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BİTMEYEN SAVAŞ
Yemen’de savaş 8 yıldır devam ediyor. Savaşın başından bu yana 22 milyon Yemenli yardıma 

muhtaç hale geldi. Çatışmalardan en fazla etkilenenler ise çocuklar. Milyonlarca çocuk açlık ve 
hastalıkla mücadele ediyor. Bu savaşın ne zaman sona ereceği ise muamma.
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Çıkar çatışması, bugün yaşanan savaşların en temel sebeplerinden biri. Bu savaş-
ların en acı yanı ise sivil halkı direkt etkilemesi. Savaşlar sonunda, birçok bölgede 
milyonlarca kişi yardıma muhtaç hale geldi, yüz binlercesi de hayatını kaybetti.

Bugün Yemen’de de sonu gelmeyen bir savaş yaşanıyor. Çevresinde petrol zen-
gini ülkeler ve bereketli yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen Yemen, dün-
yanın en fakir ülkelerinden biri. 8 yıldır devam eden iç çatışmalar ülkenin siyasi, 
sosyal ve ekonomik altyapısını çökertti. Çatışmaların temel sebebi ise birden fazla 
devletin bölgede söz sahibi olmaya çalışması. Savaşlar sonunda, çoğunluğunu ço-
cukların oluşturduğu, 22 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi.

Bu sayımızda, Yemen’in şu anki durumunu ve sebeplerini, vakfımızın Ye-
men’de yaptığı yardım faaliyetlerini bulacaksınız. Ayrıca, tebliğ-davet çalışmaları-
mızı, yıllarını Gazze’ye adamış Mehmet Kaya ile röportajı ve Hocalı Katliamı ile 
ilgili dosyayı okuyabileceksiniz.

Dünyadaki Müslümanlardan,
krizlerden, afetlerden haberdar olun.
Hızlı ve kolay bağış yapın.
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Netanyahu döneminde 3.300’den 
fazla Filistinli katledildi

İsrail kaynaklı insan hakları kuruluşu 
B’Tselem’in verilerine göre; Netanyahu’nun 
aralıksız olarak başbakanlık görevini 
yürüttüğü 2009’dan bu yana işgal altındaki 
Batı Şeria ve Gazze’de en az 3 bin 316 
Filistinli, İsrail güçlerinin saldırılarında şehit 
oldu. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 
Filistinlilerden 775’i çocuk, 334’ü de kadın. 

İsrail, 2018 yılında 980 Filistinli 
çocuğu tutukladı

Filistin Araştırmaları Merkezi’nin açıkladığı 
verilere göre İsrail işgal güçleri 2018 yılında 
Filistin’de hasta ve yaralı çocuklar da dahil 
olmak üzere 12 yaş altı 980 çocuğu tutukladı. 
Bu çocukların 55’inin  ağır hastalıklarla 
karşı karşıya olduğu biliniyor. Çocukların 

çevreleriyle olan tüm iletişim kanallarını bloke 
eden İsrail, tutukladığı çocukların bazılarını da 
ev hapsine alarak komşu ve akraba ziyaretlerini 
yasakladı. İsrail’in, haksız yere gözaltı 
merkezlerinde tuttuğu ve insan hakları ihlali 
gerçekleştirdiği bu çocuklara yönelik işlediği 
fiiller BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı.  

İsrail 2018’de gazetecilere yönelik 
811 hak ihlalinde bulundu

İşgal devleti İsrail’in 2018 yılında basın 
özgürlüğüne yönelik ihlalleri başlığıyla Filistin 
Enformasyon Bakanlığı tarafından hazırlanan 
raporda İsrail güçlerinin gazetecilere 
yönelik Gazze’de 282, işgal altındaki Batı 
Şeria ve Doğu Kudüs’te 529 hak ihlalinde 
bulunduğu açıklandı. 30 Mart 2018’den bu 
yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü 
gösterilerini takip eden 80 gazetecinin görev 

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adreslerinden alınmıştır.

Büyük Dönüş Yürüyüşü en küçük şehidini verdi
Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 7 Aralık’ta babasıyla birlikte katıldığı 
Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan 4 yaşındaki Ahmed Ebu Abid şehit oldu. İsrail 
asklerinin yürüyüşe katılanlara açtığı ateş sonucu sağ gözüne ve vücudunun farklı yerlerine şarap-
nel parçaları isabet eden Ahmed, gösterilerin en küçük şehidi olarak kayıtlara geçti. Son 10 yılda 
775 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

DÜNYADAN NOTLAR

Ebola salgınında yüzlerce can kaybı var
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda temmuz ayında başlayan ebola salgınında bu-
güne kadar 212 kişi yaşamını yitirdi. Kongo’nun Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan 
ebola salgını ile ilgili KDC Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen son verilere göre, salgının başlangı-
cından bu yana 444 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 396’sının ebola virüsü taşıdığı 
tespit edildi. 

başındayken İsrail askerlerinin kurşunlarına 
maruz kaldığı ifade edilen rapora göre 2 
gazeteci İsrail askerlerinin ateşi sonucunda 
hayatını kaybetti. 48 gazetecinin İsrail 
hapishanelerinde işkenceye maruz kaldığı, 
42 gazetecinin de kimliklerine el konulduğu 
ve seyahat özgürlüğünden men edildiği 
belirtilen rapor, İsrail’in basın mensuplarına 
yönelik şiddetinin artarak devam ettiğini 
gözler önüne seriyor. 

