kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. 

Tüm bu kargaşanın içerisinde Afganistan’a 
doğru yola çıkıyoruz. Mezar-ı Şerif ’e sabahın 
erken saatlerinde ulaşıp hemen yakacak yar-
dımlarının dağıtımı için yola koyuluyoruz. 
Samangan şehrine geldiğimizde etrafta çalı-
şan çocuklar dikkatimi çekiyor. Birzçoğunun 
okula devam etme imkanı yok. Ailelerine des-
tek olmak için çalışıyorlar. Yolumuza devam 
edip dağıtım yapacağımız köye ulaşıyoruz. 
Burada da benzer bir durumla karşılaşıyo-
ruz. Yardımları almaya gelen küçük çocuklar 
bekliyor. Başta anlam veremiyorum, çuvallar 
dolusu yakacağı nasıl taşıyacaklar. Ardından 
yardımlar pay edilmeye başlıyor. Yüklerini 
taşımak için araç bulanlar evlerine dönüyor. 
Arka taraflarda bekleyen çocuklar dikkatimi 
çekiyor. Yanlarına gidiyorum. Bazıları babası 
olmadığı için akrabalarının yardımını bazıları 
ise babasının bir araç bulup gelmesini bekli-
yor. Bu bekleyiş sırasında Rahim ile tanışıyo-
ruz. Evde dört kardeşi daha var. Babası olma-
dığı için amcasıyla gelmiş. Amcasının işini 
tamamlayıp ona yardım etmesini bekliyor. 
Annesi ve kardeşleri için bekleyip eve götüre-
ceği bu yardımlar sayesinde kış onlar için de 
sıcak bir yuva anlamına gelecek. 

Şehirde gezerken her yerde limon, havuç, 
elma, domates, yeşillikler görüyorum. Merak 
edip sorduğumda neredeyse hepsinin Afga-
nistan’da yetiştiğini öğreniyorum. Bu bilgi 
beni şaşırtıyor çünkü yola çıkmadan önce 
okuduklarım, ülkede ciddi oranda gıda yardı-
mına ihtiyaç olduğundan bahsediyordu. As-
lında yaşanan durumun bir kıtlık değil insan 
yapımı bir kriz olduğunu daha iyi anlıyorum. 
Savaş ve istikrasızlık insanların üretim yapma-
sını, yaşamlarını sürdürmelerini engelliyor.

Güvenlik sorunları sebebiyle hava ka-
rarmadan yola çıkıp otelimize dönmemiz 
gerekiyor. Ertesi sabah erkenden yola çıkıp 
mülteci kamplarına yardım ulaştıracağız. 
Hala devam eden çatışmalar ve saldırılar 
sebebiyle daha güvenli olan Şibirgan şehri 
yakınlarına göç eden mülteciler kışı burada 
geçirmeye çalışıyor. 

Sabah erkenden yola çıkıp Türkiye’den 
gönderilen yardımlarla alınan yakacakla-
rın olduğu konvoya yetişiyoruz. Gönderilen 
yardımlar 300 ailenin bu kışı daha sıcak ge-
çirmesine vesile olacak. Kampa girer girmez 
bir baba ve peşi sıra dizilmiş iki kız çocuğu 
dikkatimi çekiyor. Oturdukları yerden etrafta 
olan biteni izliyorlar. Baba çadır kurmak yeri-
ne genişçe bir çukur kazmış ve üzerini branda 
ile kapatarak toprağın altında bir yuva kur-
maya çalışmış. Bir babanın geceleri donduru-
cu soğuktan çocuklarını korumak için nasıl 
uğraştığını ve çaresizliğini görüyorum. 

Yardımlar dağıtılırken çadırların arasın-
da dolaşmaya devam ediyorum. Gecenin 
soğuğunun ardından güneş tekrar içimizi 
ısıtmaya başlıyor. Çadırların önünden kız 
çocukları görüyorum ben yanlarından geçip 
giderken onlar yeşil bir örtünün üzerinde 
oyunlar oynayıp gülüşüyorlar. Türkiye’ye 
döndüğümüzde aklımda onların gülüşü ve 
çıplak ayakları kalıyor. Bizler çocuklarımızı 
gözümüzden bile sakınırken onlar dondu-
rucu soğuklarda terlik veya çıplak ayakla 
dolaşmaya devam ediyor.

