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Hızla tükenen doğal kaynaklar, iklim değişikliğine bağlı felaketler ve nüfus artışı 
su krizini çağımızın en önemli meselelerinden biri haline getirdi. Tüm dünyada 
yaklaşan küresel su krizi ve olası çözümleri hakkında tartışmalar yapılıyor. Suya ula-
şamakta zorlanan milyonlarca insan hayati tehlike yaşıyor.

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını 
tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya ulaşamadığı dünyamızda kitlesel 
hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uy-
gulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da 
artacak. Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölge-
sinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek 
zorunda kalıyor.

Bu sayımızda vakfımızın dünyadaki kuraklık ve su problemine yönelik uygu-
ladığı projelerin hikayesiyle birlikte İHH’nın 2017 yılı faaliyetlerinin özetini, Su-
riye’de 6 yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında hazırlanmış ayrıntılı 
raporu, 2018 yılı Ramazan çalışmalarımızı ve Yetim Dayanışma Günleri etkinlikle-
rimiz ile alakalı bilgileri bulacaksınız.

Dünyadaki Müslümanlardan,
krizlerden, afetlerden haberdar olun.
Hızlı ve kolay bağış yapın.
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Suriyeli savaş
mağdurları bez bebek 
üretiyor
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“Su kuyuları bölgedeki halk 
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Uluslararası güçler ve Esed rejimi 
Suriye’de katliama devam ediyor

Suriye’nin güneydoğusunda operasyonlara 
devam eden ABD öncülüğündeki koalisyon 
güçleri, stratejik bölgelerden biri olan Deyr-i 
Zor’u bombaladı. Bombardımanda aynı aile-
den 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi siville-
ri hedef almaya devam ediyor. Muhaliflerin 
yaşadığı toprakların %40’ını ele geçiren re-
jim milislerinin şubat ayından bu yana Doğu 
Guta’ya yaptığı saldırılarda bine yakın insan 
yaşamını yitirdi.

Hindistan’ın Assam eyaletindeki 
aileler sınır dışı edilme korkusu 
yaşıyor

Hindistan’ın doğusundaki Assam eyaletin-
de, hazırlıkları yapılan Ulusal Vatandaşlık 
Kayıtları çerçevesinde, 1971’den önce ai-
lelerinin bölgede yaşadığına dair belgeleri 
olmayan yaklaşık beş milyon kişi sınır dışı 
edilme tehdidiyle karşı karşıya. 60 yıl sonra 
ilk kez gerçekleştirilen güncelleme süreci-
nin Bangladeş’ten gelen kayıt altına alınma-
mış göçmenleri tespit ve sınır dışı etmeyi 
amaçladığı, ancak bu durumun eyaletteki 
Müslümanlar ve Bangladeş asıllı olup çok 
uzun yıllardır bölgede yaşayan göçmen-
ler için, Rohingyaların sürecine benzer bir 
problem olacağı ifade ediliyor.

Myanmar’da devlet ile Kaçin grupları 
arasında çıkan silahlı çatışmalarda 
10 bin kişi yerinden oldu

Myanmar’ın kuzeydoğusundaki Kaçin ırkın-
dan olan gruplarla devlet güçleri arasındaki 
çatışmalardan dolayı yaklaşık 10 bin insan 
yerinden oldu. İnsan hakları örgütleri, halkın 
ormanda gıdaya ve temel ihtiyaçlara ulaşa-
maması durumunda oluşabilecek krizlerden 
tedirgin. Kaçinler elli yıldır özerk bir bölge 
oluşturabilmek için merkezi yönetimle müca-
dele içindeler.

Avusturya’da Müslümanlara 
yönelik ırkçı saldırılar arttı

Avusturya’da 2017 senesinde Müslümanlara 
yönelik 309 ırkçı saldırı düzenlendi. Bu ra-
kam 2016’ya göre %21 oranında daha fazla. 
Yapılan araştırmalar, ülkede İslamofobik saldı-
rıların her geçen yıl önemli ölçüde yükselişe 
geçtiğini gösteriyor. Buna göre 2016 yılında 
Müslümanlara yönelik 253 saldırı kayıt altına 
alınırken bu sayı 2017’de 309’a ulaştı. 
 Müslümanlara yönelik bu saldırıların yarısı 
açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında olur-
ken, saldırılar, 2016’da olduğu gibi 2017’de de 
Müslüman kadınları hedef aldı.

İsrail Ortadoğu’da terör estiriyor 

DÜNYADAN NOTLAR

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.

Filistinliler, Gazze’de ablukanın kaldırılması ve işgal edilen topraklarına geri dönüş hakkı için 
protestolar başlattı. “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı verilen protestolara İsrail gerçek mermilerle 
karşılık verdi. Onlarca kişinin gözaltına alındığı, binlerce barışçıl göstericinin de yaralandığı pro-
testolarda temmuz ayı sonu itibarıyla 137 Filistinli şehit oldu.

3.8 milyon kişi gıda yetersizliği ile karşı karşıya 

Birleşmiş Milletler, Nijerya’daki 16 eyalette görülen gıda yetersizliğine dikkat çekerek 3.8 milyon 
kişinin önümüzdeki aylarda gıda yetersizliği sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.
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YETİM İNSAN HAKLARI

Gazzeli şehidin evlatları 
vakfımıza emanet

Çocuk istismarı ve
buna yönelik tedbirler

Siyonist İsrail’in kurulduğu günden bu yana Gazze’de insani kriz devam ediyor. Yaşanan olaylar-
da birçok sivil hayatını kaybetti, çocuklar yetim ve öksüz kaldı. İHH, ABD’nin elçiliğini Kudüs’e 
taşımasının ardından Filistin’de çıkan olaylarda katil İsrail askerlerince katledilen şehit Fadi Ebu 
Salah’ın 5 yetimine sahip çıktı. Yetimler, Yetim Sponsorluk Sistemi ile himaye edilecek.

Fadi Ebu Salah, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması ve Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. 
yılı nedeniyle Gazze’nin İsrail sınırında düzenlenen gösteriler sırasında, İsrail güçleri tarafından 
şehit edilmiş ve Filistin direnişinin sembolü olmuştu. 4 yıl önce İsrail’in bombardımanında iki 
bacağını kaybederek gazi olan Ebu Salah, 2014 yılından bu yana tekerlekli sandalyeye bağımlı 
olarak yaşıyordu. Engelli olmasına rağmen topraklarını savunmaya devam eden Salah, Filistin’in 
haklı davasını yılmadan savundu.

Dünya ve Türk basınında daha sık duymaya başladığımız çocuk istismarı ve çocuk suçlarına dair ha-
berler, bu sorunun giderek büyüdüğünü göstermekte. Yaşanan bu süreç konu ile ilgili hızlı ve daha 
etkili tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koyuyor ve toplumsal bir tepkiye dönüşüyor. 

Yetim Vakfı öncülüğünde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Der-
neği (AID), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Uluslararası Sosyal Hizmet Platformu’nun or-
taklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkan “Çocuk İstismarı ve Cinayetine Karşı Toplumsal Bakışımız 
ve Çözüm Önerileri” kamuoyu ile paylaşıldı.

Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan çözüm önerilerini;
• Devlet tarafından icra edilecek hususlar,
• Ailelerin dikkat edeceği hususlar,
• Basın ve medyanın dikkat edeceği hususlar,
• STK’ların dikkat edeceği hususlar, başlıkları altında toparladı.

Mülteci Hakları Derneği Temsilcisi Neslihan Önder  “STK’ların ellerini taşın altına koymaları 
gerektiğini ve gerekirse taşı kaldırmaları gerektiğini” söyledi. Önder, “yaşandıktan sonra adil bir yargıla-
ma talep etmektense olaylar yaşanmadan önleyici tedbirler alınması gerektiğini” ifade etti.

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) Başkanı Prof. Dr. Hasan Koçoğlu da şunları söyledi: 
“Çocuk istismarı sadece cinsel istismardan ibaret değil. Özellikle anne ve babalardan, çocuklara 
yönelik şiddetin var olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben sağlık konusuna dikkat çekerken şunu 
söylemek istiyorum: Bir defa tıp fakültelerinde bu konunun okutulması lazım. Özellikle pedofili 
meselesinin gündeme alınması gerekiyor üniversitelerimizde. Bir de hastanelerimizde ilgili birim-
ler açılabilir. Bu olaylar yaşanmadan aileler bu birimlere yönlendirilir ve bazı ipuçları sayesinde 
bu olaylar önlenebilir.”

Uluslararası Sosyal Hizmet Platformu Temsilcisi Fatih Kılıçarslan: “Ateş düştüğü yeri yakıyor. 
O ailelerin acısını anlamamız mümkün değil. Bu noktada profesyonel ekiplerin kurulması ciddi 
önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Üyemiz Reşat Başer yaptığı konuşmada: “Biz Türkiye’de 15 bin 500 yetim ço-
cuğumuzu himaye etmeye çalışıyoruz. Lakin bu alanda çok daha etkili ve büyük organizasyonların 
yapılması şart. Bunları organize etmenin derdi ve çabası içindeyiz.”

Vakfımızın sürdürmüş olduğu Yetim Sponsorluk
Sistemi ile Filistin’in de dahil olduğu 55 ülkede 94 bin
yetime düzenli destek veriliyor. Yetim çalışmalarımız
hakkında detaylı bilgi almak için www.ihh.org.tr/yetim
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

94 bin yetime sürekli destek

İsrail’in
15 Mayıs 1948’de

bağımsızlığını ilan ettiği günü
Araplar “Nekbe” (Büyük Felaket)

olarak anıyor. Nekbe sonrası İsrail’in
5 Arap ülkesine (Mısır, Suriye, Ürdün, 

Irak, Lübnan) karşı galip geldiği savaşta
15 bin Filistinli şehit olmuş, 800 bin 

Filistinli de yaşadığı topraklardan
göç etmek zorunda

kalmıştı.
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“Güzellikleri Görme Zamanı” kampanyasına sadece
300 TL bağışlayarak, bir kişinin güzellikleri görmesine 
vesile olabilirsiniz. Destek için 0212 631 2121’i
arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Sadece 300 TL

Güzellikleri 
görme zamanı 

145 hafız ışığa kavuştu

Katarakt hastalığı, doğuştan ya da sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanabilir. Fakat 
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bugün dünyada milyonlarca insan tedavi olanaklarına ulaşamadığı 
için hayatı bulanık görüyor. Dünyayı onlara daha güzel hale getirmek için Uluslararası Doktorlar 
Derneği (AID) ve vakfımız,  Asya ve Afrika’da katarakt ameliyatları gerçekleştiriyor. 

2007 yılından bu yana;

• 712.112 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.
• 343.429 kişi muayene edildi.
• 100.027 kişi ameliyatla yeniden görmeye başladı.

Memur-Sen İstanbul İl Başkanlığı’nın ortaklığı ile “Güzellikleri Görme Zamanı” sloganıyla baş-
latılan yeni kampanya ile bin kişiye daha katarakt ameliyatı yapılacak.

Ekibimiz, Sudan’ın Nyala şehrinde anlamlı bir projeye imza attı. Elektrik olmadığı için akşam 
ateş yakarak hafızlık yapmaya çalışan çoğunluğu yetim 145 öğrencinin eğitim gördüğü El-Hara-
meyn Kur’an Kursu ışığa kavuştu.

Ocak ayında bölgede Kur’an-ı Kerim hediye ederken durumu fark eden ekibimiz, bu eksiği 
gidermek için hemen çalışma başlattı. Bir gönüllümüzün üstlendiği aydınlatma projesi, kursun 
en büyük ihtiyacını karşıladı.

Güneş enerjisiyle aydınlatma

Bölgedeki şartları da göz önünde bulunduran vakfımız, dışarıda çalışmaya alışık çocuklar için 
güneş enerjisiyle dev aydınlatma panelleri kurdu. Doğu Afrika Masası görevlisi Faruk Erkılıç, 
“Bölgede uzun yıllardır çalışma yapıyoruz. Aydınlatma Projesi olarak ışıklandırdığımız Kur’an 
Kursu ilk adımımız oldu. Bu çalışmayı artık yetimhanelere, hastanelere, okullara ve sokaklara 
yaymayı düşünüyoruz” dedi.

Hafızlık süresi kısalacak

Daha önce ışık olmadığı için sabah namazından önce ateş yakmak zorundaydılar. Luh adı verilen 
tahtalara yazılı ayetleri okuyabilmek için ateşe yakın oturmak zorunda kalan öğrencilerin sağlık-
ları, ateş dumanından olumsuz etkileniyordu. Yıllardır ateş yakarak eğitim gören öğrenciler, artık 
çok daha rahat bir şekilde eğitimlerine devam edecekler. Eğitim standardının yükseldiği kursta 
öğrenciler, hafızlıklarını daha kısa sürede tamamlayabilecek.

KATARAKT EĞİTİM

Siz de yetimlerimizin
eğitim imkanlarını 

iyileştirmek isterseniz
ihh.org.tr/bagis/yetimhane 

adresinden ya da 
YETIMHANE yazıp 3072’ye 
SMS göndererek 5₺ bağışta 

bulunabilirsiniz.
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Sudan’a Necmeddin 
Erbakan Camii
Çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf 
eserleri inşa ediyoruz. Bunlardan bazısı su kuyusu, bazısı yetimhane, bazısı da dünyanın diğer 
ucundaki bir cami inşaatı olabiliyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserler belirleni-
yor, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriliyor ve inşa edilmesi adına çalışmalar başlatılıyor.

Afrika’nın her köşesinde devam eden cami çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Sudan’da 
Necmeddin Erbakan camisinin inşasına başladık.

Sudan’ın Darfur eyaletinde temelleri atılan cami tamamlandığında aynı anda 200 kişi ibadet 
edebilecek. 8 ay sonra tamamlanması planlanan cami 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 
Camide ayrıca abdesthane de bulunacak.

KALICI ESER

Moro’ya bir okul daha inşa ediliyor
Vakfımız mazlum coğrafyalarda eğitim olanak-
larından mahrum kalan çocuklar için okullar 
inşa etmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de, 
Filipinler’in Moro bölgesinde Müslüman halkın 
eğitim ihtiyacını gidermek için temelleri atılan 
Abdülhamit Han İlkokulu.

210 metrekareden oluşan ve 5 sınıfıyla 100 
öğrenciye hizmet verecek olan okul tamamlandı-
ğında İslami eğitimlerin yanında fenni ilimler de 
ders olarak okutulacak. Aynı zamanda müfredat 
Arapça ve İngilizce dil eğitimiyle de desteklene-
cekz. 

Kırgızistan’a 3 yeni cami daha
Vakfımız dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı 
kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut oluyor. Çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından 
mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşasını sürdürülüyor. Kırgızistan’ın Celalabad 
ve Chuy bölgesinde 3 ayrı caminin inşasına başlandı.

Eşref Örs Camii

Eşref Örs Camii’nin temelleri Chuy şehrinin Isık-A-
ta ilçesinde atıldı. 100 metrekare olarak temelleri 
atılan cami, en yakın caminin 5 kilometre uzakta 
olduğu 3 bin nüfuslu bir köyde inşa edilecek.

Hacı Nigar Yunus Camii

Hacı Nigar Yunus Camii’nin temelleri, Celalabad’ın Suzak ilçesinde atıldı. İnşa edilecek olan 150 met-
rekarelik cami tamamlandığında bölge Müslümanları daha rahat bir ibadet alanına kavuşmuş olacak.