 

Hama Hapishanesi’nde Açlık Grevi

Suriye’deki Hama Hapishanesi’nde yüzlerce 
mahkum açlık grevine başladı. Sosyal 
medya üzerinden sesini duyuran Hamalı 
mahkûmların açlık grevine girmesinin 
sebebi,  40 kişinin idam edilmek üzere Şam 
kırsalında bulunan Sednaya Hapishanesi’ne 
nakledilmesi. Uluslararası Af Örgütü Esed 

güçlerine bağlı Sednaya Hapishanesi’ni ‘insan 
mezbahası’ olarak tanımlayarak çoğunluğu 
siyasal muhalif olmak üzere 13.000’den fazla 
kişinin idam edildiğini raporlamıştı. Mevcut 
şartlarda Suriye hapishanelerinde çok ağır 
şartlar altında kalan 100.000’den fazla Suriyeli 
siyasi mahkûmun bulunduğu belirtiliyor.

1.3 milyon çocuk akut gıda 
yetersizliği sorunuyla karşı karşıya

BM Çocuk Fonu UNICEF’in Batı ve Orta 
Afrika bölge ofisinin belirlemelerine göre 
Burkina Faso, Çad, Moritanya, Mali, Nijer ve 
Senegal’de 5 yaş altı toplam 1.3 milyon  çocuk 
ileri seviye akut gıda yetersizliği sorunuyla karşı 
karşıya. Yoksulluk, yetersiz hasat, nüfus artışı 
ve iklimsel kuraklığa bağlı nedenlerden dolayı 
durumun 2017 yılına göre daha da kötüleştiği 
ve sayısal olarak %50 artış gösterdiği kaydedildi.  
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Arama
Kurtarma 
ekiplerimiz 
Kartal’da

ACİL YARDIM

ARAMA KURTARMA yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Arama kurtarma çalışmalarına 
destek olmak için

ihh.org.tr/bagis/arama-kurtarma-calismalari  
adresinden dilediğiniz miktarda

bağış yapabilirsiniz.

Kartal’da 6 Şubat Çarşamba günü çöken bina-
nın enkazındaki arama ve kurtarma çalışmala-
rına katıldık. Facia haberini alır almaz harekete 
geçen ekiplerimiz, ilk günden itibaren gece 
ve gündüz hem enkaz altında hem de enkaz 
üstünde çalışmalara destek oldu. 150 kişi ile 
dönüşümlü olarak çalışan ekiplerimiz; 5 araç, 
4 motorize ekip ve gerekli ekipmanla arama 
kurtarma faaliyetlerine katkı sağladı. AFAD 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
ire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışan 
ekiplerimiz, halka sıcak çorba da ulaştırdı.

Arama kurtarma ekiplerimiz, 800’den fazla 
profesyonel eğitimli çalışan ve gönüllüden olu-
şuyor. Ekiplerimiz, ülkemizde veya dünyanın 
herhangi bir yerindeki olası afetler için 55 il 
ve ilçede hazır bekliyor, gerektiğinde ise mü-
dahale ediyor. Vakfımızın Bursa’da inşa ettiği 
Marmara Afet Koordinasyon Merkezi de olası 
bir İstanbul depremine etkin ve hızlı müdahale 
edebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız ka-
lan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde 
bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, 
çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlı-
lığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri 
korumasız çocukların karşılaşabileceği tehdit-
lerden bazıları.

Vakfımız geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sis-
temi ile 53 ülkede yaklaşık 94 bin yetim çocu-
ğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. 
Okullardaki ve kurslardaki öğrenciler de “Her 
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesiyle yetim kardeşlerine hamilik 
yapıyor.

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim 
Bir-Sen’in beraber yürüttüğü “İyilikte Yarışan 
Sınıflar Projesi” beşinci yılında yetim çocuk-
ların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ül-
kemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise ve özel okul öğrencilerinin katılabildiği 
bu kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her 
ay harçlıklarından biriktirdikleri 125 lira ile 
yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını karşı-
layabiliyor.

15 bin
yetime
kardeş
oldular

YETİM
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Yetim çalışmalarımızla
alakalı detaylı bilgi için

ihh.org.tr/yetim
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Projede 2018-2019 eğitim öğretim 
döneminin ilk yarısında 6 bin 292 okuldan 
yüz binlerce öğrenci, 15 bin 680 yetim 
kardeşine sponsor oldu.
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Hasan Amca Malatya’da yaşıyor ve geçimini iki 
koyunla sağlıyor. Yıllardır vakfımız aracılığıyla 
yetimlere para gönderiyor. Nefes darlığı şikayetiyle 
hastaneye kaldırılan Hasan Amca, başarılı bir ameliyatla 
sağlığına tekrar kavuştu. Hasta yatarken istediği tek şey yetim-
lerini görmekti. Bu isteğini yerine getirdik ve Hasan Amca’yı sponsor 
olduğu Filistinli yetimle görüştürdük. Hasan Amca ve Filistinli yetim 
Mahmut arasında gönül köprüleri kurduk.

Hasan Amca ve Mahmut’un görüşmesini sitemizden izleyebilirsiniz;
ihh.org.tr/haber/sendeki-yurek-kimde-var-hasan-amca

Tek isteği
yetimlerle
görüşmek

YETİM

İHH’nın bakımını üstlendiği Pakistanlı yetimler, ülkelerinde düzenlenen 13. Güney Kore Büyükel-
çiliği Ulusal Tekvando Şampiyonası’na katıldı.  İHH’nın Sargodha Yetimhanesi’nde kalan yetimler, 
müsabakalar boyunca birincilik ve ikincilik ödülü ile toplamda 60 ayrı madalya kazandı. 33 altın, 
7 gümüş ve 20 bronz madalya kazanan yetimler takım halinde birincilik ve ikincilik kupasını elde 
ettiler. Kendilerine sponsor olan hayırseverler için gurur kaynağı olan yetimler, izleyiciler tarafından 
da büyük takdir topladı.