ORADAYDIK
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Son beş yıldır İslam dünyası içinde sembol-
leşen iki kız çocuğu üzerinden yürütülen 
ideolojik tartışmalara şahit oluyoruz. Bun-
lardan biri, İsrail askerlerine karşı kardeşini 
korumak amacıyla attığı yumruklarla bir 
anda tüm dünyanın dikkatini çeken ve ara-
lık ayından bu yana tutuklu olan 16 yaşın-
daki Ahed Tamimi, diğeri ise 2012 yılında 
uğradığı Taliban saldırısı sebebiyle ağır ya-
ralanan ve 20 yaşına basan Malala Yousafzai. 
Bu iki isimden Ahed, İsrail’in tutukladığı 
Filistinli çocuklara genel olarak uyguladı-
ğı türlü fiziksel ve psikolojik şiddetle karşı 
karşıya. O, yalnızca İsrail’in Filistin’de sis-
tematik olarak uygulamaya koyduğu devlet 
şiddetinin bir kurbanını değil, aynı zamanda 
dünya genelinde patolojik bir soruna dönüş-
müş olan kadına şiddetin de öznesi.

Malala ise, ailesinin ideolojik eğilimleri 
bir yana, dünyada okula gitmeyen çocuk sa-
yısının en yüksek olduğu Pakistan’da, çocuk 
yaşta üstlendiği eğitim aktivisti rolünden 
ötürü cezalandırılan bir figür. Saldırı son-
rasında özellikle Batılı medyada geniş yer 
bulan Malala için dünya çapında protestolar 
düzenlendi, adına internet siteleri kuruldu, 
National Geographic gibi uluslararası ka-
nallarda ona ve hayatına geniş yer verildi, 
hakkında belgeseller[1] ve filmler[2] çekildi. 
Düzenlenen tüm bu kampanyalar netice-
sinde -Taliban’ın yıllardır yürüttüğü bilhassa 
kız çocuklarının okutulması noktasındaki 
saldırgan tutuma rağmen- Pakistan’da 2 mil-
yondan fazla kişi, eğitim hakkı için dilekçe 
imzaladı ve Meclis, Pakistan’ın ilk ücretsiz ve 
zorunlu eğitim kanunu tasarısını onayladı.[3]

Malala için yekvücut çalışan Batı, ilginç-
tir ki Ahed Tamimi’yi ya görmezden geldi ya 
da onun provakatif eylem yapmak için özel-
likle kiralanan bir oyuncu olduğunu iddia 
eden birtakım çevrelerin düzenlendiği ka-
ralama kampanyalarına ortak oldu. Her ikisi 
de zulme uğrayan bu iki genç kıza yönelik 
yaklaşımların bu denli farklı olması, Batı’nın 

tarihsel çizgideki ilerleyişi göz önüne alındı-
ğında şaşırtıcı olmasa da üzerine düşünül-
mesi gereken bir husus. Aynı zamanda bu 
çifte standarda ilişkin birkaç sorunun cevap-
lanması, biri eğitim aktivisti öteki bağımsız-
lığını müdafaaya çalışan iki Müslüman kıza 
yönelik birbirine zıt bu iki ayrı tavrın sebe-
binin anlaşılması açısından büyük önem arz 
ediyor.

Burada dikkat çekilmesi gereken önce-
likli çelişki; 2012 senesinde Taliban tarafın-
dan başına kurşun sıkılan Pakistanlı Malala 
için organize edilen “Ben Malala’yım” (I’m 
Malala), “Malala için ayağa kalk!” (Stand 
Up For Malala) gibi kampanyalarla dünyayı 
ayağa kaldıran Batılı kuruluşların, bir diğer 
mağdur kız çocuğu Ahed Tamimi için bu-
nun onda biri kadar dahi bir çaba göster-
memesidir. İkinci çelişki; Malala’ya dair bir 
kitap[4] dahi kaleme alan Batılı aydınların (!) 
Ahed için onun haklarını savunan, müca-
delesini öven tek bir makale dahi yazmamış 
olmasıdır. Acaba bunun nedeni, işgalci İsrail 
askerine karşı kardeşini korkusuzca müda-
faa etmesi midir? Malala için layık gördük-
leri Nobel Ödülü kadar olmasa da ülkesini 
işgal etmiş askerlere karşı kahramanca mü-
cadele veren kız çocuğu küçük bir övgüyü 
dahi hak etmiyor mu?