Cami, okul,
Kur’an Kursu ve diğer kalıcı

eserlerimize destek olarak bölge 
halkının ibadet ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardımcı olabilirsiniz. 

ihh.org.tr/bagis/cami ve
ihh.org.tr/bagis/egitim adreslerinden 

bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Ömür Kumantaş Camii

Ömür Kumantaş Camii’nin temelleri de yine 
Chuy şehrinin 3 bin nüfuslu Sokuluk ilçesinde 
atıldı. Bölge Müslümanları, 15 yıldır toprak bir 
camide ve kötü şartlarda ibadetlerini yerine geti-
riyorlardı.
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Arakan kamplarında 
Türkiye farkı
Yarım asırdan fazla süredir zulme uğrayan Rohingya halkı Arakan’dan göç etmek zorunda bırakıldı. 
Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam 
anlamıyla gösteriyor. Yaşanan son krizden bu yana yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş’e göç etmek zorunda 
kaldı. Göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

Yardımlardan 835 bin Arakanlı faydalandı

Vakfımız 1996’dan beri Arakan için çalışma yürütüyor. 24 Ağustos 
2017’den bugüne Arakan’da 835 bin kişiye ulaşıldı. Kriz boyun-
ca Arakanlılara; gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, 
eğitim, rehabilite ve kış malzemeleri desteği verildi.

ARAKAN

Arakanlılar ilk defa elektriğe kavuştu

Özellikle barınma alanında yapılan çalışmalar, 
Arakanlılara rahat nefes aldırdı. Bugüne kadar 
bu alanda 5 bin 795 ev inşa edildi. Bambudan 
inşa edilen evlere aynı zamanda güneş enerji 
paneli kuruldu. Böylelikle Arakanlılar, hem 
elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu. Ara-
kanlılar, tehcir edilmeden önce Myanmar’da 
da elektrikten yoksun bir hayat sürüyorlardı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede 
faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafın-
dan böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise 
Türkiye’nin farkını göstermiş oldu. Bölgede bu-
lunan hiçbir kampta elektrik ve ışık bulunmaz-
ken, İHH’nın kurduğu güneş enerji panelleri 
sayesinde kamplar aydınlığa kavuştu.

BM kurumu tarafından örnek ev seçildi

İHH, hayırseverlerin destekleriyle 7 bin 205 
bambu ev daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine 
tamamlayacak. Evlerin olduğu bölgelere yol, 
merdiven, yeşillendirme ve çöp toplama hiz-
meti devam ediyor. İHH, krizin başladığı ilk 
günden bu yana Bangladeşli yetkili kurumlar-
dan resmi izin alarak 5 bin 795 bambu ev inşa 
etti. İnşa edilen bu evler, bölgede insani yardım 
çalışmaları yapan STK’lara Birleşmiş Milletlere 
bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafın-
dan örnek olarak gösterilmişti.

Proje, 3 ayrı kampta uygulandı

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde bulunan 
Jamtoly, Shafiullahkata ve Gundum kamp-
larında inşa edilen güneş enerjili barınakların 
özellikleri ise şu şekilde:
• Her evde, jütten yapılmış zemin kaplayıcı, 

mutfak ve yaşam malzemeleri, 3 adet hasır, 
güneş enerji paneli ve baca sistemli ocak bu-
lunuyor.

• Her ev, bölgenin durumuna göre 16 -19m2 
arası olarak bambu ve branda kullanılıp mu-
son yağmurlarına dayanıklı olarak inşa edi-
liyor.

• Evler iki bölme ve mutfaktan oluşuyor.

Arakan
çalışmalarımıza 
destek olmak için

ihh.org.tr/bagis/arakan 
adresinden online ya da 
ARAKAN yazıp 3072’ye

5₺ bağışta
bulunabilirsiniz.
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Suriyeli savaş 
mağdurları bez bebek 
üretiyor

Bağımlılıkla 
mücadelede işbirliği

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Ebu Faiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan engelli 
Suriyeliler, kendilerine verilen malzeme ile bez bebek yapıyorlar. Üretimle, savaşın fiziksel ve psiko-
lojik engellerini yendikleri gibi savaştan doğan maddi zararlarını azaltmış oluyorlar.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek proje hakkında şöyle bilgi verdi:

“Suriye’deki savaş nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, hareket kabiliyetini yitirmiş ve yatağa 
mahkûm olmuş binlerce insan var. Özellikle felçli kalmış, hayattan ümidini kesmiş olan insanlar 
projelerle hayata bağlanırken tüm ailesini de hayata döndürüyor. Üretilen bez bebekler pazarlarda 
satılıp, elde edilen gelirle engellilerin kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacak.”

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında bağımlılıkla mücadelede farkındalık 
oluşturulması amacıyla protokol imzalandı. 

Protokole göre;

• Milli ve manevi değerlerine bağlı ve her türlü bağımlılıktan uzak nesiller yetiştirmek adına Türki-
ye Yeşilay Cemiyeti ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında, bağımlılıklara yönelik koruma, önle-
me, ve bilinçlendirme alanlarında geliştirilecek işbirliğinin çerçevesini belirlenecek.

• Yeşilay’ın ve İHH’nın tütün, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılık türleriyle mücadelede ülke 
genelinde geliştireceği işbirliği faaliyetleri kapsam dahilinde olacak.

SURİYE SAĞLIK

EĞİTİM

Siz de savaşın
adil olmayan şartları

nedeniyle mağdur olan
insanların engellerini aşmalarına 

yardımcı olmak isterseniz
ihh.org.tr adresinden bağışta

bulunabilirsiniz.

Genç İHH, 35 ilde konferans veriyor
Genç İHH, Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Atalay öncülüğünde “Mahallene ve Okuluna Sahip 
Çık! Uyuşturucuya Hayır!” başlığı altında 35 ilde uyuşturucu ile mücadele konferansları düzen-
lemeye başlamıştı. 

Bu konferanslarda bağımlılıkla mücadelede yerel unsurların önemini vurgulayarak bilinçlen-
dirme çalışmalarında bulunan Genç İHH, çalışmalarını sürdürüyor.
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Kudüs 
sevdalıları 
Taksim’de 
buluştu
İsrail, Gazze’yi abluka ve ambargo altında tut-
maya, Filistinli gençleri sokak ortasında öldür-
meye, Müslüman liderleri hukuksuzca tutuk-
lamaya, Mescid-i Aksa’yı taciz etmeye devam 
ediyor. Mavi Marmara gemisinin de aralarında 
bulunduğu Özgürlük Filosu’na yapılan saldırı-
nın 8. yılında Filistin sevdalıları, Kudüs davası-
nı unutmadıklarını haykırdı. On binlerce kişi-
nin katıldığı yürüyüş Taksim Tünel’den başladı.

Yürüyüş sonunda Galatasaray Lisesi önünde 
coşkulu kalabalığa hitap eden İHH Genel Baş-
kanı Bülent Yıldırım, “Aramızda şehit aileleri de 
var. 8 yıldır bağırlarına taş bastılar. Şehit aileleri, 
bu toplumun geleceğidir. Biz onları unutmaya-
cağız” ifadelerini kullandı.

“Bu dava henüz kapanmadı” 

“Kudüs, Siyonizme karşı çıkmaktır. Bakın henüz 
daha fırsat geçmiş değil, Gazze’de çocuk öldüren-
lerin rahatça dolaşmasına engel olabiliriz. Mavi 
Marmara meselesi henüz sonuçlanmadı. Türk 
yargısını göreve çağırıyoruz. Türk Yargı Sistemi-
ne göre bu dava henüz kapanmadı. Yargıçlara 
sesleniyorum. Dünyaya şunu söyleyin: ‘Netan-
yahu katildir, İsrail katildir!’ deyin ve bu davayı 
tekrardan gündeminize alın.

Gazzeliler geçtiğimiz gün hem Mavi Mar-
mara’yı anmak hem de ambargonun kalkmadı-
ğını göstermek için denize açıldılar. Biz kardeş 
olmak zorundayız. Kudüs’ü iyice işgal ediyor-
lar. Onun için Gazze’deki Müslümanların mü-
cadelesini görmezden gelemeyiz.”

MAVİ MARMARA
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Vakfımız, İsrail katliamında zarar gören Filistin halkına insani yardım 
ulaştırmaya devam ediyor. Siz de işgal altındaki Gazzeli kardeşlerimize
ihh.org.tr/bagis/filistin-acil-yardim adresinden veya FILISTIN yazıp 3072’ye 
göndererek 5 TL ile destek olabilirsiniz.

Filistinliler, Mavi Marmara’yı 
unutmuyor

Yaşanan olaylarda bugüne kadar;

Büyük Dönüş Yürüyüşü sonrası 
Filistin’de insani kriz büyüyor

Filistinli aktivistler, Mavi Marmara gemisine ya-
pılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak 
için Gazze limanından teknelerle sembolik olarak 
denize açıldı.

Etkinliğe, aralarında “Büyük Dönüş Yürüyü-
şü” sırasında yaralananların yanı sıra, üniversite 
mezunu gençler ve yurt dışında tedavi görmesi 
gereken hastaların da olduğu çok sayıda Filistinli 
katıldı.

İsrail, Filistin’deki katliamlarına devam ediyor. 42 sene önce İsrail’in, Filistinlilere ait arazilere el 
koymasıyla başlayan olaylarda 6 Filistinli şehit olmuştu. 30 Mart 1976’dan itibaren Filistinliler 
bu günü “Toprak Günü” olarak anıyor. Bu yıl yine düzenlenen ancak adı “Büyük Dönüş Yürüyü-
şü” olarak belirlenen protestolara İsrail askerleri gerçek mermilerle karşılık verdi.

Mart ayından bu yana devam eden protestolarda İsrail’in katliamıyla 2’si kadın, 17’si çocuk 
137 Filistinli hayatını kaybetti, 15 binden fazla barışçıl gösterici ağır yaralandı. 

FİLİSTİN

Yaralananların 8.221’i 
hastaneye kaldırıldı

Mart 2018 - Ağustos 2018

Hastaneye kaldırılan 6 bin 300 gencin %50.6’sı diz, 
bacak ve ayak bölgesinden, 453’ü baş ve boynundan, 
340’ı ise göğüs ve sırtından vuruldu.

13 kişi felç kaldı, 6 kişi tek gözünü, iki kişi ise 
iki gözünü birden kaybetti.

Yaralılara yardım eden iki sağlık personeli 
hayatını kaybetti, 315’i yaralandı ve
45 ambulans zarar gördü.

Hastaneye kaldırılanların
522’si kadın, 57’si yaşlı, 1307’si çocuk

Yaralıların her geçen gün arttığı Gazze’de 50 adet ambulansa ihtiyaç var. Tedavi 
edilmeyi bekleyen on binlerce kişiye ilaç, tıbbi araç-gereç ve ilk yardım malzemesi 
ulaştırılmazsa insani krizin büyümesi olası gözüküyor.

“Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde bacak bölgesinden yaralanan ve felç kalanlar için 
protez cihazları, tekerlekli sandalyeler ve çeşitli ortopedik ürünlerle birlikte gözünü 
kaybedenler için yapay göz ekipmanlarına ihtiyaç var.

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.
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“Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip 
affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı 

unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”
Aliya İzzetbegoviç

BOSNA HERSEK

Srebrenitsa Soykırımı 
unutulmayacak

İsrail’in vurduğu 
Gazzeli Meryem 
artık iyi

İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın unutulmamasını 
bu sözleriyle istemişti İzzetbegoviç. Dört yıl süren savaşın en kanlı sahnelerinden biri 11 Temmuz 
1995’te Bosna-Hersek’in doğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğu Boşnaklardan oluşan Sreb-
renitsa’da yaşandı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük soykırıma tanıklık eden 
Srebrenitsa’da, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü korumasındaki 8.372 Bosnalı Müslüman, dinî 
ve millî kimliklerinden dolayı Sırplar tarafından katledildi. Ayrıca savaş boyunca yüzlerce kadın ve 
küçük kız çocuğuna da tecavüz edildi. Bölgedeki köylerden “güvenli bölge” olarak ilan edildiği için 
Srebrenitsa’ya sığınan on binlerce insan da şehirden zorla çıkarıldı.

Avrupa’nın göbeğinde, BM Barış Gücü’nde görevli Hollandalı askerlerin “koruması” altında-
ki sivillere yönelik gerçekleştirilen bu soykırımın sorumluları ise halen hak ettikleri cezayı almış 
değil. Soykırımı gerçekleştirenler kadar suçlu olan Hollandalı askerler hakkında son alınan mah-
keme kararı olumlu bir gelişme olmakla birlikte yetersiz. Çünkü söz konusu karar ile Hollandalı 
BM Barış Gücü askerlerinin 8.372 kişinin hayatını kaybettiği katliamda, sadece 300 kişinin ölü-
münden sorumlu olduğuna hükmedildi.

Türkiyeli gençler Srebrenitsa’da

Srebrenitsa katliamını gündeme getirmek ve anma törenlerine 
katılmak için Bosna Hersek’e giden 120 gönüllümüz, Barış Yü-
rüyüşü’nün (Marş Mira) ardından Srebrenitsa’ya ulaştı. 

Genç İHH üyeleri ilk olarak 23 yıl önce ölümden kaçmak 
için Tuzla – Srebrenitsa arasında gerçekleşen zorlu yürüyüşe ka-
tıldı. Üyeler, Srebrenitsa’ya onlarca kilometrelik Barış Yürüyüşü’nün (Marş Mira) ardından anma 
törenlerinin yapıldığı Potoçari Anıt Mezarlığı’na giriş yaptı. Üyelerimiz daha sonra kimlikleri 
tespit edilen 35 kurbanın cenaze törenine katıldı.

“Ölüm Yolu”

Hareket noktası Nezuk’ta soykırım kurbanları için dua ederek ve saygı duruşunda bulunarak barış 
yürüyüşüne başlayan katılımcılar, 1995’te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda yaklaşık 
100 kilometre yol kat etti. 

Babasını 3 yaşında kaybeden ve vakfımızın Yetim Sponsorluk Sistemi ile Gazze’de desteklediği Mer-
yem Ebu-Matar, Temmuz ayında gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk günün-
de İsrail askerleri tarafından bacağından vurulmuştu. 

Elinde hiçbir silah ya da kesici delici alet bulunmadığı halde vurulan Ebu-Matar’ın ilk tedavisi 
Gazze’de gerçekleştirilmiş fakat buradaki tedavinin yetersiz kalmasından sonra vakfımızın girişimiy-
le Türkiye’ye sevk edilmişti.

Acil olarak ameliyata alınan Meryem için doktorlar, “Eğer bir gün daha gecikme yaşansaydı, 
kızımız bacağını kaybedecekti” açıklamasını yapmıştı. Matar, 4 aylık tedavi sürecinde irili ufaklı 42 
operasyon geçirdi. Meryem, İsrailli askerler tarafından vurulmadan önce Gazze’de hafızlık eğitimi 
alıyordu.

Marş Mira (Barış Yürüyüşü); Srebrenitsa’daki katliamdan kaçmak isteyen masum Boş-
nakların, güvenli bölge olan Tuzla’ya ulaşmak üzere kullandıkları orman yolunun tersi 
yönde yürünmesidir. Yürüyüşün amacı katliamdan kaçan masum halkın çektiği acıları 
bir nebze bile olsa hissettirmek ve Avrupa’nın ortasında gerçekleştirilen bu soykırımın 
unutulmamasını sağlamaktır. 