Pakistanlı yetimlerden 
60 madalya

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 400 milyona yakın çocuk bulunuyor. Her yıl binlerce 
çocuk, insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerin-
de kullanılıyor. Çocukları güvensiz ortamlardan korumak için açılan yetimhaneler ve İHH’nın 
Yetim Sponsorluk Sistemi hayati öneme sahip. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile yapılan protokol sonucu 10 ayrı ülkeden 30 yetim kız öğrenci, 
farklı alanlarda okumak üzere Türkiye’ye geldi. Protokol, vakfımızın Yetim Sponsorluk Sistemi 
ile yıllardır hamiliğini üstlendiği ve yine vakfımızın inşa ettiği yetimhanelerde barınan öğrencileri 
kapsıyor. Endonezya, Pakistan, Tayland (Patani), Filipinler (Moro), Burkina Faso, Arnavutluk, 
Tanzanya, Etiyopya, Nepal ve Sierra Leone ülkelerinden gelen yetimler; tıp fakültesi, hemşirelik, 
uluslararası ebelik, psikoloji ve beslenme gibi bölümlerde eğitim alacaklar.

Yetim gençler
eğitim için Türkiye’de

Dünyada 94 binden fazla yetime hamilik yapan ve Pakistan’da 6 ayrı yetimhanesi bulunan vakfımız, 
bölgede toplam 1518 yetime düzenli olarak yardım ulaştırıyor.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, hem Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek hem de bölgede 
kurulan toplama kamplarının kapatılması çağrısında bulunmak için İHH Genel Merkezi’nde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür - Der), İnsan 
Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Maz-
lum - Der) ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)’nin de katılım sağladığı toplantıda 
bölgede kurulan toplama kamplarının kapatılması çağrısı yapıldı.

Toplama kampları 
kapatılsın! 

DOĞU TÜRKİSTAN

Vakfımız, ilk gece bölgeye hareket ederek hayırseverlerin destekleriyle 7 bin 500 mağdura barınak 
malzemesinin yanı sıra gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

KALICI ESER

Sağlık ocağı günlük 50, yıllık 18 bin muayene kapasitesine sahip.

Yaptığımız insani yardım çalışmalarıyla beraber kalıcı 
eserler de inşa ediyoruz. Hastane ve sağlık ocakları kalıcı 
eser çalışmalarımızdan bazıları. 

Yaptığımız çalışmalardan biri de, Nijer’in başkenti 
Niamey’de açılan Molla Bayram Şifahanesi. Sorey Kö-
yü’ne inşa edilen sağlık ocağının içerisinde doğum odası, muayene odası, aşı oda-
sı, dinlenme odası, depo, mutfak, banyo, 1 danışma odası, bekleme salonu ve 2 adet de lavabo 
bulunuyor.

22 Aralık’ta Endonezya’nın Sunda Boğazı’nda bulunan Anak Krakatau Volkanik Dağı’nın faali-
yete geçmesi, su altı toprak yapısının kaymasına sebep oldu. Bu nedenle de başkent Jakarta bağlı 
Sunda Boğazında tsunami meydana geldi. 

Tsunami nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 429’a ulaşırken bin 459 kişi de yaralandı. Kayıp 
sayısı 128 olarak açıklanırken hasar gören ev sayısı da 600 olarak belirtildi. 

Nijer’e sağlık ocağı 

Endonezya’ya tsunami yardımı
ACİL YARDIM
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Sıcacık Bir İyilik sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki 
ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin kış yardımlarını ulaştı-
ran vakfımız, Suriye’de de kış çalışmalarını sürdürüyor. 
Halep’in Bab, Cerablus ve Azez ilçesindeki kamplarda 
-çocuklar için- 22 bin kazak, 22 bin panduf ve 20 bin çizme dağıttık.

Fetih-Der ve İHH, Suriye’nin Kemmune Kampı’nda 300 
çocuğun eğitim alacağı Muhammed Musab İlköğretim 
Okulu’nu açtı. 2016 yılının aralık ayında Halep’ten tahliye 
edilen aileler için kurulan Kemmune Kampı’nda inşa edilen 10 derslikli okulda, 17 öğretmen ile 
300 savaş mağduru çocuğa eğitim verilecek.

Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenli ola-
rak insani yardım çalışmaları yapan İHH, 2018 yılında 270 milyon adet ekmeği Suriye’deki savaş 
mağduru ailelere ulaştırdı. Ekmekler, sınır hattında ve ülke içerisinde kurulan 13 fırın ile un ve 
yakıt desteği verilen 48 fırında üretildi.

Savaşın çocuklarına 
sıcacık yardım

Suriyeli çocuklar için 
İdlib’e yeni okul

Suriye’ye
270 milyon ekmek

SURİYE

Bursa’da bir grup ilkokul öğretmeni tarafından başlatılan projeyle toplanan tarhana ve çeşitli gıda 
maddeleri Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Lütfi Banuşoğlu İlkokulunun deposuna getiri-
len gıda maddeleri, öğrenciler tarafından paketlenip,Türk bayraklarıyla süslendi.

“Darhane çorbasıdır tarhana, bir kepçe de yetime doldur ana” ve “Anadolu analarının şefkatli 
ellerinden muhtaç ve yetimlerin sofrasına sıcacık tarhana” sloganlarıyla yola çıkan öğretmenler, 
tarhana başta olmak üzere gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Yardımlar, İHH’ya ait 
çadır kent ve konteyner kentlerde dağıtılıyor.