Bütün bunlar, İsrail’in işlediği şiddet 
eylemlerinin Batı’da meşru görülmesi ile il-
gili olabilir ya da Batı’nın teröre karşı savaş 
doktrini bağlamında biçimlendirdiği hayali 
Müslüman düşmanlarına karşı verdiği kav-
ga ile de ilgili olabilir. Bir başka ihtimal, Ba-
tı’nın desteklediği ve önemsediği kadın pro-
filinin Ahed gibi sömürgeciliğe karşı duran 
ve gerçek bir bağımsızlık arayışı içerisinde 
olan kadınları kapsamaması da olabilir. Yani 
Batı, sistemi değiştirmeye çalışan kadınları 
değil sistemin içerisinde ve sistemin kural-
larına göre hareket eden ve statükoya reel bir 
tehdit oluşturmayan şiddet mağduru kadın-
ları korumayı yeğliyor olabilir. Ahed Tami-

mi görmezden gelinerek Malala’nın kutsan-
masının sebeplerine ilişkin bir diğer olasılık 
da Batı’nın insani alanda yaşanan ihlallerde-
ki seçici yaklaşımları olabilir.

Yukarıda sayılan tüm bu sebepler aslın-
da siyasi, iktisadi ve toplumsal kurumları 
derin çatlaklarla dolu ve insanlığın yıkılma 
tehlikesiyle yüz yüze olduğu Batı’nın içinde 
bulunduğu ahlaki krizlerin küresel sistem-
deki yansımalarıdır. Bireysel menfaatlerin 
ön planda tutulduğu ve aksi hiçbir şeyin ve 
hiç kimsenin önemsenmediği bir dünya dü-
zeninin her ne pahasına olursa olsun devam 
ettirileceğinin dışa vurumudur. Ve Batı’nın 
bir kez daha, kendisinden olmayanların 
-ötekilerin- hukuka, etiğe, insan haklarına 
aykırı olsa dahi maruz kaldıkları bütün ih-
lalleri görmezden geleceğine dair dünyaya 
verdiği bir mesajdır.

16 yaşında genç bir kızın işgalci İsrail’in 
insafına bırakılması kabul edilemez. Yalnız-
ca Ahed’in değil dünya genelinde devletlerin 
yahut başka kişi veya kurumların kadın ve 
çocuklara yönelik uyguladığı herhangi bir 
şiddete sessiz kalınmamalıdır. Bu da güçlü 
bir ahlaki yaklaşımı gerektirir. Zira dünya 
üzerindeki şiddetin sona erdirilebilmesi an-
cak bireylerin ve devletlerin alacakları ahla-
ki sorumlulukla mümkündür.

Batılı zihniyetin içinde bulunduğu pato-
lojik hal göz önüne alındığında dünyaya ba-
rışın ve huzurun getirilmesi, insana, bilhassa 
da kadına yönelik şiddetin durdurulması 
noktasında en büyük görev, Türkiye’ye ve 
diğer bütün Müslüman devletlere düşmek-
tedir. Bu anlamda Türkiye, ulusal sınırları 
içerisinde, kadına yönelik şiddetin önlen-
mesine dair oluşturulan yasal düzenleme-
lere ilave olarak bu konudaki farkındalığın 
artırılmasına ilişkin faaliyetlerine hız ver-
melidir. Uluslararası alanda da Ahed Tami-
mi gibi şiddete maruz kalan sembol isimler 
üzerinden yürütülen propaganda savaşında 
Türkiye’nin sesi Batılılardan daha fazla çık-

malıdır. İslam dünyası ile yürüttükleri ideo-
lojik savaşlarında Malala dâhil mazlumları 
araçsallaştırmaktan çekinmeyen Batı dün-
yasının kadın hakları, kadına şiddet vb. slo-
ganlar üzerinden yürüttüğü hücuma karşı, 
Türkiye ve Müslüman coğrafyadaki diğer 
devletler, kendi değerleri üzerinden bir söy-
lem üreterek İslam dünyasındaki kadınların 
durumunu iyileştirme konusunda kendi 
inisiyatiflerini güçlendirmeli; İsrail mahke-
mesine ellerinden ve ayaklarından zincirle-
nerek çıkarılan genç bir kızın ve onun gibi 
daha nicelerinin yaşadığı zulümden kurtarı-
labilmesi ve Müslümanların Batı’nın kişisel 
çıkarlarına malzeme edilmesine müsaade 
etmemek adına bütün İslam ülkeleri ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti daha etkili tedbir-
ler almalıdır.