FİLİSTİN



22 23İNSANİ YARDIM 71. SAYI YAZ 2018

20. yüzyıla kadar kendi bağımsız devletlerinin çatısı altında yaşayan Moro Müslümanları, Moro’nun 
1946 yılında ABD sömürge yönetimi tarafından Filipinler idaresine bırakılmasıyla bağımsızlığını 
kaybetti. 40 yılı aşkın süredir Filipinler devleti ile devam eden çatışmalarda 120 binden fazla Moro 
Müslümanı hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Filipinler’de 40 yıldır süren iç savaş, bölgedeki Müslümanlara geniş haklar tanıyan anlaşmanın 
2014 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da denetiminde imzalanmasıyla resmen son buldu.

2018 Temmuz ayında mecliste kabul edilerek devlet başkanının onayına sunulan Bangsomoro 
Temel Yasası, Filipinler Devlet Başkanı tarafından onaylandı.Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk 
hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şer’i hükümlerin uygula-
nacağı mahkemeler açılabilecek. Merkezi yönetim, idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devrede-
cek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim 
enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Süreci barış komisyonu üyesi olarak takip eden mütevelli heyeti üyemiz Hüseyin Oruç: Moro’da 
uzun yıllardır devam eden mücadeleyi sürdürenlerin bölgenin idaresini devralacağını belirtti. Oruç, 
“Anlaşma Moro’daki Müslümanların mücadelesinin masada tamamlanması anlamına geliyor. İlk 
defa Müslümanlar azınlık olarak yaşadıkları bir yerde başarı sağlamış olacak.”

İNSANİ DİPLOMASİ

Moro Müslümanları 
için tarihi günler

Sudan’dan İHH’ya üst düzey ziyaret

Resmi görüşmeler için Türkiye’ye gelen Sudan Dev-
letler Arası Yardımlaşma Bakanı İdris Süleyman, 
İHH Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette ba-
kana Sudan’da gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız 
projeler hakkında bilgi verildi. Bakan Süleyman, 
vakfın çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Irak meclis başkanından İHH’ya ziyaret

Resmi ziyaretler için Türkiye’ye gelen Irak Mec-
lis Başkanı Selim Abdullah Cuburi, İHH Genel 
Merkezi’ni ziyaret etti.

Selim Abdullah Cuburi ve beraberindeki he-
yeti, vakfımızın Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz karşıladı. Ziyarette 
Başkan Cuburi’ye vakfımızın Irak’taki çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. Başkan Cuburi, İHH’nın 
Irak’ta yaptığı insani yardım ve insani diplomasi 
çalışmalarının ülkesi için çok değerli olduğunu 
belirterek teşekkür etti.

Malavi’den İHH’ya ziyaret

Türkiye’ye gelen Malavi Eski Enerji Bakanı İbra-
him Matola, İHH Genel Merkezi’ni ziyaret ederek 
fikir alışverişinde bulundu. Matola’yı, vakfımız 
Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Yönetim Kurulu 
Üyemiz İzzet Şahin karşıladı. Ziyarette Eski Ba-
kan Matola’ya vakfımızın Malavi’deki çalışmaları 
hakkında bilgi verilirken yeni projeler hakkında 
da istişarelerde bulunuldu.

Bakan Kurtulmuş’tan İHH’ya ziyaret

Kültür ve Turizm eski Bakanı Numan Kurtulmuş 
İHH Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Kur-
tulmuş’u karşılayan Genel Başkanımız Bülent 
Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimiz vakfın ça-
lışmaları hakkında kendisine bilgi verdi. Yıldırım, 
İHH’nın faaliyetlerini anlatarak; acil yardım, sa-
vaş ve kriz bölgelerinde yürütülen insani yardım 
çalışmalarından bahsetti. Bakan Kurtulmuş ise 
vakfımızın yürüttüğü faaliyetlerden dolayı Yıldı-
rım’a teşekkür etti.
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Yetimlerin
umudu oldunuz

Yetim çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, sa-
vunmasız çocuklara karşı toplumda duyarlılık 
oluşturmak ve yetimler için kalıcı projeler üret-
mek amacıyla her yıl Yetim Dayanışma Günleri 
düzenliyoruz. Sekizincisi bu yıl mart, nisan ve 
mayıs aylarında düzenlenen Yetim Dayanışma 
Günleri’nde yetimlerin hayatlarına dokunan, 
eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlardaki 
onlarca farklı proje, Türkiye’den dünyanın dört 
bir yanına giden gönüllü ekiplerin ziyaretleriy-
le gerçekleşti. Bu ziyaretler sayesinde ekiplerin 
İHH’nın yetim çalışmalarını yerinde denetle-
mesi, yetimlerle tanışması ve kaynaşması müm-
kün hale geliyor.

Gerçekleştirilen projeler arasında;
• Yetim ailelerine ev eşyası alımı,
• Yetimhanelerin tadilat masraflarının karşı-

lanması,
• Yetimlerin kendi işlerini yapabilmeleri için 

dikiş makinesi alımı,
• Sağlık taramalarının yapılması,
• Maddi durumu iyi olmayan yetimlerin ev-

lendirilmesi,
• Kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarının giderilmesi,
• Piknik, uçurtma şenlikleri gibi eğlence prog-

ramları düzenlenmesi gibi yüzlerce faaliyet var.

2018 Yetim Dayanışma Günleri’nde İHH;
• 175 gönüllüyle yola düştü.
• 32 ülkeye ulaştı.
• 434 projeyi hayata geçirdi.
• 40 binden fazla yetim projelerden faydalandı.

YETİM

İHH, her ay 55 ülkede ve 
Türkiye’de 76 şehirde bulunan 90 

bini aşkın yetim çocuğun düzenli bakımını 
üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, barınma gibi 
konularda onlara destek veriyor. Ayrıca her yıl
135 ülkedeki 800 bin yetime dönemsel yardım 

ulaştırıyor. Yetim çalışmalarımızla alakalı detaylı 
bilgi için ziyaret edin: ihh.org.tr/yetim
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Tarihler 1992’yi gösterdiğinde Avrupa’nın tam ortasında, büyük devletlerin gözleri önünde Müs-
lüman Boşnakların üzerinde bombalar patlamaya başladı. Şehirler kuşatıldı, soykırımlar yapıldı, 
insanlar acımasızca katledildi. O yıllarda Türkiye’den savaşın ortasındaki Bosna halkına ulaşmak 
için gönüllülerin başlattığı yardım çalışmalarının bir sonucu olarak İHH hayat buldu. Çatışmaların 
ortasında Saraybosna ablukasını kırarak Bosna’ya yardım ulaştırdı; yaşanan zulmü dünya kamuo-
yuna duyuran ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Yıllar geçti, gökyüzünden bombalar yağmaya devam 
etti. İHH ise geçtiğimiz çeyrek yüzyılda mazlum ve mağdurların yardımına koşmayı kendine görev 
saydı. Öyle ki 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.

Yıllar yılları kovaladı, 2017 yılında İHH iyilik yolculuğunda 25 yaşını doldurdu. Hayırsever 
gönüllülerin destekleriyle gerçekleştirdiği faaliyetler vesilesiyle Arakan’dan Filistin’e, Suriye’den 
Afrika’ya, Afganistan’dan Haiti’ye, dünya genelinde 23.5 milyon kişiye ulaştı.

İNSANİ YARDIM

520

1.423

76

189

1.292

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

Projeleri gerçekleştirmek ve var olan 
projeleri denetlemek üzere 1.423 
görevli Türkiye’den yola çıktı.

76 ülkede faaliyet gerçekleştirdi.

Faaliyetlerinde dünya genelinde 
118 partner, 71 donör kuruluş ile 
işbirliği yaptı.

76 ülkede 1.292 proje hayata geçirdi.

60bin

23.5milyon

Türkiye’de 76 şehir,
308 ilçede yaklaşık 60 bin gönüllü 
çalışmalara destek verdi.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen projeler ve 
faaliyetler vesilesiyle dünya genelinde 
23.5 milyon kişiye ulaştı.

İHH’nın 2017 özeti

686.521bireysel bağışçı

2.959.067 bağış hareketinde bulundu.

576.976.412
Faaliyetler için 576.976.412 Türk Lirası harcandı.

İyilik yolculuğunda 
çeyrek yüzyıl 
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Türkiye ile birlikte, 80 ülke ve bölgeye Rama-
zan’ın bereketini ulaştırdık. Sizlerin göndermiş 
olduğu kumanya, iftar, fitre, zekatlar ve bay-
ramlıklardan milyonlar yararlandı. Yardım gö-
türdüğümüz ülkelerdeki Müslümanların yapı-
lan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını 
ve Türkiye’ye dua ettiklerini gördük. 80 bölge-
deki mazlum, mağdur ve mültecilere ulaşma-
mıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.

2018 Ramazan yolculuğunda
destek ve bağışlarınızla:

RAMAZAN

Ramazan’da
hayırlarınızı
ulaştırdık

188.325

1.953.602

Yüzbinlerce

74.870

30.075

85.114

kumanya paketi dağıtıldı.

kişi bu kumanyalardan faydalandı.

kişiye kurulan sofralarla iftar 
yemeği verildi.

ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı. 

Ramazan Çocuk Paketi dağıtıldı.

yetime bayramlık elbise hediye edildi.
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SEYAHATNAME

Ramazan ve kumanya dağıtım çalışmaları 
için Kenya’dayım. Burası Afrika’nın doğu-
sunda bulunan bir cumhuriyet ülkesi. Nüfu-
sun yaklaşık %15’ni Müslümanlar oluşturu-
yor. Son yıllarda Somali’de yaşanan olayların 
ardından on binlerce Somalili Müslüman, 
mülteci olarak burada yaşamaya başlamış. 
Anadili Swahilice olan Kenya’nın resmi dili 
ise İngilizce. Her ikisi de resmi dil olarak 
kabul edilse de, resmi kurumlarda İngilizce 
kullanılması zorunlu. Çünkü resmi kararlar 
ve mahkeme tutanakları İngilizce tutuluyor. 
Hatta İngilizce bilmeyenler - genelde yaşlı-
lar - için ise tercüme hizmeti bile var. Ülkede 
gençlerin okuma-yazma oranı oldukça yük-
sek. On binlerce öğrenci, okullarına her gün 
kilometrelerce yol yürüyerek ulaşıyor. Yine 
de bu uzun mesafeler onlar için engel değil.

Başkent Nairobi’de zengin ve fakir ara-
sındaki uçurum net bir şekilde gözlemlene-
biliyor. Marketlerin giriş ve çıkış kapılarında 
bulunan güvenlikler üstünüzü, çantanızı arı-
yor ve gerektiğinde alışveriş fişini gösterme-
nizi isteyebiliyor. Beyazlar böyle bir aramaya 
tabi tutulmuyor. Bunun en büyük nedeni ise 
ülkede yaşayan beyazların turizm ya da ticari 
amaçlarla burada bulunmaları.

Ülkenin kıyı bölgesinde bulunan ve en 
büyük ikinci şehri -bir zamanlar başkent- 
olan Mombasa, turistler için bir tatil beldesi 
konumunda. Şehir merkezinde ve köylerde 
yaşayanlar yol kenarlarında meyve ve yiye-
cek satarak geçimlerini sağlıyor. Biraz daha 
şanslı olanlar ise 5 metrekarelik dükkanlarda 
ürünlerini sergiliyor. Otellerin çok sayıda ol-
duğu bu bölgede turizm, komşu ülkelerdeki 
sıkıntılar nedeniyle olumsuz etkilenmiş gö-
rünüyor.

Burası Malindi şehrine bağlı bir köy. 
Kenya’da bulunan yüz binlerce mazlum, on 
metrekare ve iki odadan oluşan bu kerpiç 
evlerde yaşıyor. Köy merkezinde bulunan su 
kuyularından su ihtiyaçlarını karşılayabili-

yorlar. Ancak köylerden pek azı bu imkana 
sahip. Bu imkana sahip olmayan binlerce 
insanı ise büyük zorluklar bekliyor. Burada 
bir çuval erzak, büyük bir mutluluğu temsil 
ediyor. Evlerinde sadece hayatta kalabilmek 
için ihtiyaç duydukları eşyalar  var. Bir balon 
bile çocukların büyük bir heyecanla oyun oy-
naması için yetiyor.

Gelin sizinle bir ev ziyaret edelim. Evin 
girişinde kapı yok. Evlerin içerisinde değer-
li bir eşya bulunmadığı için parçalanmış bir 
bez parçası kapı işlevini görüyor. Sığdırdıkla-
rı minder ve yastıklar dışında sadece yemek 
ve su kapları var. Dolapları olmadığından, 
çamaşırlarını duvardan duvara gerdikleri bir 
ipe asıyorlar. Sinek ve böceklerden korun-
mak için ise cibinlik kullanmak zorundalar. 
Zira Afrika, sivrisineklerden bulaşan ölüm-
cül hastalıkların yaygın olduğu bir kıta.

Sahibinden izin alarak içeri giriyor ve 
bu iki odalı evi fotoğraflamaya başlıyorum. 
İçerisi sineklerle dolu olduğu için sinek ko-
valamaktan işime odaklanamıyorum. Köşeye 
geçtiğimde saçlarıma örümcek ağı yapıştığını 
farkediyorum. Çıkarken ev sahibine burada 
nasıl uyuyabildiğini soruyorum. Cibinliğini 
kaldırıp yatağına uzanıyor ve nasıl uyuduğu-
nu gösteren o pozu veriyor.

Sıradan bir ev ziyareti

SEYAHATNAME 

Yazı & Fotoğraf: Abdurrahim Kibritçi
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Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 106 ülkedeki milyonlarca ihtiyaç sahibine 
53.500 kurban hissesi ulaştırdık. Her yıl olduğu gibi bu Kurban da yola çıkıyoruz. Milyonlarca 
insana kurbanın sevincini ve bereketini ulaştırmayı amaçlıyoruz. Siz de kurban hisselerinizi bu 
iyilik kervanına katabilirsiniz.

Kurban vekaleti için:
ihh.org.tr/bagis

Destek ve bağışlarınızla kesilen kurbanlar:

İHH 2017 kurban yolculuğunda:

Bu paylardan:

Yola çıkıyoruz

335

53.500

2milyon

428.000

519bin

106

vakıf personeli ve gönüllü ile

hisseye ve

ihtiyaç sahibi faydalandı.

paya ayrıldı.

kilometre yol katederek,

ülke ve bölgede,
396
şehre ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 
kurbanlarınızın ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılması için 
gidilen 12 ülkede toplamda
23 bin 440 yetim çocuğa 

bayramlık kıyafet
hediye edildi. 

KURBAN

Kurbanlarınız 
nasıl kesiliyor?
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KURBAN GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARI

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

Kurban hisseleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından kurban çalışması 
yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

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

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

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

Kurbanlarınız nasıl 
kesiliyor?

Bir iyilik elçisi: 
Behnan

Sayın Ahmet Güneş
vekaleti vermiş olduğunuz 
kurbanınız 21.08.2018
tarihinde kesilmiştir.
Allah kabul etsin.