Proje sorumlusu öğretmen Nursel Şahin, projenin 10 aylık oğluna tarhana yaptığı sırada ak-
lına geldiğini söyledi. Şahin duygularını şöyle dile getirdi: “Bir kaşık tarhanayla yapılan çorbayla 
bebeklerin doyabildiği gerçeği varken çadır kentler ya da dünyanın çeşitli yerlerinde bir kaşık gıda 
bulamadığı için açlıktan ölen bebekler var. Bu gerçek, bir anne olarak içimi acıtıyor. Bu zorlukları 
yaşayanlara ulaşabilmeyi hedefledim ve canı gönülden arzuladım. Okula geldim ve arkadaşlarımla 
bunu paylaştım. Onlar da güzel olacağını düşündü.”

Tarhanayla kurulan
gönül köprüsü 

UN yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Siz de mültecilere ekmek 
üretimi yapan fırınlar için 

ya da
ihh.org.tr/bagis/un 
adresinden bağış
yapabilirsiniz.
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2018’de 11 bin
katarakt ameliyatı
Katarakt hastalığı, genellikle doğuştan ya da sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanır. Fakat 
tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bugün dünyada milyonlarca insan tedavi olanaklarına ulaşamadığı 
için hayatı bulanık görüyor. Vakfımız,  Asya ve Afrika’da katarakt ameliyatları gerçekleştiriyor. 

Siz Görürseniz Onlar da Görecek katarakt projesi 2007 yılında Afrika’da başladı. Katarakt 
kampanyası ile Afrika ve Asya kıtasında; 752.192 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 365.469 
kişi muayene edildi. 118.606 kişi yeniden görmeye başladı. Hayırseverlerin destekleriyle, proje 
2018 yılı içerisinde 11 bin 238 kişinin daha ışığa kavuşmasına vesile oldu. Vakfımız 2019 yılında 
Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Mali, Sudan, Uganda ve Etiyopya’da 15 bin katarakt ameliyatı 
yapmayı hedefliyor.

Katarakt projemize  500 TL 
bağışlayarak, bir kişinin güzellikleri 

görmesine vesile olabilirsiniz. 
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Tanzanya’da
yanan yurt yeniden 
inşa edildi

EĞİTİM

Kadınlara ebelik ve 
hemşirelik eğitimi 
Sağlık alanında yetişmiş personel ve tıbbi gereçlerin yetersizliği nedeniyle bedensel-zihinsel engel 
ya da ölümle sonuçlanan doğumların meydana geldiği Suriye’de vakfımız ebelik okulu açtı. Okul-
da 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriliyor.

İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Op. Dr. İbrahim Tlass, “Atme’de ebelik 
okulu açtık. İlk yılımızda 100 öğrenciye ebelik ve hemşirelik eğitimi veriyoruz. Yıl sonunda ba-
şarılı olanlara diplomalarını takdim ederek bölge halkına hizmet vermeleri için gerekli alanlara 
yönlendireceğiz” dedi.

İHH, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarıyla beraber öğrencilerin eğitim öğre-
tim hayatlarına katkı da sağlıyor. Vakfımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki ortaokul ve lise 
öğrencilerine yardımcı ders kitabı ulaştırdı. 17 ilde 34 bin set ve 141 bin 991 adet kitap dağıtımı 
gerçekleştirdi. Yardımlardan 175 bin 991 öğrenci istifade etti.

Türkiye’de 175 bin
öğrenciye kitap
desteği

Tanzanya Kakangaga köyünde bulunan 226’sı kız, 178’i erkek öğrenci olmak üzere toplamda 404 
öğrencinin eğitim aldığı Kakangaga Ortaokulu, yıllar önce inşa edildi. Geçtiğimiz nisan ayında bu 
ortaokula ait kız yurdunda çıkan yangın sonucu bina tamamıyla yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgeden gelen yardım talebi üzerine ekiplerimiz harekete geçti ve yanan yurt binası için 
tadilat projesi başlattı. Yangında kullanılamaz hale gelen yurt binasının tadilatı gerçekleştirildi.
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Zaferin kutlu olsun 
Moro

MORO

Filipinler’in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik veren Bangsa-
moro Organik Yasası için yapılan referandumdan “evet” oyu çıktı.  

Filipinler’de yarım asırdır devam eden özgürlük mücadelesi, artık siyasi alanda devam edecek. 
Filipinler devleti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 1997 yılında başlayan barış 
görüşmeleri tamamlandı. 2012 yılında imzalanan anlaşma sonrasında uzun yıllardır görüşmeler 
sonucunda ortaya çıkan Bangsamoro Organik Yasası 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
referandumda evet çıkmasıyla yürürlüğe girdi. 

Bangsamoro Organik Yasası, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasında yaşayan Müslüman 
halka kendi özerk yönetimlerini kurma hakkı tanıyor. Yeni kurulacak özerk yönetim, kendi meclisi, 
başbakanı ve iki başbakan yardımcısına sahip olacak. Ayrıca bölgenin doğal kaynakların kullanımı, 
toplanacak vergiler ve merkezi hükümetten gelecek olan yıllık gelir bu yönetimin idaresi için kul-
lanılacak. 

Vakfımız ise 2013 yılında barış sürecini izlemek ve tarafların anlaşma şartları yerine getirip ge-
tirmediğini gözlemlemek için kurulan Bağımsız İzleme Heyeti’nde yer alıyor. Beş üyeden oluşan 
izleme heyetinde eski Avrupa Birliği Büyükelçisi Alistair MacDonald, İHH İnsani Yardım Vakfı 
Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, Asya Vakfı’ndan Steven Rood, Gaston Z Ortigas’dan Ka-
ren Tanyada ve UNYPAD’dan Rahip Kuthdo bulunuyor. Heyet yeni kurulacak geçiş hükümeti-
nin görevini tamamlayacağı ve seçimlerin yapılacağı 2022 yılına kadar görevini sürdürecek.