[1] Adam B. Ellick, Irfan Ashraf, “Class Dismissed: The Death of 
Female Education”, NyTimes, https://www.nytimes.com/video/
world/asia/100000001835296/class-dismissed-malala-yousafza-
is-story.html
[2] Davis Guggenheim, “He Named Me Malala”, 2015.
[3] Benim Adım Malala, National Georaphic, http://www.benima-
dimmalala.com/malala-kimdir
[4] I am Malala, The Girl who Stood up For Education was Shot 
by the Taliban, Malala Yousafzai, Christina Lamb, Weidenfield & 
Nicholsan, London, 2013.
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Emrin Çebi Serhat Orakçı
Arakan Raporu Somali: Silahların Gölgesinde 26 Yıllık İstikrar Arayışı

      Myanmar’da farklı etnik gruplarla hükümet arasında 
neredeyse bağımsızlık günlerinden itibaren ciddi anlaşmazlık-
lar yaşanmasına rağmen neden sadece Rohingyaların ülkeden 
gönderilmesine varan radikal talepler söz konusu? Ülkede farklı 
etnik yapılara mensup olan veya etnik olarak Burmalı olan baş-
ka Müslüman topluluklar da varken Rohingya sorunu neden bir 
din savaşı olarak sunuluyor?

Bu soruların cevapları tarihî, sosyal ve siyasi olarak çok 
boyutlu ve sorunlu bir geçmişi yansıtıyor. Rohingyaların yaşa-
dığı bölgeye son dönemde düzenlenen askerî operasyonların 
“temizlik” (clearence) adıyla anılması, Müslüman Rohingya 
nüfusun ülkeden gönderilmesi üzerine kurgulanmış ve yürürlü-
ğe konulmuş bir etnik temizlik sürecini ima ediyor. Son yıllarda 
problemin gündeme geliş tarzı, Myanmar’ın bu durumu bir din 
savaşı haline dönüştürüp ülkedeki diğer etnik yapıların ortak 
özelliği olan Budizm’i Rohingya Müslümanlarını dışlamada 
merkeze alan bir anlayışı yansıtıyor. Din üzerinden ortak düş-
man yaratma ve ona karşı birleşme çabalarıyla sosyal kopuşun 
tabandan gerçekleştirilmesi birincil hedef gibi görünürken ül-
kede, diğer etnik gruplarla Myanmar devleti arasındaki çatışma 
ve anlaşmazlıkların devam ettiği ve bunların Myanmar’ı ciddi 
boyutlarda meşgul ettiği gerçeği de ortada duruyor.

Rohingyaların yaşadığı bölgelere yapılan son operasyonlar, 
2012’de başlayan ve devam eden bir sürecin telafisi mümkün 
olmayan karanlık bir noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu 
tarihten itibaren Rohingyaların maruz kaldığı dışlanma, hem 
siyasi hem de sosyal olarak kendini çok sert ve kanlı bir biçimde 
hissettiriyor. Özellikle de mevcut hükümetin yönetime geldiği 
2015 seçimleri öncesi ve bugün yaşananlar, dünyanın gör-
mezden gelemeyeceği bir trajediyi ortaya koyarken Arakan’da 
insanlar hayatlarını, topraklarını, geleceklerini kaybetmeye 
devam ediyor.

Raporda ayrıca, Rohingyaların yaşadığı insani trajediyle il-
gili uluslararası toplumun çözüm sürecinin neresinde olduğunu 
daha iyi resmetmek için Myanmar’daki iç dengelere, bölgesel 
denkleme ve uluslararası camianın tutumuna da yer verilmiştir.

 
Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

       Somali’de 1991 yılında devletin çöküşünden 2017 
yılına kadar geçen 26 seneye iç karışıklıklar, kabile çekişme-
leri, yolsuzluklar, dış müdahaleler ve sürekli tekrarlanan açlık 
krizleri damgasını vurdu. Bu talihsiz halk son yıllarda hep üç 
olgu ile özdeşleşir hale geldi: terör, korsanlık ve açlık. Gerçekten 
de Somali’de son birkaç nesil, devlet otoritesinin olmadığı bir 
ortamda, pek çok sosyoekonomik sorunla yüzleşerek büyüdü. 
Ülkede en çok özlem duyulan şey huzur ve istikrar ortamı oldu.