1

2

3

4

5

Dünyanın dört bir yanında yüz binlerce gönüllüsü bulunan İHH, bazen farklı iyilik hikayeleri-
ne şahit oluyor. Simitçilikten kazandığı parayı mazlum kardeşiyle paylaşanlar ve iyilik yapmayı 
alışkanlık haline getiren minik yürekler. 13 yaşındaki Behnan da onlardan biri. İstanbul Fatih’te 
yaşayan Behnan, 8 yaşındayken Gana’da bir su kuyusu açtırdı. Annesinin teşvikiyle başladığı ça-
lışmada nice gönle değen Behnan iyilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

“Annem Afrika’daki çocukların fotoğrafını gösterince çok etkilendim. Onlar için bir şeyler 
yapmak istedim. Annem ile kırtasiyeye gidip kalemler aldım ve bunları her yerde sattım. Doğru-
dan para verenler de olunca 1.5 yıl sonra hedeflediğim miktara ulaştım. Bu parayı İHH’ya getirip 
su kuyusu açtırmak istediğimi söyledim. Onlar da Gana’da su kuyusu açtılar. Bir süre sonra kuyu-
nun fotoğrafları geldi, çok sevindim. Keşke gidip o insanları görebilseydim.”

Behnan iyilik yolculuğuna Sudanlı hafızlar için devam ediyor. Sudanlı çocukların luh denilen 
tahtalara yazı yazarak Kuran-ı Kerim’i öğrendiklerini söyleyen Behnan, bunu okuldaki tüm arka-
daşlarıyla paylaştığını anlatıyor. Behnan onlar için Kuran topladığını ifade ederek, “Bugüne kadar 
445 Kuran gönderecek miktara ulaştım. Bu mushaflar İHH aracılığıyla kendilerine ulaşacak. Ay-
rıca İHH’nın elektriği olmayan yerler için aydınlatma çalışmasına başladığını öğrendim. Bundan 
sonra ışığı olmadığı için akşam ders çalışamayan çocuklara destek olmaya çalışacağım.” diyor.
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Gayrimenkul Bağışı 
Hiç bitmeyecek bir iyilik: 

Nermin teyze onlarca yetime nasıl 
anne oldu?

2005 yılında İstanbul-Sultanahmet’teki iki adet 
mülkünü vakfımıza gayrimenkul bağışı ile dev-
reden Nermin teyze, bir sene sonra ardında 3 
çocuğunu bırakarak bu dünyaya veda etti. Fakat 
bu hayrın hikayesi yeni başlıyordu.

Nermin teyzenin bağışladığı mülklerden 
elde edilen kira gelirleri Bursa Marmara Afet 
Koordinasyon Merkezinin yapımında kulla-
nıldı. Bu sayede Nermin teyze olası bir afette 
kurtarılacak insanların yardım eli olmuştu. 
Aynı bağıştan elde edilen gelirle yetim spon-
sorluk sistemindeki birçok yetimin ihtiyaçları 
karşılandı. Bu kapanmayan iyilik kapısı Ner-
min teyzeyi 3 çocuğunun yanında onlarca ye-
timin de annesi yaptı.

Bu bağıştan doğan kira gelirleri vakfımı-
zın birçok alandaki faaliyetlerinde değerlen-

dirilmeye devam edecek. Gayrimenkulun 
satılması durumunda ise elde edilen gelir yine 
gayrimenkul fonuna aktarılacak. Bir defalığı-
na yapılmış olan bu hayır zaman içinde değer-
lenip yeni kapılara dönüşecek.Nermin teyze 
on yıldan uzun bir süredir aramızda yok fakat 
hikayesi bizimle birlikte devam ediyor. Yap-
tığı hayır ise katlanarak büyüyor ve daha çok 
insanın hayatına dokunmaya devam ediyor.

Siz de Nermin teyze gibi yapacağınız gay-
rimenkul bağışları ile yetimlerin anne-babası 
olabilir ya da adını hiç duymadığımız bir top-
rak parçasında meydana gelen depremde en-
kaz altındaki afetzedenin umudu olabilirsiniz. 
Bu imkanı değerlendirmek istemez misiniz?

Dini ve hayri 
hizmetlerde 
değerlendirilmek 
üzere herhangi bir 
bedel olmaksızın bağış 
yapabilirsiniz.

Gayrimenkullerinizi 
bağışlarken özel bir 
isteğe bağlı olmasını 
şart koşabilirsiniz. 
Bağışığınızın satışa konu 
olup olmaması veya hangi 
faaliyet için kullanılacağını 
siz seçebilirsiniz. Yine 
gayrimenkulun yüzde 
kaçını bağışlayacağınızı siz 
belirleyebilirsiniz.

Dilerseniz tapunuza 
şerh koyarak kullanma 
hakkı sizde kalarak 
yalnızca mülkiyet hakkını 
vakfımıza devredebilirsiniz. 
Gayrimenkulünüzün 
mülkiyeti İHH’ya geçer 
ancak bağışçı olarak 
bağışlanan yeri hayatınızın 
sonuna kadar kullanabilir, 
kiraya verebilir, tasarruf 
edebilirsiniz.

Kapanmayacak defterleri birlikte yazmak için; 0212 631 21 21’den ve 
www.ihh.org.tr’den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Tek sefer yapacağınız bir iyilik uzun yıllar ihtiyaç sahiplerine hizmet ve-
rebilir. Gayrimenkul bağışı ile değeri ömrünüzü aşacak belki de yüz yıllarca 
sürecek bir hayra vesile olabilirsiniz. Bağışladığınız bina, dükkan, daire ve arsalar 
sayesinde yapılan çalışmalara ve hayırlara ortak olabilirsiniz.

Bağışınızı belli bir amaç doğrultusunda şartlara bağlayarak yapabileceğiniz gibi herhangi bir şarta 
bağlı kalmaksızın da yapabilirsiniz.

İHH, gayrimenkul bağışları sonucu elde edilen mülklerin satışı ve kiralanması gibi durumlarda bedel 
tespiti için kendi araştırmasını, bağışçı araştırmasını ve SPK onaylı bağımsız iki firmadan gelen eksper-
tizleri vakfımızı zarara uğratmayacak şekilde dikkate alarak belirlemektedir.

Gayrimenkul bağışlarından elde edilen satış gelirleri yeniden gayrimenkul yatırımlarında değerlendiriliyor. 
Kira gelirleri ise vakfımızın tüm faaliyetlerinde değerlendiriliyor.

GAYRİMENKUL

a

e-g
f-h

30
0 

cm

30
0 

cm

30
0 

cm

210 cm

Gayrimenkul Bağışı nedir?

Gayrimenkulümü hangi türlerde bağışlayabilirim?

Fiyat Belirleme

Şartsız bağış: Şartlı bağış: Kullanım (intifa) 
hakkı şartı ile bağış:

1 2 3
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İşletme sahibi olarak her türlü gıda, temizlik, giyecek ve yakacak malzemelerini ihtiyaç sahiplerine 
bağışlayabilir, yaptığınız bağışı gider olarak kaydedebilirsiniz.

Bağışa uygun malzemeleri kendisi tedarik eden veya başkası üzerinden tedarik edip faturalandı-
ran işletmeler Gıda Bankacılığı adı verilen organizasyon ile avantajlı bağış imkanı elde etmektedirler.

Gıda Bankacılığı organizasyonu, uygun malzemeleri bağış yoluyla depolar, doğrudan veya yar-
dım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Gıda Bankacılığı uygulaması ile ayni bağışla-
rınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz.

     Nasıl bağışlayabilirim?

GIDA

Gıda 
Bankacılığı

İşletmeme ait olmayan gıda vb. maddeleri bağışlayabilir miyim?

Gıda bankacılığı 
kapsamında yapılan bağış 
için fatura kesilir

Bağışlanacak malzemenin 
alış faturası bağışçı adına 
düzenlenir

Bağışçı aynı malzemeyi 
içeren kendi faturasını İHH 
adına, uygun fatura ibaresiyle 
düzenler

İşletmeye ait olmayan 
durumlarda söz konusu malın 
KDV dahil bedeli gelir vergisi 
beyannamesinde bağış ve 
yardımlar kısmına yazılarak gelir 
vergisi indirimi olarak kabul edilir

Kesilen fatura 
İHH’ya göre düzenlenir

Mal bedeli olarak
faturada, bağışa konu malın 
maliyet bedeli (yüklenilen katma 
değer vergisi hariç) yazılır*

Faturada “ihtiyaç sahiplerine 
yardım şartıyla bağışlandığından 
KDV hesaplanmamıştır”
ibaresi yazılır

Taşıma için sevk 
irsaliyesi hazırlanır

1

1

2

2

3 3

4

5

Bağışlanacak maddeler işletmenize ait olmasa da gıda 
bankacılığı kapsamında bağışta bulunabilirsiniz

Gıda Bankacılığı hakkında
ihh.org.tr/gida-bankaciligi adresinden veya
0212 631 21 21 numaralı telefondan ayrıntılı
bilgi alabilirsiniz

BAĞIŞÇI

İHH İNSANİ YARDIM VAKFIBÜYÜK KARAMAN CAD.
TAYLASAN SOK. NO: 3

FATİH / İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ-NO: FATİH 4780136074

*Gıda Bankacılığı 
kapsamında yapılan bağışlar

3065 sayılı Kanununun
17/2-b maddesine göre

katma değer vergisinden 
müstesnadır.
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2011’de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşmasıyla 
en az 500 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani krizin 
doğmasına sebep oldu. 6 milyon insan yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde başka 
bölgelere göç etti. En az 5 milyon insan ise başka ülkelere sığındı. Halen 13 milyon 
kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, yaklaşık 5 milyon kişi yardımlara sınırlı erişiyor. 
Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı Suriye’de savaşın 
başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu, en az 12 
bin insan hapiste öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç 
çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Küresel 
güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı 
Suriye’de evlerin üçte biri, hastane ve eğitim kurumlarının yarısı yıkıldı; kadim 
şehirler yerle bir edildi.

Hazırlayan: Bekir Arslan

Suriye’de
savaşın bilançosu, 
yiten hayatlar ve
İHH deneyimi

SURİYE
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SURİYE

Suriye, tarih boyunca İbranilerden Babillilere, Bizans’tan Memlüklülere kadar birçok 
köklü medeniyete ev sahipliği yaptı. 402 yıllık Osmanlı idaresinden sonra Birinci 
Dünya Savaşı’nda Fransa’nın yönetimi altına girdi ve 1946 yılında bağımsızlığını 
kazandı. Hafız Esed’in 1971 yılında yaptığı darbeyle iktidara geldiği ülke, ordu ve 
istihbaratın kontrolü altındaki bir diktatörlüğe dönüştü. Hafız Esed’i o dönemde dünya 
gündemine taşıyan katliamlarıydı. 1982 yılında Hama’da yaklaşık 40 bin kişi Hafız Esed 
tarafından katledildi. Suriye’nin o güne kadar gördüğü en büyük katliam olsa da Hama 
ilk değildi. Ordu güçlerinin farklı bölgelerde yaptığı katliamlarda yüzlerce kişi vahşice 
öldürülmüştü. O dönemlerde katliamlar kadar yapılış biçimleri de toplumdaki baskıyı 
arttırmayı amaçlıyordu. Sivillerin bulunduğu evlerin havan topu ateşine tutulması, 
mahkumların hücrelerde işkenceyle öldürülmesi ve bir okula toplanan tutsakların 
yakılarak öldürülmesi gibi olaylarla Suriye halkı katledilmeye başlandı.

29 yıl boyunca ülkeyi yöneten Hafız Esed 2000 yılında ölünce yerine oğlu Beşar 
Esed geçti. İlk günlerde kurduğu baskılarla babasından farklı olmayacağı anlaşılan 
oğul Esed, kısa sürede ülkedeki özgürlükleri daha da kısıtlama yoluna gitti.

2010 yılında başlayan Arap Baharı’nın Suriye’ye sıçraması gecikmedi. Tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının Esed ailesi tarafından yönetildiği ülkede yolsuzluklara ve 
insan hakkı ihlallerine karşı 2011 yılının ocak ayında sivil ve barışçıl gösteriler başladı. 
Bu gösteriler Esed’in büyük katliamlara girişmesine yol açtı. Rejimin katliamlarıyla 
başlayan çatışmaların ülke geneline yayılarak yoğunlaşması vahim bir insani krize ve 
büyük bir savaşın başlamasına sebep oldu.

Suriye bugün çeşitli ülkelerin askeri güçlerini ve yeni geliştirilen silahları denediği, 
trajedilerin günlük rutinler haline geldiği kalabalık bir tiyatro sahnesi. Çatışmalar 
dursa bile geride kalan parçalanmışlık hiç de kolay toparlanabilecek gibi görünmüyor.

500bin

120bin

4.9milyon

30bin

12.8milyon

2.8milyon

1/3

20bin

280bin5milyon

12bin

En az 500 bin insan 
hayatını kaybetti.

120 binden fazla insan 
hapsedildi veya kayboldu.

4.9 milyon kişi yardıma 
sınırlı erişebiliyor.

Her ay 30 bin kişiye psikolojik 
travma teşhisi konuyor.

12.8 milyon kişi sağlık 
hizmetine muhtaç.

2.8 milyon kişi savaştan 
dolayı engelli olarak yaşıyor.

Evlerin üçte biri, hastane ve 
okulların ise yarısı yıkıldı.

13.5milyon
13.5 milyon kişi insani 
yardıma ihtiyaç duyuyor.
(%48 Erkek, %52 Kadın)

Bunun en az 20 bini çocuk.

Hapiste öldürülen insan 
sayısı en az 12 bin.

5.8milyon
Bunun 5.8 milyonu çocuk.

6milyon
kişi ülke içinde
zorla yerinden
edildi.

5 milyondan fazla insan 
başka ülkelere sığındı.

Ülkede yaşayan 450 bin Filistinli 
mültecinin 280 bini göç etti.

2011’den bu yana Suriye’de;
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Kısaca
Suriye Tarihi
ve Savaş 
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80010
Personel ve gönüllü olarak 
800 kişi çalışıyor.

10 merkez ve ofisten 
koordine ediliyor.

92 partner kuruluş ile ortak 
çalışmalar yapılıyor.

92

6 konteyner kent

182 bin ton gıda

135 milyon adet 
ekmek

16 milyon 
adet elbise ve 

ayakkabı

4.4 milyon adet 
hijyen ve temizlik 

ürünü

8.8 milyon adet ilaç, 
tıbbi malzeme ve 

cihaz

4 milyon adet 
kitap ve kırtasiye 

ürünü

6.5 bin ton 
yakacak

17 bin adet
çadır

1.2 milyon litre 
yakıt

392 bin adet 
inşaat

malzemesi

104 bin adet çadır 
malzemesi

4 milyon adet ev eşyası 
ve mutfak gereci

24 milyon adet 
hazır yemek ve 

konserve

61 fırın

30 mutfak

27 çadır kent

13 yetim evi,
1 çocuk yaşam 

merkezi

35 ücretsiz giyim
mağazası

1 üniversite,
43 okul

14 sağlık
tesisi

$360.605.013 
İHH Suriyeli mültecilere $ 360.605.013 tutarında yardım ulaştırdı.
(1 Ocak 2012 - 30 Haziran 2018)

Sadece Reyhanlı ve Kilis’teki fırınlarım
ızd

a ü
ret

ild
i.

Özetle İHH’nın
Suriye çalışmaları

SURİYE
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Suya
ne kadar uzaksınız?
Su, size ne kadar uzakta?
Çalışıyorsanız yanı başınızda.
Durakta bekliyorsanız küçük bir dokunuşta.
Evdeyseniz hemen elinizin altında.
Sokaktaysanız belki bir cami avlusunda.
Seyahatte iseniz yolunuzun üzerinde.
Kısacası temiz su, ihtiyaç duyduğunuz anda
yanınızda. Fakat Afrika’daysanız çok
uzaklardaki bir su birikintisinde,
o da ne kadar temizse.