Türkiye’den Moro’ya
6 kalıcı eser 
İHH, Filipinler-Moro’da 6 ayrı kalıcı eseri hizmete açtı. Açılış programına Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi Lideri Haci Murat İbrahim, diğer yerel yetkililer ile bölge halkı ve Türkiye’den gelen ekip 
katıldı.

Hacı Murat İbrahim şöyle konuştu: “Rabbimize hamd olsun ki Türkiye, bize en fazla desteği 
veren güçlü ülkelerden biri. İHH da Moro’ya yetimhane, sosyal yardımlar gibi bir çok alanda 
hizmet ediyor. İHH ayrıca müzakerelerde gözlemci rolüyle de sürece ciddi anlamda katkı sağlı-
yor. Türkiye’ye geldiğimde kendimi evimde gibi ve çok mutlu hissediyorum. İnşallah ilişkilerimiz 
bundan sonra da ümmet ve Moro için artarak devam edecek.”

Hacı Murat’tan
İHH’ya ziyaret
Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murad İbra-
him ve beraberindekiler, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel 
Merkezi’ni ziyaret ederek Moro’da gelinen son süreci değerlendirdi.

Hacı Murad İbrahim’i, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç, İHH Yönetim Kuru-
lu Üyeleri İzzet Şahin ile Vahdettin Kaygan ve İHH’nın Moro’da Yetim Sponsorluk Sistemi ile 
desteklediği ve daha sonra okumak üzere Türkiye’ye getirdiği yetim kızlar karşıladı. Ziyarette, 
Moro’daki barış süreci, İHH’nın rolü ve Moro’daki yeni projeler konuşuldu.

1996’dan beri
İHH İnsani Yardım Vakfı, Moro’daki çalışmalarına 1996 yılından bu yana devam ediyor. İHH, 
bölgede; Ramazan, Kurban, insani yardım, acil yardım, yetim, insani diplomasi ve  kalıcı eserler 
gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor. Ayrıca bölgede okul, cami, mutfak ve yetimhane inşa çalış-
malarını da sürdürüyor.



22 23İNSANİ YARDIM 73. SAYI

Uluslararası
Uyuşturucu Konferansı
Antalya’da Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
(SAMER) tarafından, Türkiye’de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele temalı konferans organize edildi.

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı’nda, siyasal bilimlerden psikiyatriye, medyadan sivil top-
lum kuruluşlarına kadar farklı konular ele alındı. Konferansta, farklı disiplinlerin, ulusal ve ulus-
lararası kuruluşların bir araya getirilerek olgunun derinlemesine analiz edilmesi hedeflendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı adına programa katılan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, 
Uyuşturucu İle Mücadelede Sivil Toplum Ve Medyanın Rolü başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 

Osman Atalay sunumunda Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede istenen başarıyı yakala-
yamadığından ve bağımlılık sorununun her geçen gün arttığından bahsetti. Emniyetin elinden 
geleni yaptığını fakat sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucuya kayıtsız kaldığını söyleyen Osman 
Atalay, uyuşturucu ile daha özenli ve ciddi bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Atalay şöyle devam etti: “Uyuşturucu ile çok hassas bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelenin 
en önemli ayaklarından olan sivil toplum ve medya kurumlarımızın özellikle yazılı ve görsel med-
yada popülist ve politik çalışmalara daha çok ilgi duymaları en büyük dezavantajımız. Devletin 
kurumsal geleneği ve din olgusu hala çok güçlü. Kurumlarımızın ise işbirliği çok zayıf. Okula ve 
mahalleye sahip çıkacağız. Her çocuk bir mahallede doğar ve büyür. Ev, okul, cami, belediye, em-
niyet, muhtar ve sivil toplum kurumları mahalleye, şehire, renk verir ve çocuğun ergenliğinden 
büyümesine kadar kişiliğinin oluşumuna etki eder. Uyuşturucu ile mücadelede emniyet kararlı 
ancak yalnız, STK’larımız ise hala duyarsız!”

FİLİSTİN SAĞLIK

Gazzeli 560 aileye
gıda yardımı 

GAZZE yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Vakfımız aracılığıyla Filistinlilere 
yardım ulaştırmak için,

Bağış için

ihh.org.tr/ filistin-acil-yardim
adresini de kullanabilirsiniz.

Gazze’deki hastaneye mazot desteği 

Gazze’deki abluka 12. yılında. Abluka altındaki Gazze halkı sağlıktan barınmaya, eğitimden gıda-
ya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamıyor. Vakfımız Gazze’de çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Hayırseverlerin destekleriyle Gazze’de yaşayan 560 aileye gıda kolisi, 2 bin 447 öğrenciye 
kırtasiye seti ulaştırdık.

Günde ancak 4 saat elektriğin verildiği, sınır kapılarının kapatılmasından dolayı benzin ya da 
mazot girişinin imkansız hale geldiği Gazze’de ablukadan en çok hastaneler zarar görüyor.

İHH, elektrik sıkıntısından dolayı sağlık hizmetlerinin günlerdir ulaşmadığı İmaratî Hasta-
nesi’ne 4 bin 732 litre mazot yardımı ulaştırdı. Mazot desteğinin ardından hastane tekrar hasta 
kabul etmeye başladı. 