1991-1995, 1995-2006, 2006-2011 ve 2011 sonrası şeklinde 
26 yılı kapsayan bu dört dönemin sonunda Somali hâlâ pek çok 
kronik sorunla karşı karşıyadır. Ülke 1991’den bu yana yeni yeni 
istikrar kazanmaya başlarken devlet kaynaklarının yetersiz olu-
şu, çözüm üretici mekanizmaların eksikliği, el-Şebab örgütünün 
güçlü varlığı, yaygın yolsuzluk, bölgesel ayrılıkçı hareketler ve 
yoksulluk, ülkedeki idareyi zorlayan kronikleşmiş sorunların 
başında gelmektedir. Elinde kıt imkânlar olan bir devletin 26 
yıldır biriken devasa sorunları mucizevi bir şekilde kısa sürede 
çözmesi elbette mümkün görünmemektedir.

Türkiye için önemi giderek artan Somali’nin 1991’den bu 
yana çözülemeyen kronik sorunlarının ele alındığı bu rapor, 
şimdiye kadar Somali hakkında farklı mecralarda kaleme alınan 
yazı, analiz ve makaleler ekseninde ve 2012 ile 2016 yıllarında 
Somaliland ve Mogadişu’ya yapılan saha gezilerinde elde edilen 
izlenimler ve Somali hakkında istişare içerisinde olunan kişile-
rin tavsiye ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.
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İnsani Yardımda Güvenlik Üçgeni
“Kabullendirme, Korunma, Caydırıcılık”

       Tarihsel göstergeler dünyadaki şiddet sarmalının 
her geçen gün daha da yayıldığını ortaya koymaktadır ve her 
şiddet eylemi farklı boyutlarda da olsa insanların maddi ve ma-
nevi mağduriyetine yol açmaktadır. Bu tür olayların yaşandığı 
bölgelerdeki acıları dindirmek ve yaraları sarmak amacıyla gö-
rev yapan insani yardım aktörleri de kimi zaman bu şiddetten 
nasibini almaktadır. Bu anlamda, kaos ve kargaşa bölgelerinde 
faaliyet yürüten insani yardım çalışanları, buralardaki muhtelif 
grupların veya bazı devletlerin hedefi haline gelebilmektedir. 
Örneğin, 2011 yılında dünya çapındaki krizlerde 86 insani 
yardım görevlisi hayatını kaybederken, 127’si ağır şekilde ya-
ralanmış, 95’i de kaçırılmıştır. 2012-2013 yılları arasında kaçırı-
lan, hayatını kaybeden ve ağır şekilde yaralanan insani yardım 
çalışanlarının toplam sayısı 752 olmuştur. Bu artış trendi 2016 
senesinde de sürmüş ve aynı yıl 98 yardım görevlisi hayatı-
nı kaybetmiştir. Kimi şiddet gruplarının eylemleri yanı sıra, 
örneğin 2015-2016 yıllarında Ortadoğu’da öldürülen 54 insani 
yardım görevlisi Rusya ve Amerika hava saldırılarında hayatını 
kaybetmiştir.

Bütün bunlar, insani krizlere müdahale amacıyla bölgelerde 
görev yapan yardım çalışanlarının ne denli büyük bir tehdit 
altında olduğunu gözler önüne seren örneklerden sadece bir-
kaçıdır. İnsani yardım çalışanları için söz konusu hayati riskleri 
azaltmak ve tehditleri ortadan kaldırmak maksadıyla birçok 
görüş ortaya atılmıştır. Bu bağlamda farklı kriz alanlarında faa-
liyet gösterirken kendi güvenliklerini sağlama konusunda insa-
ni yardım çalışanlarının öncelikle uyguladıkları “kabullendir-
me/benimsenme”, “korunma” ve “caydırıcılık” gibi kavramlarla 
ifade edilen üçlü güvenlik stratejisi, günümüzde bu alandaki en 
yaygın yaklaşımlar olarak dikkat çekmektedir.

 
Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.
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