Bir su kuyusu onların hayatını değiştiriyor. 
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Hızla tükenen doğal kaynaklar, iklim değişik-
liğine bağlı felaketler ve nüfus artışı su krizini 
çağımızın en önemli meselelerinden biri hali-
ne getirdi. Tüm dünyada yaklaşan küresel su 
krizi ve olası çözümleri hakkında tartışmalar 
yapılıyor. Suya ulaşamayan milyonlarca insan 
sessizce ölümü bekliyor. Daha önce Brezilya’da 
yapılan Uluslararası Su Forumu’nda dile getiri-
len çözüm önerilerinden biri: “Tahminlerimi-
ze göre her yıl birkaç milyar dolar harcanarak 
dünyadaki susuzluk kökünden halledilebilir. 
Bu miktar sadece Amerika’da hayvanlar için 
harcanan miktarın yarısı kadar.”

18 yılda, 36 ülkede, 7.202 su kuyusu

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik 
içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. 
Milyonlarca insanın sağlıklı suya ulaşamadığı 
dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artı-
yor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için 
ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa in-
sanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha 
da artacak. Özellikle Afrika ve Asya bölgesi 
başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesin-
de insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için kilometrelerce yürümek zorunda 
kalıyor.

700milyon

2milyar

1000

2milyon

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 
700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği
su temiz değil.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve 
tifo nedeniyle her gün yaklaşık
1000 çocuk ölüyor.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü 
nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 
2 milyonu geçiyor.

SU KUYUSU
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Etiyopya
Somali
Burkina Faso
Nijer
Cibuti
Çad
Kamerun
Sudan
Sierra Leone
Gine
Senegal
Kenya
Tanzanya
Uganda
Ruanda
Burundi
Zimbabve
Güney Afrika
Mali
Gana
Hindistan
Bangladeş
Afganistan
Moğolistan
Pakistan
Endonezya (Açe)
Keşmir
Myanmar
Kamboçya
Sri Lanka
Patani
Kırgızistan
Filistin (Gazze)
Irak
Lübnan 
Suriye

244
1775
123
34
46
1403
307
425
31
86
5
494
92
65
65
55
20
3
142
421
30
973
104
1
11
5
80
60
5
47
1
4
1
12
2
30

İHH su sorununun önüne geçebilmek için 
bugüne kadar 36 ülkede, 7.202 su kuyusu 
açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata ge-
çirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca 
insanın susuzluğuna çare oldu. 

2000-2018 yılları arasında
açtığımız su kuyuları

SU KUYUSU
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Konuşan: Osman Atalay*
Röportaj: Ahmet Fatih Madanoğlu

“Biz burada
suyun şımarıklığını
yaşarken, Afrikalılar 
orada susuzluğun
travmasını yaşıyor”

*İHH Mütevelli Heyeti Üyesi

RÖPORTAJ
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Birçok projede olduğu gibi İHH 
su kuyusu projesinde de öncü 
vakıflardan. Size de İHH’nın ilk su 
kuyusunu açmak nasip olmuş. Bize 
bunun hikayesini anlatır mısınız?

Bilindiği üzere 1999 yılında çok büyük bir 
felaket, Marmara Depremi yaşandı. Biz de 
İHH olarak arazideydik. Marmara Depre-
mi’nden yaklaşık 3-4 ay sonra Etiyopya’da 
çok büyük bir kuraklık felaketi oldu. Bütün 
dünya kamuoyu kuraklığa odaklandı. O za-
manlarda, Türkiye’den sivil toplum kuruluş-
larının yurt dışında çok faaliyetleri yoktu. 
1999 yılının kasım ayında Etiyopya’dan bir 
kişi bizi aradı ve çok büyük bir kuraklık yaşa-
dıklarını söyledi. Etiyopya’nın doğusundaki 
kuraklık nedeniyle yaklaşık 1 milyon insan 
evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Son 
yıllarda yaşanan en büyük göçlerden biriydi. 
Göç sırasında birçok insan yollarda açlıktan  
hayatını kaybetmişti.

Bu konuda ne yapabileceğimizi düşün-
dük ve insani yardımda bulunmak için İHH 
olarak, iki arkadaş Etiyopya’ya gittik. O za-
manlar Türk Hava Yolları’nın Etiyopya’ya 
seferi olmadığından yaklaşık iki günlük se-
yahat sonucunda gideceğimiz yere varabil-
dik. Bölgeye ulaştığımızda ilk etapta iki TIR 
kadar yerel gıdayı kardeşlerimizle paylaştık. 
Etiyopyalılar, Türkiye’den yapılan yardımları 
teslim ederken bize hep aynı soruyu soruyor-
du; “Türkler burayı neden terk etti? Biz en 
son Osmanlı’yı biliyoruz, bir daha buraya ne 
gelen oldu ne de giden” şeklindeydi. 

Peki, su kuyusu açmaya nasıl karar 
verdiniz? 

Etiyopya’da gıda faaliyetlerimizi yaptıktan 
sonra oturduk ve Etiyopya için daha fazla 
ne yapabiliriz diye düşündük. Bölge halkına 
“Burada en çok ihtiyaç duyulan şey nedir?” 
diye sorduk. En önemli ihtiyacın su olduğu-

nu ve suya ulaşmak için günde 1 saatten fazla 
yürümek zorunda olduklarını söylediler. Bi-
zim için çok fazla önemli görünmeyen suyun 
orada ne kadar önemli olduğunu anladık ve 
su kuyusu kampanyası başlatmaya karar ver-
dik. Aslına bakarsanız su, hava kadar önem-
lidir fakat farkında değiliz.

Daha sonra Türkiye’ye geldiğimizde tele-
vizyonlarda programlar yaptık, gazetelere rö-
portajlar verdik. Etiyopya’da yaşanan kuraklık 
hakkında konuştuk ve insanların su kuyusu 
talep ettiğinden bahsettik. Vakfımız, Etiyop-
ya’ya su kuyusu kampanyası başlattı. İlk başta, 
kampanya garip geldi bağışçılarımıza çünkü 
ilk defa böyle bir ihtiyaç gündeme getirilmişti. 
Nasıl tepki vereceklerini bilemediler. Dolayı-
sıyla, bağış anlamında bir hareketlenme olma-
dı. Hiç unutmuyorum aylar sonra Afyon’dan 
“Su kuyusu ile ilgili ne yapabiliriz?” diye bir 
telefon geldi. Derken bir su kuyusu parası top-
landı ve 2000 yılında ilk su kuyumuzu Adama 
(Nazret) Bölgesi’ne yakın kırsalda açtık. Çok 
ilkel bir kuyuydu bu. İnsanlar suyu, kuyudan 
bir ipe bağladıkları plastik kovalarla çekiyor-
du. Daha sonra Türkiye’ye döndük ve açtığı-
mız su kuyusunun haberlerini yaptık. İnsan-
lara somut bir su kuyusu hikayesi anlatılınca 
kampanyamız daha çok ilgi görmeye başladı. 
Kısa sürede Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
çok fazla su kuyusu bağışı aldık. Bugün Eti-
yopya’da, 240’dan fazla su kuyumuz var. 

Bugün itibarıyla vakıf 36 ülkede, 
7202 su kuyusu açmış durumda. Bu 
rakama ulaşabileceğinizi Etiyopya’da 
ilk su kuyusunu açarken tahmin 
edebilir miydiniz? 

Kesinlikle tahmin edemezdim. Şimdiki gibi 
medya çok aktif değildi o zamanlar. İnsani 
yardım organizasyonlarını duyurmak kolay 
değildi. Türkiye’nin 2008 yılından sonra 
yaptığı Afrika ve Balkan açılımının Türki-
ye’deki sivil toplum örgütlerine çok büyük 

katkı sağladığını düşünüyorum. Bir moral 
oldu en azından. Açılımla birlikte, vakfımı-
zın su kuyusu projesi de kar topu gibi büyü-
dü. Su kuyusu yapımı, bölgelerdeki teknoloji 
eksikliği, su damarlarının kuruması gibi se-
beplerden dolayı ağır işleyen bir süreç olma-
sına rağmen 7202 rakamına ulaşmak güzel 
gelişme olarak değerlendirilebilir.

Su kuyusunun öneminden 
bahsettiniz. Peki, su kuyusu 
bağışı yapmak isteyen bağışçılara 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Tekrar vurgulamakta fayda var; su kuyusu çok 
önemli. İnsan vücudunun üçte ikisinin sudan 
ibaret olduğuna baktığımızda, su insan haya-
tının olmazsa olmazı manasına geliyor. Afrika 
insanı için su çok daha önemli çünkü suya 
ulaşamıyorlar. Diğer bölgelerde, özellikle Av-
rupa ve Amerika’da, suyun önemi yeteri kadar 
kavranılmış değil ve farkındalığı yok. Suyun 

insan hayatındaki önemini kavrayabilmek 
için muhakkak Afrika’yı görmek gerekiyor.

Bağışçılarımız çoğu zaman tek başına su 
kuyusu açma gayreti içerisine giriyorlar. Bana 
göre bu doğru bir yöntem değil. Çünkü tek 
başına açılmaya çalışılan su kuyusu, yeterli 
para toplanamadığı için uzun süre bekle-
mek zorunda kalıyor. Bunun yerine 4-5 kişi 
birleşip bir su kuyusunu hızlıca açmalı. O 
bölgelerde ihtiyaç had safhada olduğu için 
su kuyusu konusunda acele etmek gerekiyor. 
Bugün Afrika hala modern tarıma geçebilmiş 
değil. Bunun temel sebebi suya ulaşma zor-
luğu. İhtiyacı olan bölgelere, modern tarımı 
ancak su ile ulaştırabiliriz. 

Biz su dediğimizde duş almak, araba yıka-
mak gibi ihtiyaçlar aklımıza geliyor ama suyun 
insan hayatındaki önemini henüz keşfedebilmiş 
değiliz. Suyun asıl manası Afrika’ya gidince anla-
şılıyor. Biz burada suyun şımarıklığını yaşarken, 
onlar orada susuzluğun travmasını yaşıyorlar. 

RÖPORTAJ
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Dünyanın birçok bölgesinde eve su getirmek kadının işidir. Bu durum su krizinden 
en çok kadınların etkilenmesine neden oluyor. Çocuklarından feragat ederek 

yalnızca su taşımaya çalışan bir kadın hem ailenin hem de toplumun dışında 
kalıyor. Su krizinin çözülmesi ise en çok onların işine yarıyor. 

Çad’ın 3 farklı bölgesinde yaşayan 3 kadın, İHH’nın geçtiğimiz sene açtığı
su kuyularının hayatlarında neleri değiştirdiğini anlattı.

BAŞKA HAYATLAR

Yazı: Erhan İdiz
Fotoğraf: Burak Berberoğlu

HAVVA SEYİD

HALİME MUHAMMED

MERYEM İBET
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Yaşımı bilmiyorum, babam biliyordu. Evlenmeden önce suya gitmeye başladım. Evlendikten sonra eşimin 
ailesi için su getirdim. Eskiden çok yoruluyordum, kötü günlerdi. Bidonlar çok ağırdı, kaldırmakta zorla-
nıyordum ama yine de suya gitmeye mecburdum. Su alabilmek için bazen 7 kilometre yürümek zorun-
daydım. Artık su yanı başımda. Sabah erkenden suyumu alıp tarlaya gidiyorum. 6 çocuğum var, ben evde 
olmasam bile onlar su alabiliyor. 

HAVVA SEYİD
ÇAD (HIREYZE ŞATO KÖYÜ)

ÖNCESİ SONRASI

Ocak 2017 Temmuz 2018
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20 yaşındayım ve iki çocuğum var. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu yüzden 
herkesten daha çok su getirmek zorundaydım. Bazen günde iki defa suya giderdim. Getirdiğimiz su çamur-
luydu. İçerisindeki pisliğin çökmesini bekler öyle içerdik fakat yine de çok acıydı. Artık kuyu yakın. Sabah 
kalkınca eşim işe gidiyor ben de evdeki işleri yapıyorum. Suyu evden herhangi biri de alabiliyor. Ben de 
çocuklarımla vakit geçirebiliyorum. 

HALİME MUHAMMED
ÇAD (MOURA 1 KÖYÜ)

ÖNCESİ SONRASI

Ocak 2017 Temmuz 2018
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MERYEM İBET
ÇAD (ARIGUEYGE KÖYÜ)

24 yaşındayım. Suya yolculuklarım çocukken başladı. Yıllardır tek isteğim suya yakın olabilmekti. Eskiden 
günün 6 saatini bu işe ayırmak zorundaydım. Hava çok sıcaktı, eziyetli bir yolculuk yapıyordum. Şimdi 
o günler geride kaldı. Bir yıldır suya kolayca ulaşabiliyorum. 6 çocuğum var artık onlarla ilgileniyorum ve 
eşime tarlada yardım ediyorum.

ÖNCESİ SONRASI

Ocak 2017 Temmuz 2018
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Eskiden kardeşimle suya gitmek 
zorundaydım. Çok yoruluyordum ve içtiğimiz 

su boğazımı acıtıyordu. Fakat artık su 
yakınımızda ve tadı çok güzel.

Eşde İsa 

SEYAHATNAME 

Yazı: Erhan İdiz
Fotoğraf: Burak Berberoğlu

Bir su kuyusu
neleri değiştirir?

ÖNCESİ SONRASI

Ocak 2017 Temmuz 2018
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Çad, adını bir zamanlar Afrika’nın en büyük 
ikinci gölü olan Çad Gölü’nden alıyor. Gittik-
çe tükenen göl artık eski halinin onda biri yü-
zölçüme sahip. Çad’ın talihi de bu gölün tali-
hinden farklı değil. Bir zamanların sultanlıklar 
ülkesi gittikçe yoksullaşıyor. Bu yüzden Çad’a 
Afrika’nın ölü kalbi deniyor. Çad, yıllardır en 
yoksul ülkeler listesinin zirvesinde yer alıyor. 
Ülkenin büyük kısmında elektrik yok. Su 
yalnızca resmi binalarda ve bazı özel mülki-
yetlerde var. 1 milyon 300 bin kilometre kare 
yüzölçümüyle dünyanın en geniş topraklarına 
sahip ülkelerden biri. Nüfusu 13 milyon ve 
ülkede 186 farklı dil konuşuluyor fakat resmi 
dil Fransızca. Halkının büyük kısmı göçebe. 
Yağmur yağınca kuzeye, kuraklık başlayınca 

güneye göç ediyorlar. Sürekli hareket halinde 
olan halk ne üretebiliyor ne de eğitim alabi-
liyor. Bu yüzden ekonomi çok kötü ve oku-
ma yazma oranı yüzde 30’un altında. Resmi 
olarak bağımsızlığını kazanmış gibi görünse 
de hâlâ Fransa’nın sömürgesi. Petrolün yüzde 
60’ı Batı’ya gidiyor. Fransa askerlerinin bölge-
deki masraflarını yoksul Çad halkı karşılıyor. 

Çocukların doğduğu ama büyüyemedi-
ği ülke Çad. Her yıl binlerce çocuk 5 yaşını 
dolduramadan hayatını kaybediyor. Birçok 
nedeni olan bu ölümlerin temel sebebi ise 
tüketilen kirli su. Yeraltı sularına ulaşmakta 
güçlük çeken insanlar ihtiyacını yüzey sula-
rından karşılıyor ve bu birçok hastalığın ka-
pısını aralıyor.