24 25İNSANİ YARDIM 73. SAYI

Sıcacık
bir iyilik

KIŞ

Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve 
doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış ayla-
rını zorlu şartlar altında geçiriyor. Soğuğun yanı 
sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücade-
le ediyor. Sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum 
mülteciler için şartlar daha da zorlaşırken soğuk-
tan dolayı ölümler meydana geliyor. Kış en çok 
küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan 
çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak 
bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için ek-
siklerini tamamlamaya gayret gösteriyoruz.

Vakfımız Suriye ağırlıklı olmak üzere 
çeşitli ihtiyaç bölgelerinde  milyonlarca 
kişiye kış yardımı ulaştırdı. Vakfımız kış 
mevsiminin başından bugüne;

110bin

1.2milyon

804

450ton

20bin

107bin

42milyon TL

Bot ve çizme dağıtımı gerçekleştirdi.

Mont, kazak, atkı, bere ve muhtelif elbise yardımı yaptı.

Çadır kurdu. Bu çadırlarda 4 bin kişi kalıyor.

Odun ve kömür dağıttı.

Yardımlardan yararlanan 20 bin yetim bu kışı sıcak geçiriyor.

İlaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptı.

Kış mevsiminde 42 milyon TL’den fazla yardımı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

1650

23bin

Soba ihtiyaç sahipleri için umut oldu.

Su geçirmeyen yatak ve 40 bin battaniyeyi çadırkentlere ulaştırdı.
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İNSAN HAKLARI

Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye 
savaşı sırasında 500 binden fazla insan haya-
tını kaybederken, tespit edilebilen en az 400 
bin insan hapishanelere girip çıkmış durum-
da. Bir kısmı ise hâlen hapishanelerde.

Human Rights Watch, 2012 yılında Suriye 
resmi istihbarat teşkilatı Muhaberat’a bağlı 27 
tutuklu merkezi tespit etti. Resmi hapishanele-
rin ve tutuklama merkezlerinin güncel sayıları 
bilinmiyor. Birleşmiş Milletler Bağımsız Suri-
ye Soruşturma Komisyonu verilerine göre çok 
sayıda kadın ve erkek mahkûm, hapishane ve 
rejim yetkililerinin tecavüzlerine maruz kaldı.

Suriye insan hakları kuruluşlarının son veri-
lerine göre tespit edilebilmiş tutuklanan kadın 
sayısı, bugüne kadar 13.581. Mart 2011’den 
bu yana Suriye rejim güçleri tarafından tutu-
lan ve halen hapishanelerde olan kadın sayısı 
6.736. Bu sayının 6.319’u  yetişkin, 417’si kız 
çocuğu. Bunlar sadece resmi cezaevlerinde tu-
tulanlar. Hapishane gibi kullanılan boş fabrika 
vb. binalarda tutulanların sayısı ise bilinmiyor. 
Bazı kadınlar hamileyken alınmış ve orada do-
ğum yapmış. Bazı kadınlar çocuklarıyla alın-
mış. Bazı kadınlar ise, tutulan yerlerde tecavüze 
uğramış ve tecavüz sonucu olan çocuğu orada 
doğurmak zorunda bırakılmış. Birleşmiş Mil-
letler Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma 
Komisyonu damgalanma endişesi ve travma 
gibi nedenlerle cinsel şiddet vakalarının ger-
çekleşenden az bildirildiğini beyan etti.

Ağustos 2017 yılına kadar Syrian Network 
for Human Rights (SNHR) kuruluşunun 
rakamlarına göre Suriye genelindeki halen 
akıbetlerinden haber alınamayan cebri kayıp 
sayısı 85 binin üzerinde.

Suriyeli 
Mahkum 
Kadınlar
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Mariya / Şam 
Rejim askerleri muhaliflere yardım ettiği 
gerekçesi ile kız kardeşimi almaya gelmiş-
ti. Onlara kardeşimi teslim etmediğim 
için beni de attılar. 100 gün hapiste kal-
dık. Konuşmayınca işkenceye başladılar. 
Her bir gün yüz sene gibi geldi. Bazen 
aynı hücrede bazen de tek hücreye attılar 
bizi. Kız kardeşimle birlikte çok işkence 
ettiler bana. Kırbaçlarla vurduklarında 
korkup büzülüyordum. Beni havaya 
atıp yere bıraktılar bir gün ve hem belim 
hem de ayağım kırıldı. On üç gün bilinç 
kaybı yaşadım. Uyandığımda kız karde-
şimi kanlar içinde gördüm. Ona da aynı 
şeyleri yaptıklarını anladım. Kız karde-
şime işkence yaparlarken bana yardım 
etmem için yalvarıyordu, ama ben hiçbir 
şey yapamıyordum. Günlerce yemek 
vermedikleri oluyordu, verdiklerindeyse 
pilav veya makarnayı suda ıslatıyorlardı, 
içi böcek dolu oluyordu. Bize niye böyle 
yemek veriyorsunuz dediğimizde, gıda 
olsun diye verdiklerini ve bunları yemek 
zorunda olduğumuzu söylüyorlardı. 
Kara böcekleri dahi yedik. Sonunda 
kardeşim de ben de hapisten çıktık ama 
yaşadıklarımızdan sonra birbirimizin yü-
züne bakacak halimiz kalmadı. Birlikte 
yaşayamaz olduk. Kardeşim bir Avrupa 
ülkesine gitti. Ben de Türkiye’ye geldim.

Um Muhammed / Doğu Guta 
2012’de sabah saatlerinde işe giderken 
rejim güçleri tarafından bir arabaya 
bindirilerek gözaltı merkezine götü-
rüldüm ve orada darp edildim. 3 kez 
sorgulandıktan sonra 7 kadın tutuklu 
ile aynı odaya konuldum ve bu sırada 
başörtümü zorla çıkarttılar. İçerideki 
herkesin maruz kaldığı işkenceler 
yüzlerinden okunuyordu. Oraya 
onurunuzla girersiniz ama onurunuzla 
çıkamazsınız. O sesler hala kulağımda 
ve beynimde. Unutamıyorum.