SEYAHATNAME
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Uzun yıllardır bu soruna çözüm olabil-
mek için çalışan İHH, bugüne kadar Çad’da 
1400’ün üzerinde su kuyusu inşa ettirmiş. 
Biz de bu kuyuları görmek ve insanların fi-
kirlerini alabilmek için yola çıktık. 

İlk günü başkent Encemine’de geçirdik-
ten sonra kuzey doğuda bulunan Abeşe’ye 
geçtik. Elektriğin olmadığı şehre girdiğimiz-
de vakit akşamdı. Kentin karanlık evleri kar-
şıladı bizi. Sabahla birlikte İHH’nın şehrin 
merkezinde yaptırdığı özellikli su kuyusunu 
görmek için tekrar yola çıktık. Bu kuyu öte-
kilerine benzemiyordu. Zemin kaya, suya 
ulaşabilmek için 120 metre kazmak zorun-
da kalmışlar. Kuyunun üzerindeki depo ve 
güneş enerjisinin ürettiği elektrik sayesinde 

4 farklı bölgeye çeşmeler uzanmış. Bölgeye 
vardığımızda çeşmenin başını boş görüyoruz. 
Rehberimiz Ahmed Abi, “Artık su kuyrukla-
rı bitti. Her isteyen 5 dakikada suyunu alıp 
gidiyor. Eskiden buradaki insanlar ya paray-
la su almak ya da 7 kilometre uzaktaki şehir 
merkezine gitmek zorundaydı.” diyerek du-
rumu özetliyor. 

Sonra bir kuyunun neler değiştirdiğine 
şahitlik ediyoruz. Yaklaşık 2 bin ev bu kuyu-
dan faydalanıyor. Bu, 2 bin kadını her gün 
5 saat yol yürümekten kurtarıyor. Yani bir 
kuyu, 2 bin kadının ailesine dönebilmesi de-
mek. Günlük kazanılan 10 bin saat demek. 
Yoksulluğun girdabından biraz da olsun kur-
tulabilmek demek. Yüzlerce hayvanın ağır 

yüklerden kurtulması, çocukların artık oyun 
oynayabilmesi demek…

Abeşe’den ayrıldıktan sonra köylere gidi-
yoruz. İHH’nın daha önce yaptırdığı su ku-
yularını geziyoruz. Ülkedeki 7. günümüzde 
bir kabile reisiyle buluşuyoruz. Bir ağacın 
gölgesinde ağırlıyor bizi ve anlatmaya başlı-
yor: “Ellerime bakın, ne haldeler. Bu yaşım-
da bile çalışmak zorundayım. Allah kimileri-
ne verir, kimilerine vermez. Bizlere barakalar, 
sizlere apartmanlar verdi. Unutmayın ikisi de 
imtihandır. İbret almak lazım. Biz halimiz-
den memnunuz, siz de memnunsunuz. Fa-
kat hepimiz öleceğiz ve imtihan bitecek. Biz 
kendi sınavımızla ahirete göçeceğiz ve Allah 
yerimize yeni insanlar getirecek. Onlar da 

bizim gibi imtihanlarını yaşayacak. Önemli 
olan tek şey bu imtihanı nasıl verdiğimizdir” 
Kabile reisinin söyledikleri içimize işliyor. 
Bir süre oturup düşünüyoruz. Sonra su ku-
yusunun neleri değiştirdiğini anlatıyorlar. 
Eskiden içtikleri suyu getiriyorlar, safi çamur. 

Gittiğimiz birçok köyde zılgıtlarla ve al-
kışlarla karşılanıyoruz. İnsanlar bir şeyler 
anlatıyorlar bize, anlamıyoruz fakat hal dil-
leri teşekkür ettiklerini söylüyor. On gün bo-
yunca yolculuk yapıyor ve bir su kuyusunun 
neleri değiştirdiğine şahitlik ederek ülkemize 
dönüyoruz. İçimizde ihtiyar kabile reisinin 
sözleri yankılanıyor. Allah’ın bize verdikleri 
onlarla paylaşmamız için var. Bu bizim im-
tihanımız. 

SEYAHATNAME
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Bir
su kuyusu
açtır,
susuzluğa 
çare ol
Aileniz, arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla 
bir araya gelerek su kuyusu açtırabilir ya da su kuyusu 
fonuna dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin suya kavuşması için gerekli çalışmaların (su kuyusu 
onarımı, jeneratör alımı, su kanalı yapımı, depo alımı, tesisat 
kurulum ve onarımı vb.) yapılmasına katkıda bulunabilirsiniz. 
Ayrıca su kuyusu açtırmak için bölge seçimi yapmadan önce İHH 
su kuyusu birimiyle irtibata geçmeniz gerekir. Detaylı bilgi için 
0212 631 2121 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

KUYU yazıp
3072’ye göndererek 5 TL 

veya ihh.org.tr/bagis adresinden 
dilediğiniz miktarda bağışta 

bulunabilirsiniz.
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“Bu köyde doğdum.
60 yıldır her sabah uyanıp

suya gidiyorum. Öğlene kadar aileme
yetecek suyu taşıyorum, sonrasında

evin kalan işlerini yapıyorum.
Ömrümün yarısı su yolunda geçti. 

Artık yaşlandım, zorlanıyorum.
Çocuklar yardım etmezse bidonları

eşeğe yükleyemem. 5 saat yürüdükten
sonra bu acı çamurlu suyu içmek

zor geliyor. Su uzaklaştıkça
göç etmek lazım fakat burası

dedelerimizin köyü, burayı terk
edemem. Şükür ki Türkiye geldi ve

buna gerek kalmadı. Artık yanı
başımızda bir su kuyusu olacak.

Benim ömrüm bitti fakat torunlarım su
çilesi çekmeyecek. Ben de bu temiz

sudan içebileceğim.”

SEYAHATNAME 

Yazı & Fotoğraf: Burak Berberoğlu

Bir su kuyusunun 
inşası
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Aynı ağacın gölgesinde oturmuş bir bu-
çuk yıl önce yürüdüğüm yola bakıyorum. 
Köyün ihtiyar kadınlarından Ayşe Abdul-
kerim karşımda oturmuş bugüne kadar 
çektiği zorlu su yolculuğunu anlatıyor. Bir 
yandan onu dinliyor bir yandan buraya son 
gelişimi düşünüyorum. Çad’ın başkenti 
Encemine’nin kuzeyinde bulunan bu köye 
geçtiğimiz yılın başında gelmiş ve insanla-
rın 10 kilometrelik su yolculuğuna şahit-
lik etmiştim. Sabah erkenden çıktığımız 
yolculukta saatler sonra bir gölete varmış, 
eşeklere yüklediğimiz suları çöl kumları 
üzerinde bu köye ulaştırmıştık. Bugün aynı 
köye, Adibekr’e, su kuyusunun yapımını ta-
kip etmek için geldim. Amacım kuyunun 
yapılışını izlemek ve bunu fotoğraflarla 
kayıt altına almaktı. Fakat normalde basit 
olan bu işlem her gün 250 kilometrelik bo-
zuk yollarla birleşince çok daha zorlu bir 
hal aldı.

Çad’a ulaştığımızda Adibekr köyündeki 
kuyu çalışmalarına başlamak için hemen 
yola çıktık. Normalde iki gün süreceğini 
düşündüğümüz çalışmada bizi farklı sürp-
rizlerin beklediğinden habersizdik.

SEYAHATNAME
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Köyün girişinde şaşırdığımız bir törenle karşılandık. Suya nasıl zorlukla ulaştıklarını biliyordum fakat bu kadar 
mutlu olacaklarını tahmin edemezdim. Köye ulaştığımızda ustalar kuyuyu açmak için malzemeleri hazırlamış-
lardı. Zeminin kazılabilmesi için su gerekiyordu. Köylüler yağmur sularından oluşan birikintilerden ustalara su 
taşımak için seferber oldu. Zemin yaklaşık 50 metre kazıldıktan sonra içine filtreli pvc borular, ardından bo-
runun içine suyu yukarıya pompalayacak diğer malzemeler yerleştirildi. Son olarak kuyunun tulumba denilen 
baş kısmı yerleştirildi. Temiz su gelene kadar yaklaşık 3 saat kuyunun pompalanması gerekiyordu. Dökülen su 
israf olmasın diye hayvanların içebileceği şekilde brandadan bir havuz yapıldı.

Bugün kuyuyu bitirmeyi planlıyorduk fakat sabah yaşadığımız kötü olay işlerin uzayacağını gösterdi. Beton 
işlerini halledecek ustamız yolda bir trafik kazası geçirmiş ve hafif yaralanmıştı. Fakat işini yarım bırakma-
mak için yine de gelmişti. Onu o halde görünce çalışmamasını istedik ama dinlemedi. Bunca yol gelmişti ve 
işini yapmak istiyordu. Biraz istişareden sonra kendini çok zorlamadan çalışmasına karar verildi.

gün gün
1. 2.
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Betonu dökmek için tekrar yola çıktık. Beton kuyunun daha kullanışlı ve uzun ömürlü olmasını sağlıyordu. 
Kuyudan dökülen suyu hayvanların içebilmeleri için de bir havuz yapılıyordu. Bu işlem için ustalar tuğla, 
demir ve çimento kullandı. Fakat zeminin çıkardığı problemlerden dolayı çimento yetmedi. Şehirden çi-
mento alıp gelmek 5 saat sürüyordu. Beton işlemini tamamlamak yarına kalmıştı.

Sabah erken kalktık. Ülkede çimento bulmak bir hayli zorlu ve pahalıydı. Bir torba çimento bir ustanın 
günlük ücretinin 4 katı kadardı. Başkentten aldığımız bir torba çimento ile köye doğru yola çıktık. Köye 
vardığımızda ustalar bizi bekliyordu. Akşama kadar işlerimizi bitirip hep birlikte başkente döndük.

gün gün
3. 4.
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Normalde iki gün süren bir kuyu açılışı bazen bu tür engellerle uzayabiliyordu. Fakat şahit 
olduğumuz tüm güzellikler o yolu günlerce çekmeye değerdi. Bir kadının artık ağır bidonlar 

taşımak zorunda olmadığını bilmek, çocukların kendinden ağır yükler taşımayacağını, yüzlerce 
kişinin temiz su içeceğini bilmek her şeye bedeldi. 

Köye vardığımızda ustalar kuyunun boya işlerini tamamlamıştı. Açılış için tüm köylüler toplanmış bizi 
bekliyordu. Bu 140 yıllık bir hasretti. Herkesin gözünde öyle bir parıltı vardı ki anlatmak imkansız. 
Sanki tüm dünya ayakları altına serilmiş gibiydi. Dualar ve temennilerle kuyunun açılışını yaptık. İşin 
en güzel yanıysa köylülerin birçoğu hayatlarında ilk kez temiz su içiyordu.

gün
5.
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*İHH Su Kuyusu Koordinatörü

RÖPORTAJ

Konuşan: Celil Özatamer*
Röportaj: Serdar Gürçay

“Su kuyuları
bölgedeki halk
arasında yaşanan
çatışma ve
anlaşmazlıkları
bitiriyor”
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Dünyadaki su sorunu ne boyutta?

Su, insan hayatındaki en temel ihtiyaç. An-
cak dünyada her on kişiden biri temiz ve 
içilebilir suya erişemiyor. Yaklaşık 2 milyar 
insanın içtiği su da hijyen kurallarına uymu-
yor. Temiz suya ulaşmanın en zor olduğu kı-
talar ise Asya ve Afrika. Yer altı ve yer üstü su 
kaynakları bakımından en zengin coğrafyalar 
olmasına rağmen bölge halkı sömürüden ve 
yokluktan dolayı bu kaynakları temiz hale 
getiremiyor. Vakıf ve derneklerin çalışmaları 
da burada başlıyor.

Dünya’yı bekleyen büyük su problemleri 
var. Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı ve kirli-
lik gibi sebepler temiz su kaynaklarını tehdit 
ediyor. Ancak bu problemler Asya ve Afri-
ka’da daha ciddi durumda. 

Afrika’nın su kıtlığı yaşanan bölgelerinde 
her ailede 2-3 kişi hayatları boyunca eve su 
taşımakla görevli. Bu kişiler okula gidemiyor, 
ev işleriyle ilgilenemiyor ve bir işte çalışa-
mıyor. Eve su taşımak için sabah erkenden 
yola çıkıp ve 10-12 saatlik su yolculuğunun 
ardından akşam eve dönüyorlar. Tabi ulaşa-
bildikleri su her zaman içilebilir ve berrak ol-
muyor. Hastalık sebebi bir çok maddeyi için-
de barındıran çamurlu suyla eve dönüyorlar.

Hayatı boyunca eve su taşımakla görevli 
aile fertleri eğitim, ev işleri, sosyal hayat, iş 
hayatı gibi hiçbir şeye dahil olamazlar. Yap-
tığımız su kuyusu çalışmalarıyla insanların 
sağlıklı suya ulaşmasını sağlarken her gün 
kilometrelerce yürümekten de kurtarıyoruz. 
Böylece onları hayata kazandırıyoruz. Bu gö-
revli aile ferdi çocuk ise eğitimine, ev hanı-
mıysa ev işlerine devam edebiliyor

Temiz suya ulaşamamak insanlar için 
başka hangi sorunlara yol açıyor?

Kirli su tifo ve kolera gibi ölümcül hastalık-
lara neden oluyor. Resmi rakamlara göre bu 
hastalıklar nedeniyle her gün yaklaşık bin 

çocuk ölüyor. Yine kuraklık ve suya ulaşma 
zorluğu her yıl yaklaşık 2 milyon insanın ha-
yatını kaybetmesine sebep oluyor.

Şimdiye kadar kaç tane su kuyusu 
açtınız?

Vakfımız 2000 yılından bu yana 36 ülkede 
toplam 7202 adet su kuyusu açtı. Çalışma-
larımız şuan 18 ülke ve 40 bölgede devam 
ediyor. Yılda 800 ile 1000 arası su kuyusu 
açıyoruz.

Bu kuyular nerelerde açılıyor ve 
açıldığı bölgeye ne gibi faydalar 
sağlıyor?

Amacımız ve en önemli özelliğimiz merkezi 
yerlere uzak, imkanları daha kısıtlı kırsal böl-
gelerde su kuyusu açmak. Su kuyularımızın 
%80’inden fazlası böyle bölgelerde. Hatta 
çoğu zaman ulaşımın bile olmadığı bölgelerde 
su kuyusu çalışması yapıyoruz. Tabi Afrika’nın 
her yerinde su kuyusuna ihtiyaç vardır ama 
imkanlar dahilinde öncelikle en ihtiyaçlı böl-
geyi tespit ediyor ve oraya su kuyusu açıyoruz.

Su kuyusunun en önemli ve ilk amacı te-
miz ve içilebilir su sağlamak. Temiz su tarım 
ve hayvancılığın devam etmesini sağlıyor. 
Örneğin Çad ve Sudan’da hayvancılık insan-
ların önemli bir gelir kaynağı ama temiz su 
kaynakları olmadığında bunlar yapılamıyor.

Su kuyuları açıldığı bölgede halk arasında 
yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkları da bitiri-
yor. Ayrıca yine su kuyusu açılan bölgelerde 
yerleşim artmaya başlıyor. Böylece bölgenin 
sosyo-ekonomik açıdan kalkınmasına da kat-
kısı oluyor.

Su kuyusunun özellikle bölgelerdeki mis-
yoner faaliyetlerine karşı emniyet kemeri iş-
levi de var. Bu kuruluşların çalışma yaptığı 
bölgelerde insanlar dinlerinden ve kültür-
lerinden asimile ediliyor. Çünkü onlar ya 
sadece gayr-i müslimlere yönelik çalışmalar 

yapıyor ya da su kuyusu açacakları bölgedeki 
yoksul insanlardan para toplayarak ülkedeki 
kiliselere bağışlıyor. Ancak biz İHH olarak 
gerek su kuyusu gerekse diğer çalışmalarımız-
da insanların dinlerine bakmadan onlara yar-
dımcı oluyoruz ve onlardan hiç bir ücret ta-
lep etmiyoruz. Bu durum çalışma yaptığımız 
bölgelerdeki insanların bizi merak etmesine 
ve tanımak istemesine vesile oluyor. Aslında 
açılan her su kuyusu bir tebliğ niteliğinde.

Bir su kuyusu anınızı anlatır mısınız?

Genel olarak her su kuyusu projesi için hangi 
ülkeye gidersek gidelim insanlar önce neden 
geldiğimizi bilmedikleri için bizden çekinir 
ve tedirgin olurlar. Ancak orada su kuyusu 
açmak için tespit yapmaya geldiğimizi öğ-
rendiklerinde bu tedirginlik yerine mutlu-
luğa bırakıyor. Bizi evlerinde misafir etmek 
istiyorlar. Daha sonra su kuyusu açılışı için 
gittiğimizde yaşanan duygular zaten tarif edi-
lemez bir mutluluk. Çünkü onları kilomet-
relerce yürüdükleri yoldan, kirli suyun se-
bep olduğu hastalıklardan kurtarıp temiz ve 
içilebilir suyu onların mahallesine getirmiş 
oluyoruz. Oraya Türkiye’den gittiğimiz için 
o bölge halkıyla Türkiye arasında bir gönül 
bağı kurmuş oluyoruz.

Daha özel bir anı olarak; Çad’da tamam-
ladığımız bir su kuyusunun açılışını yapmaya 
giderken köyde bir evin yandığı gördük. İçe-
ride kalan çocukları kurtardıktan sonra he-
men su kuyusundan taşıdığımız suyla yangını 
söndürdük. Yakın çevrede hiç bir su kaynağı 
yoktu. Köydeki evler de bölge şartlarından 
dolayı kurumuş otlardan ve çalılardan yapı-
lan evlerdi. Eğer orada su kuyusu yapılmamış 
olsaydı belki de bütün köy yanabilirdi.

Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?

İHH olarak bütün çalışmalarımızda olduğu 
gibi su kuyusu çalışmalarında da temel hede-

fimiz en uzak bölgelere ulaşıp en muhtaç in-
sanlara temiz su ulaştırmak. Diğer bir hede-
fimiz su kuyusu projelerimizi insanlara daha 
iyi anlatıp daha çok insanın su kuyusundan 
faydalanmasını sağlamak ve kullanılabilir 
hale getirdiğimiz suların kalitesini sürekli 
arttırmak. Bunun için Sakarya Belediyesi’nin 
SASKİ kurumundan uzmanlarla laboratuvar 
çalışmalarımız sürekli devam ediyor.

Son olarak; su kuyusu ihtiyacı olan böl-
geler genelde çöl iklime sahip kırsal yerler 
zannediliyor. Oysa ki bizim çalışma yaptı-
ğımız 18 ülkenin çoğu gerçekten yemyeşil 
ama iklim şartlarından dolayı dönemsel ku-
raklığın ciddi boyutlarda yaşandığı bölgeler. 
Mesela bir ülkenin okyanusa yakın olması 
orada temiz ve içilebilir su olduğu anlamına 
gelmiyor. Temiz suya ulaşımın sağlanması 
için teknik donanım ve sermaye gerekiyor. 
İHH yıllardır bağışçıları sayesinde bu teknik 
ve maddi imkanı sağlamak için çabalıyor. 
Allah hepsinden razı olsun. Bugüne kadar 
Afrika ve diğer bölgelerde bizi bu hayrı yap-
maya vesile kıldıkları için kendilerine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

RÖPORTAJ
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İNCELEME

Yazı: Seda Özalkan

ABD Büyükelçiliğinin
Kudüs’e Taşınması:

Barış Sürecinin Sonu
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13 Mart 2018’de Trump tarafından görevden 
alınan eski dışişleri bakanı Rex Tillerson’un 
yerine atanan Mike Pompeo, 2 Mayıs 2018 
tarihinde gerçekleştirilen yemin töreninde ilk 
konuşmasını yaptı. Konuşmasında sert bir 
diplomasi izleyeceklerinin sinyalini veren yeni 
dışişleri bakanı, Trump’ın 6 Aralık’ta duyur-
duğu Kudüs kararının da arkasında oldukla-
rını ve yakın zamanda büyükelçiliği Kudüs’e 
taşıyacaklarını ifade etti.

CIA eski başkanı Pompeo ile ABD dış 
politikasının ilerleyen günlerde daha sert bir 
çizgiye kayması oldukça muhtemel. Trump 
ile oldukça benzer şekilde Müslüman karşıtı 
bir retoriğe ve bağlantıya sahip olan Pompeo, 
Trump’ın özellikle İran ve İsrail meseleleriyle 
ilgili dış politika tercihlerini de tam olarak 
yansıtıyor. Hatta Trump’ın başkan olmasının 
ardından yaptığı yurt dışı ziyaret rotası, Pom-
peo tarafından da geçtiğimiz hafta aynı şekilde 
uygulandı. İlk ikili görüşmelerini sırasıyla Su-
udi Arabistan, İsrail ve Ürdün’de gerçekleşti-
ren Pompeo’nun Ortadoğu ziyareti, Pompeo 
sonrası ABD dış politikasının öncelikleri hak-
kında da ipucu veriyor.

Kullandıkları İsrail yanlısı retoriğe rağ-
men Filistin barışının hala Amerika’nın bir 
önceliği olduğu konusunda ısrar eden Trump 
ve Pompeo, büyükelçiliği Kudüs’e taşıma ve 
kutsal şehri İsrail’in başkenti olarak kabul 
etme kararlarıyla bu barışın aslında işgal re-
jimi İsrail’in koşullarında bir ‘barış’ olacağı-
nın da işaretini verdiler. Amerika ve İsrail’in 
barışı, Doğu Kudüs’süz ve Batı Şeria’nın bazı 
bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edildiği bir 
Filistin’in yanında, Kudüs’ün başkenti olduğu 
daha geniş bir İsrail öngörüyor. Trump, Ne-
tanyahu ve Suudi Prens bin Salman arasında 
yakın zamanda “Yüzyılın Anlaşması” olarak 
da ifade edilen bu planın ilk adımının, Ameri-
kan büyükelçiliğinin 14 Mayıs 2018 tarihinde 
Kudüs’e taşınmasıyla atılması planlanıyor. İs-
rail işgal rejiminin kurulmasının yetmişinci yıl 

dönümüne denk getirilen bu hukuksuz ham-
le, A. Tamimi’nin deyimiyle Ortadoğu Barış 
sürecinin tabutunun son çivisini çaktı.[1]

Arkaplan

Amerika’nın 45. Başkanı Donald Trump, 6 
Aralık 2017 tarihinde Kudüs’ün statüsüyle 
ilgili olarak yaklaşık yetmiş yıllık ABD po-
litikasından bir sapma olarak yorumlanan 
açıklamalarda bulundu. Doğu ve batısıyla 
bir bütün olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıdıklarını, dolayısıyla ABD büyük 
elçiliğini en yakın zamanda Tel Aviv’den (Tel 
el-Rabi’) Kudüs’e taşıyacaklarını duyurdu.

Konuşmasına “bugünkü açıklamalarım 
İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmaya 
yeni bir yaklaşımın başlangıcı olacaktır” ifa-
deleriyle başlayan Trump, Kongre tarafından 
kanunlaştırılan 1995 Kudüs Büyükelçilik 
Yasası’na değinerek yirmi yıldan fazla bir 
süredir Amerikan başkanlarının bu mühim 
kararı hayata geçiremediklerini dile getirdi. 
Bölgede kurulmaya çalışılan barış sürecine 
büyük bir tehdit oluşturacağı gerekçesiyle 
Clinton, Bush ve Obama yönetimleri, ya-
sanın tanıdığı haktan yararlanarak altı ayda 
bir bu yasanın yürürlüğe konmasını ertele-
mişlerdi. Trump, bu erteleme kararının barış 
açısından bir şeyi değiştirmediğini ve aynı ve 
tamamen aynı formülü uygulamanın farklı 
veya daha iyi bir sonuç üretmeyeceğini be-
lirterek yapacağı sert politika değişikliğinin 
sinyalini verdi.

Trump’ın bu kararı aslında pek de sürpriz 
değildi. Amerika’da sayıları elli milyonu aşan 
Evanjelik Hristiyan oy tabanını kazanmak için 
Trump, seçim kampanyasında da Kudüs’ü İs-
rail’in başkenti olarak tanıyacağının sözünü 
vermişti. Evanjelizmin eskatolojik anlayışına 
göre, Hz. İsa’nın ikinci gelişinin hızlanması için 
bu topraklarda bir Yahudi siyasi organizasyo-
nu ve Kudüs’ün Yahudiler tarafından kontrol 
edilmesi gerekir. Beklenen kurtarıcı geldiğinde 

medeniyetler arasında bir savaş çıkacak, Yahu-
diler ya Hristiyanlığı seçerek kurtulacaklar, ya 
da öleceklerdir.

Bu anlayış çerçevesinde Amerika’daki Evan-
jelik Hristiyanlar, Filistin’de Yahudi varlığı ve 
hakimiyetinin en şiddetli savunucuları olmuş-
lardır. Buna bağlı olarak, Amerika’da İsrail re-
jiminin varlığını ve devamlılığını savunan bir 
çizgi her zaman var olagelmiştir. Hatta Yahudi 
Siyonizmi henüz ortaya çıkmadan önce Hris-
tiyan Siyonizmi denilen anlayış çerçevesinde 
Hristiyanlar, Filistin’de İsrail varlığını tesis et-
mek için hali hazırda çeşitli yollar deniyorlardı.

“Amerika’da sayıları elli milyonu aşan 
Evanjelik Hristiyan oy tabanını kazanmak 
için Trump, seçim kampanyasında da Ku-
düs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağının 
sözünü vermişti.”

Diğer taraftan, İsrail lobilerinin Kongre 
üzerindeki bilinen etkisinin de tesiriyle ABD 
yasama organı çoğu zaman İsrail yanlısı yasalar 
çıkarma eğilimindedir. Ne var ki bu İsrail-yan-
lısı yasalar —özellikle Kudüs’ün statüsüyle 
ilgili olarak—Trump dönemine kadar ABD 
Başkanları tarafından büyük ölçüde temkin-
le karşılanmıştır.  Bugün gelinen noktada ise 
bu göreceli temkinli politikanın bir kenara 
bırakıldığı, barış kılıfı altında ABD ve İsrail çı-
karlarına hizmet edecek adımların hak-hukuk 
tanınmadan tatbik edilmeye başlandığı bir sü-
reçle karşı karşıyayız.

Amerika’nın Kudüs’ün statüsü konu-
sundaki yetmiş yıllık politikasını terk ederek 
Kudüs’ü İsrail rejiminin başkenti ilan eden 
Trump’ın bu hukuksuz kararı 1995 Kudüs 
Büyükelçilik Yasası’na dayanıyor. 1993 yılın-
da başlayan Oslo Süreci ile kendini ‘barış sü-
reci’nin ‘arabulucu’su ilan eden ABD’de 1995 
yılında böyle bir karar çıkması, başından beri 
ABD’nin İsrail-yanlısı bir barışı desteklediğini 
zaten açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu karar 
Clinton, Bush ve Obama yönetimlerince ya-
sanın başkana tanıdığı altı aylık feragat hakkı 

ile bugüne kadar ertelenmiştir. Bu ertelemenin 
sebebi eski başkanlarca kararın barış süreci-
ni tehdit edebileceği olarak ifade edilmişti. 
Trump’ın ertelemekten vazgeçip yasayı derhal 
uygulamaya koymasının sebebi de Trump ta-
rafından şöyle ifade edildi: “Bu kararın ertelen-
mesi barışa hiçbir katkıda bulunmadı. Tama-
men aynı formulü uygulamak farklı veya daha 
iyi bir sonuç üretmez.”

Kudüs’ün Statüsü

Bir devletin başka bir devletin belli bir top-
rak parçası üzerinde büyükelçiliğinin olması, 
ilkinin ikinci devletin o bölge üzerindeki ege-
menliğini tanıdığı anlamına gelir. Dolayısıyla, 
büyükelçiliğin taşınma kararı tamamen Ku-
düs’ün statüsüyle ilgili bir durumdur.

Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler 
için kutsal olan şehir, bu halkların barış içinde 
bir arada yaşadıkları Osmanlı idaresinin sona 
erdiği 1918 yılından bugüne, yani tam yüz yıl-
dır, kime kalacağı hususunda kıyasıya bir müca-
dele sürmektedir.[2]  1918-1947 yılları arasında 
bölgeyi kontrol eden İngiliz manda yönetimi, 
Siyonist Yahudi Herbert Samuel’i Britanya va-
lisi olarak bölgede uyguladığı politikalar hem 
Yahudi kolonizasyonunu kolaylaştırmış, hem 
de yerel halkın -Filistinlilerin- bölgeden sürül-
mesine hizmet etmiştir. Bu dönem boyunca 
Filistin’in demografik yapısında büyük değişik-
likler olmuştur.

Britanya bölgedeki işgalini sonlandıracağını 
duyurunca, BM Genel Kurulu 29 Kasım 1947 
tarihinde “BM Taksim Planı” olarak adlandırılan 
bölgenin geleceği ile ilgili bir şema ortaya koy-
muştur. Bu plan Arap ve Yahudi olmak üzere iki 
ayrı devlet öngörürken, Filistin topraklarının bü-
yük bir kısmını yerli Filistinlilerden alarak işgalci 
Yahudi kolonilerine vermiştir. Bu plana göre Ku-
düs’ün statüsü BM yönetimi altında özel ulusla-
rarası bir yönetim anlamına gelen corpus separa-
tumdur. Ne var ki, zaten Yahudilerin lehine olan 
bu plan, Yahudilerin 1948’in 14 Mayıs’ında 
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Siyonist devleti ilan etmeleriyle kenara itilmiştir. 
1948 Arap-İsrail Savaşı’yla devam eden süreç so-
nunda Kudüs ikiye bölünmüş, batısı Siyonistle-
rin hakimiyetine girerken, doğusu ise Ürdün’ün 
kontrolüne geçmiştir. O dönemki ABD başkanı 
Truman Siyonist işgal rejimi İsrail’i hemen tanır-
ken, bu rejimin Kudüs’ün herhangi bir bölgesi 
üzerindeki herhangi bir münhasır egemenliğini 
ise kabul etmemiştir. Hatta Kudüs’ün batısın-
da İsrail egemenliğini tanımak anlamına gelen 
Knesset’in açılış törenine temsilci göndermeyi 
dahi reddetmiştir. 1967 yılına gelindiğinde ise 
Altı Gün Savaşı olarak bilinen savaş neticesinde 
İsrail rejimi Suriye’nin Golan tepelerini, Mısır’ın 
Sina Yarımadası’nı ve doğusuyla beraber tüm 
Kudüs’ü işgal etmiştir. Yani 1948’de ikiye bölü-
nen Kudüs, 1967’de İsrail işgali altında yeniden 
birleşmiştir. Bu nedenle 1995 Kudüs Büyükel-
çilik Yasası’nın yedinci maddesinde “1967’den 
beri Kudüs, İsrail tarafından yönetilen birleşik 
bir şehirdir” ifadesi yer almaktadır. Bu doğrul-
tuda İsrail rejimi 1980 yılında çıkardığı “Temel 
Yasa” (Basic Law: Jerusalem the Capital of Israel 
(5470-1980)) çerçevesinde birleşik Kudüs’ü İs-
rail’in başkenti ilan etmiştir. Bu kararın ardından 
BM Güvenlik Konseyi ve birçok ülke bu hamle-
ye şiddetle karşı çıkmıştır. BM Güvenlik Konse-
yi 476 ve 478 sayılı önergelerle İsrail’i işgalci güç 
olarak tanımlamış, Kudüs’ün statüsü konusun-
da İsrail’in yaptığı hukuksuz hamleyi kınayarak 
Cenevre Sözleşmesini ihlal eden bu temel yasayı 
geçersiz ilan etmiştir. Ayrıca 181, 242 ve 338 
sayılı BM kararları Kudüs’ün doğusunu Müslü-
manlara teslim etmiştir. Buna uygun şekilde de 
bugün Kudüs’te herhangi bir yabancı devletin 
büyükelçiliği bulunmamaktadır.

ABD Hamlesinin Sonuçları

Filistin Otoritesi’nin yanında dünya genelin-
deki neredeyse tüm ülkeler Kudüs’ün doğu-
sunu Filistin devletinin işgal altındaki baş-
kenti olarak tanımlamaktadır. Yıllar boyunca 
Kudüs’te uluslararası bir yönetimi savunan 

ABD, bugün Trump-Pompeo yönetimiyle 
bu tavrından vazgeçerek kutsal şehri doğu-
su ve batısıyla işgalci İsrail rejimine teslim 
etmektedir. Bu da iki-devletli çözümün ve 
zaten çökmüş olan barış sürecinin daha bariz 
bir sonu anlamına gelmektedir. Toprakları 
ellerinden alınan bir halkın sıkıntılarına ek 
olarak, Netanyahu hükümetinin Filistin dev-
letini yutma politikası ve ABD’nin bu politi-
kaya son zamanlarda verdiği destek, bölgenin 
ve dünyanın güvenlik ve istikrarının önünde 
büyük bir engel teşkil etmektedir.

Kudüs’ün statüsünün İsrail’in lehine de-
ğiştirilmesinin ABD’nin barış sürecindeki ara-
buluculuk rolüne zarar vereceği ve bölgedeki 
barış umutlarını söndüreceği düşüncesinin 
Trump ile büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. 
Trump’ın 6 Aralık’taki açıklamalarının ardın-
dan Beyaz Saray, İsrail’in ilanının yetmişinci yıl 
dönümüne denk gelen 14 Mayıs 2018’de Ku-
düs’te gecici bir büyükelçilik açacağını duyur-
ması da dünya genelinde büyük tepki uyandır-
dı. Arnona bölgesindeki konsolosluk binasının 
2019’da gerçekleşmesi beklenen kesin taşınma 
gerçekleşene kadar ara dönem ABD büyükel-
çiliği ve Büyükelçi David Friedman için ekstra 
yer açacağı ifade edilmişti.

“Amerika’nın Kudüs’ün statüsü konu-
sundaki yetmiş yıllık politikasını terk ederek 
Kudüs’ü İsrail rejiminin başkenti ilan eden 
Trump’ın bu hukuksuz kararı 1995 Kudüs 
Büyükelçilik Yasası’na dayanıyor.”

Probleme çözüm olmak bir yana, proble-
min bir parçası haline gelen ABD’nin Filistin/
İsrail meselesiyle ilgili yeni politikası oldukça 
endişe vericidir. Son dönemde büyükelçilik 
kararının yanında ABD’nin Filistin politika-
sının Filistin-aleyhtarı ve İsrail-yanlısı başka 
boyutları da bulunmaktadır. Örneğin, ABD, 
yaklaşık beş milyon vatanlarından edilmiş 
Filistinlinin mülteci kamplarında hayatlarını 
idame ettirmesi konusunda yardım sağlayan 
bir BM kurumu olan UNRWA’ya 125 mil-

yon dolarlık fonu keseceğini duyurdu. Bu 
hamlenin ardından Trump Twitter’da Filistin 
Otoritesi’ni İsrail şartlarına uygun bir barış 
için boyun eğmemekle suçladı. UNRWA, 
İsrail hükümetinin temel politikası olan 
Büyük İsrail projesi çerçevesinde muhtemel 
Batı Şeria ilhaki hedefinin önünde büyük bir 
engel teşkil etmektedir. Bu kararın ardından 
Gazze’deki insani kriz konusu kapsamın-
da Arap ve batılı devletlerin Mart 2018’de 
Washington’da bir araya getirilmesi de UN-
RWA’ya alternatif bir kurumun yaratılması 
veya UNRWA’sız bir çözüm üretilmesi nok-
tasında bir anlam ifade etmektedir.

Son zamanlarda ABD desteğiyle cesaret-
lenen İsrail rejimi, özellikle Kudüs ve Batı 
Şeria’da olmak üzere bölgedeki Arap varlığı 
karşısında sertliğini giderek arttırmaktadır. 
Batı Şeria’daki hukuksuz Yahudi yerleşimleri 
ile mümkün hale getirilen bu bölgenin bir 
kısmının ilhaki İsrail işgal rejiminin ilk he-
deflerinden biridir.

Sözde demokratik İsrail rejiminin Kudüs’te 
Filistinlilere karşı yürüttüğü baskıcı politikala-
rının uzun gölgesine ek olarak 30 Mart 2018 
tarihinden bu yana Gazze sınırında devam 
eden Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında 
gerçekleştirilen barışçıl protestolarda gazeteci-
ler de dahil olmak üzere onlarca Filistinlinin 
öldürülmesi özellikle Gazze’de krizi derinleş-
tirmekte, geleceğe yönelik barış umutlarını 
söndürmektedir. Aynı zamanda bu barışçıl 
protestolar, İsrail rejiminin Hamas’ın silahlı 
mücadelesini kendi şiddetine karşı bir bahane 
olarak öne sürdüğünü de kanıtlamıştır. Zira 
Filistin halkı herhangi bir silah olmadan dün-
yaya seslerini duyurmak için gerçekleştirdik-
leri bu protestolarda da İsrail zulmüne maruz 
kalmış, tek bir İsraillinin burnu dahi kana-
mazken, onlarca Filistinli genç İsrailli askerler 
tarafından kurşuna dizilmiş, yüzlercesi de ya-
ralanmıştır. Ne var ki, Haaretz yazarının yakın 
zamanda ifade ettiği gibi, Gazze sınırındaki 

olaylar, Filistinlilerin öldürülmesinin İsrail’de 
sivrisineklerin öldürülmesinden daha hafif 
olarak kabul edildiğini de göstermiş oldu.

Gazze sınırındaki eylemler, Nekbe’nin 
—Filistinlilerin etnik temizliği ve Filistin 
toplumunun İsrail tarafından neredeyse yok 
edilmesi olayı—  yetmişinci yıl dönümü olan 
15 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecek. 
Bir gün öncesinde yani 14 Mayıs Pazartesi 
günü ise İsrail rejiminin ilanının yetmişinci yıl 
dönümüne ek olarak ABD büyükelçiliğinin 
Kudüs’e taşınma olayının gerçekleşeceği gün 
olarak bekleniyor. Aynı zamanda Müslüman-
ların kutsal ayı olan Ramazan’ın arefesine ve 
ilk gününe denk gelen bu günlerde bölgede 
tansiyonun bir hayli yüksek olacağını tahmin 
etmek mümkün.

Bölgede durumun her zamankinden daha 
fazla bir şekilde Filistin’in ve Filistinlilerin aley-
hine gelişmesi, insani duygulara sahip kişilerin 
dayanışmasını her zamankinden daha acil kıl-
maktadır. Dünyanın dört bir yanından Filis-
tin’e desteklerini gösteren Yahudi, Müslüman 
ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere birçok 
kişi, sokaklara çıkarak yaptıkları protestolarda 
silah-ticaret ambargosu ve diplomatik yaptı-
rımlar çağrısında bulunarak seslerini dünyaya 
duyurmaya çalışmaktadır. Birey düzeyinden 
devletler seviyesine kadar istikrarlı bir şekilde 
ortaya konması gereken tüm bu tepkiler, ulus-
lararası hukuku, Cenevre Sözleşmesini, insan 
haklarını ve BM önergelerini apaçık ihlal eden 
bariz suçlunun dürüst bir şekilde yargılanacağı, 
dinmeyen çatışmayı adil bir çözüme ulaştıracak 
görüşmeler için uygun bir an oluşturma nokta-
sında oldukça önemlidir.
[1]Azzam Tamimi, "Jerusalem's Deal of the Century", Insight 
Turkey, Vol. 20, No.1, 2018, (pp.71-78), p. 71. 
[2] Yakın zamanda, ultra-Ortodoks bir Yahudi olan Ben 
Tziyon Margilit’in Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı 
açıklamada İsrail’in hem dindar Yahudilere hem de Filistinlilere 
“zulmettiğini” vurgulayan Margilit, atalarının kendilerine 
"Osmanlı Devleti’nin Filistin topraklarındaki egemenliği 
döneminin Yahudiler için en güzel günler olduğunu" aktarmıştı.
Bkz. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/haredi-yahudisi-margilit-
israil-hem-bize-hem-filistinlilere-zulmediyor/1107808 (12 
Mayıs 2018)
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Sizin desteğinizle dünyanın dört bir yanında inşa ettirdiğimiz kalıcı eserler, başta 
yetimler olmak üzere birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Afrika’dan Asya’ya, 
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iyi bir yaşam sundu. Sizin sayenizde binlerce ihtiyaç sahibi sıcak bir yatakta uyudu, 
okuma yazma öğrendi, rahatça ibadet edebildi ve sağlık hizmeti alabildi. 
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tamamlanmak için sizi bekliyor. 
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Sizi bekliyorlar...
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Müslümanlarının birlikteliğini sağlayacak ne de gelen turistlerin İslam ve Müslümanlar
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2018 Dünyanın Çocuk Karnesi Suriye Faaliyet Raporu (2012-2018)

       “17. yüzyıl matematiğin çağıydı; 18. yüzyıl doğa 
bilimlerinin, 19. yüzyıl ise biyolojinin. Bizimkisi, yani 20. yüzyıl 
korkunun çağıdır.” diyen Cezayir doğumlu Albert Camus, bu 
sözleri savaşlar içerisinde kaynayan dünyanın durumunu betimle-
mek için sarf etmiştir. Aslında bu sözler, bir tanımlamadan ziyade 
içinde bulunduğumuz dönemi özetleyen veciz bir ifade olarak 
çağımıza da tanıklık etmektedir. 

Yaşanan siyasi krizler, ekonomik adaletsizlikler, sosyal yozlaşma 
ve ahlaki değerlerin yok edilmesi, bize çok farklı bir çağı getirmiş-
tir. Hepimizin gözleri önünde cereyan eden Suriye’deki iç savaş, 
Kafkasya halklarının maruz kaldığı Rus baskısı, Filistin halkının 
durumu, ABD’nin Afganistan ve Irak’taki işgalleri, içinde bulun-
duğumuz dönemde insanlığın şahit olduğu şiddetin örneklerinden 
yalnızca birkaçıdır. Bugün bizler bir yanda açlık ve yoksulluktan 
kırılan öte yanda fazla kilolarından kurtulmak için milyonlar 
harcayan birbirine tamamen zıt yaşam koşullarına sahip insanların 
var olduğu bir dünyada yaşamaktayız. En önemli ahlaki değerlerin 
hiçe sayıldığı, ahlaksızlığın hak savunuculuğu olarak yansıtıldığı 
bir çağı teneffüs etmekteyiz. 

Bu çağda yaşanan bütün krizler, hak ihlalleri, ahlaki yozlaşma 
ve yoksulluk ise en çok toplumların en savunmasız kesimi olan 
çocukları etkilemektedir. Bu bağlamda sebepleri farklı olsa da 
sonuçları çocukların mağduriyetine yol açan unsurların ele alındığı 
bu rapor, 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında çocuk olmanın ne 
demek olduğunu ve çocukların maruz kaldığı hak ihlallerini gözler 
önüne sermeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada çocukların maruz kaldığı şiddet, istismar, yoksul-
luk, eğitim hakkından mahrum edilme gibi durumların, çocukla-
rın gelişiminde yol açabileceği fiziki, psikolojik ve ahlaki sorunlara 
da değinilmiştir. Ağır insani krizlerin tetiklediği bu sorunların 
çocuklar üzerinde yaratabileceği onarılmaz ağır travmatik etkilerin 
uzun vadede, yaşadıkları toplumlar açısından bir tehdit oluşturup 
oluşturmayacağı konusu da ele alınmıştır.

        2011’de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmala-
rın yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 500 bin insanın hayatını 
kaybettiği Suriye’deki savaş vahim bir insani krizin doğmasına 
sebep oldu. BM verilerine göre 6 milyon insan yaşadığı yeri terk 
edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. En az 5 milyon insan 
ise başka ülkelere sığındı. Halen 13 milyon kişi insani yardıma 
ihtiyaç duyuyor, yaklaşık 5 milyon kişi yardımlara sınırlı erişiyor. 
Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı 
Suriye’de savaşın başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi 
hapsedildi veya kayboldu, en az 12 bin insan hapiste öldürüldü. 
Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç çekinme-
den kullanıldığı ülkede 20 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. 
Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve 
mağduriyetin yaşandığı Suriye’de evlerin üçte biri, hastane ve 
eğitim kurumlarının yarısı yıkıldı; kadim şehirler yerle bir edildi. 
Bu rapor, 26 yıllık zorlu coğrafya ve saha tecrübesiyle insanlığın 
sorunlarına karşı mücadele etmek için var olan İHH’nın, çatışma-
ların başladığı günlerden bu yana, Ocak 2012 ile Haziran 2018 
tarihleri arasındaki Suriye faaliyetlerini anlatıyor.

YENİ ÇIKANLAR
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        İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 26 yıldır dünyanın 
neresinde olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, 
doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış bütün 
insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel 
hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. 

Çalışmalarımızı yürütürken Türkiye ile birlikte dünyanın dört 
bir yanında yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunun 
gelişmesini önceliyor; buna yönelik birçok sosyal ve kültürel proje 
üretiyoruz. Mağduriyet yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının geliştirilmesi adına öncü ve rol model olma 
vazifesini üstleniyor; acil yardımların yanı sıra bölge insanlarına 
hizmet verecek, ülkelerin kalkınmasına destek olacak okul, yetim-
hane, cami, su kuyusu, kültür merkezi, sağlık ocağı, hastane gibi 
kalıcı eserler inşa ediyoruz. 

Devletlerarası diplomasinin yeterli olmadığı ve insanların 
mağdur olduğu her bölgede insani diplomasi çalışmaları yaparak 
sorunların çözülmesi adına arabuluculuk vazifesi yürütüyoruz. 
Çünkü biz iyiliği tüm dünyaya yaymak için çalışıyoruz. 

Bu raporda, vakfımızın 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği fa-
aliyetlerin genel özetiyle birlikte ayrıntılı rakamlar ve istatistiklerle 
de karşılaşacaksınız.
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