Mariya / Hama
Evli ve 3 çocuk annesiyim. 3 Ağustos 
2012’de evime düzenlenen baskın sonu-
cunda tutuklandım. Bana işkenceleri üç 
gün aralıksız ve şiddetli bir şekilde devam 
etti. Nitekim bu sorgulama öğleden sonra 
ikide başlayıp akşam sekize kadar sürü-
yordu.  Her gün tutuklu kadınlardan ikisi 
Yarbay Süleyman Cuma’nın ofisine gö-
türülüyordu. Bu ofis, uyku için iki yatak 
ve tuvalet, içi alkollü içeceklerle dolu bir 
dondurucu ile donatılmıştı. Tutuklama-
nın dördüncü günü; küfür ve darb ile sor-
gulamanın sona ermesinden sonra akşam 
saat dokuz sularında benim gibi tutuklu 
olan genç kızlardan biriyle birlikte Yarbay 
Süleyman’ın ofisine götürüldüm. Alaycı 
bir şekilde; “İşte istediğiniz özgürlüğü 
size veriyoruz köpekler” diyerek alçakça 
fiiller yaptılar. Bana ve diğer genç kızlara 
yaptığı bu çirkin fiil 24 gün boyunca 
devam etti. Aynı zamanda bu süre, benim 
bu şubedeki tüm tutukluluk süremdir. 
Hama’daki özgür ordudan bir tabur ve 
şubenin görevlileri arasındaki mübadele 
anlaşması esnasında serbest bırakıldım. 
Bana olanları ömrüm boyunca unutmam 
mümkün değil. Ne olursa olsun, hakkımı 
onlardan alacağım.

Maryam / Hama
24 yaşında 4 çocuk annesiyim. Ha-
pishanelerde yaşadığımız işkencenin 
sınırı yok. ‘Kim daha tatlı? Özgür 
Suriye Ordusundakiler mi, biz mi?’ 
diye iğrenç sorular sorarlardı. Şu ana 
kadar sesimizi duyurmak için çalıştık. 
İnsan hakları örgütlerine gittik, devlet 
başkanlarına seslendik. Ama nafile. 
Sesimizi duyan olmadı.

İNSAN HAKLARI



Mart 2011’de başlayan Suriye savaşında, katliamlar, kullanılması yasak kimyasal ve biyolojik silahlar, varil bom-
baları ile katledilen, çırpınarak can veren çocuklar, işkence, tecavüz, infazlar, milyonlarca insanın sınır dışı edilişi 
ve daha nice zulüm yaşandı. 

Bizler hukukun etkisinin ve adaletin tecellisinin insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabileceğine 
inanıyoruz. Bizler, dünyanın dört bir yanından farklı din, dil, renk, ırk, cinsiyet fark etmeksizin bir araya gelmiş 
insanlar ve sivil toplum kuruluşlarıyız.  

Amacımız Suriye savaşı sırasında tutulan ve hapsedilen kadın ve çocukların serbest bırakılması için insanlık 
vicdanını temsil eden sivil bir inisiyatif olarak basın toplantıları, medya kampanyaları, diplomatik temaslar vb 
sivil ve barışçıl çabalar ortaya koymaktır.

İnsanlık vicdanının saygıdeğer bir sesi olarak sizden; hiç bir savaş ya da çatışma ortamında sivillere ve özellikle kadın 
ve çocuklara dokunulmaması için bir çaba ortaya koymanızı ve Vicdan Hareketi’ne desteğinizi talep ediyoruz.

Acı ve karanlık içerisindeki soğuk Suriye zindanlarına umut ışığı olmak, 
kadın ve çocukların özgürlükleri için İMZALAYIN.

Bugüne kadar Suriye rejimi tarafından, sadece resmi hapishane 
ve karakollarda 13.500’ün üzerinde kadın hapsedildi ve 
7000’in üzerinde kadın hâlâ bu hapishanelerde her gün işkence 
görüyor, tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete maruz 
kalıyor. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak 
kullandı, kullanmaya devam ediyor.

imzala.vicdanhareketi.org

Suriye’de bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerin-
de kadın hapsedildi ve 7 binin üzerinde kadın 
hâlâ hapishanelerde her gün işkence görüyor, 
tecavüze uğruyor, türlü insanlık dışı eziyete 
maruz kalıyor. Suriye rejimi, kadınlara teca-
vüzü bir silah olarak kullandı ve kullanmaya 
da devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl Suriye’deki savaşta kadın-
ların yaşadığı drama dikkat çekmek amacıyla 
İstanbul’dan Hatay’a ulaşan Vicdan Konvoyu, 
bu sene özgürlüğün önündeki engelleri kal-
dırmak amacıyla “Vicdan Hareketi” ismiyle 
faaliyet gösteriyor.

Hareket, bu eylemle hapishanelerdeki 
kadın ve çocuklara sahip çıkmanın insanlığa 
sahip çıkmak olduğunu göstermek ve ulus-
lararası kamuoyunu bu konuda harekete ge-
çirmeyi amaçladı. Çünkü bugün bu insanları 
koruyan, hamiliklerini yapmaya çalışan ku-
rumsal bir güç bulunmuyor. Onlar bir anlam-
da hapishanelerde unutulmuş kadınlar!

Vicdan Hareketi, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Suriye hapishanelerinde bulunan ka-
dın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 
binlerce vicdanlı yürekle Sultanahmet Meyda-
nı’nda buluştu.

Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden 
yaklaşık 2 bin STK’nın katkısıyla Sultanah-
met’te yapılan eylemde katılımcılar, Suriyeli 
tutuklu kadınları temsilen ellerini oyalı yaz-
mayla birbirine bağlayarak tüm dünyaya “ses-
siz çığlık” yükseltti.

Eylemde, Vicdan Hareketi’ne destek ve-
ren STK temsilcilerinin yanı sıra Suriye’de 
tutsak kalan ve daha sonra özgürlüğüne ka-
vuşan Suriyeli kadınlar yaşadıklarını anlattı.

Türkiye’deki 81 ilin yanı sıra 23 ülke ve 
bölgede de eş zamanlı eylem ve basın açıkla-
ması gerçekleştirildi.

Vicdan Hareketi dünyaya Suriyeli 
mahpus kadınlar için seslendi

İNSAN HAKLARI
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KÜLTÜR ve EĞİTİM

Kültür ve eğitim
çalışmaları

Kuran-ı Kerim’e 
ulaşamıyorlar
Geleneksel eğitim sistemi birçok Müslüman ülkede uygulanıyor. Araç-gereç eksikliğinden dolayı 
insanlar yazılı yerine sözlü anlatımla eğitim alıyorlar. Luh adı verilen tahta levhalar Afrika’da 
eğitim alanında yaşanan imkansızlıklardan bir tanesi. Her öğrencinin ezber yapacağı bir Kur’an-ı 
Kerim’i olmadığı için bu sistem halk tarafından geliştirilmiş.

İnsanlar kimi zaman da mealli Kuran’a ihtiyaç duyuyor. Vakfımız, ihtiyacı olan bölgelere eğer 
çevirisi varsa mealli Kur’an-ı Kerim ulaştırıyor. Çevirisi yapılmamışsa çevirisini yapıp bölge hal-
kının hizmetine sunuyor. 

KURAN yazıp
4072’ye göndererek
23 TL bağışlayabilirsiniz.

23 TL karşılığı yapacağınız her 
bir bağışla Müslüman halkın 
Kur’an-ı Kerim’i daha kolay 
öğrenmesine ve anlamasına 
vesile olabilirsiniz.

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar yeterli imkana sahip olmadığı için din eğitimi alırken 
sıkıntı yaşıyor. Bu bölgelerde hem insani yardım çalışmaları yaparak halkı ihtiyaç sahibi olmaktan 
kurtarmak, hem de eğitim çalışmaları yaparak din ve kültürlerinden kopmadan yaşamalarını sağ-
lamak gerekiyor.

Bazı bölgelerde yeni Müslüman olanlar ilmihal kitapları-
na ve Kuran’ı Kerim’e ulaşamıyor. Bazı bölgelerde cami ve 
mescitler imam ve hoca olmadığından dolayı atıl kalıyor. 
Bu ve benzeri zorluklar yaşayan Müslümanların dertleri-
ne çare olmaya çalışıyor, ihtiyaca göre Kuran-ı Kerim, 
ilmihal ve Hadis-i Şerif kitapları hediye ediyoruz. İmam 
ve davetçilerin maaşlarını ödeyerek hizmet etmelerini 
sağlıyoruz. Medya çalışmalarına destek vererek Müslü-
manların dayanışma ve iletişim içinde olmasına yardım 
ediyoruz.

İmam ve davetçinin görevleri nedir?
Dünyanın bazı bölgelerinde Müslümanlar azınlık ve ibadet mekanları yok. Bazı bölgelerde ise 
yoksulluktan dolayı dini eğitim alamıyorlar. Eğitimin yetersiz olduğu yerlerde halkın dini eğitimi 
için imam bulmak gerekiyor. 

İmamlar, Müslüman olmuş toplumlara dini öğretmek için hizmet veriyor. Çoğu imam, doğ-
muş ve büyümüş olduğu yeri terk edip başka bir bölgede imamlık yapıyor ve insanların dini 
yaşamasına yardımcı oluyor. Davetçilerse, imamlardan farklı olarak bölgeden bölgeye geziyor, 
insanları dine ve iyiliğe davet ediyor. Eğer bir toplum İslam’ı seçerse vakfımız oraya yerleşik bir 
imam tayin ediyor.

Fakat çoğu yerde imam ve davetçi bulmak zor. Toplumların 
imam ve davetçi bulmak için dışarıdan destek almaları ge-
rekiyor çünkü yeterli maddi imkanları yok. Bu problemi 
çözmek için çalışmalar yapıyor, yerel davetçi ve imamları 
destekliyoruz. Sizlerin yardımlarıyla imamların maaşla-
rını ödüyor, camilerin sahipsiz kalmasını engelliyoruz. 
Cami ve mescitler Müslümanların ibadet mekanları 
olmanın yanı sıra eğitim ve dayanışma merkezi olarak 
hizmet veriyor.

2018 yılında 10 ayrı bölgede 51 bin 380 Kuran-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdik.



34 35İNSANİ YARDIM 73. SAYI

Yusuf İslam Demirci / Kamerun

Bir imam, bir kabile

ORADAYDIK

Kamerun’un Kribi şehrine bağlı Makoure köyünde yaşayan Pig-
meler, 2009 yılında bölgeye giden Müslümanların çabalarıyla 
Müslüman oldular. 2013’de vakfımız bu köye cami inşa etmek 
için çalışmalara başladı. Cami, 2015’de tamamlandı ve ibadete 
açıldı.

Daha sonra Pigmeler için maaşlı bir imam aramaya başla-
dık. Uzun uğraşlar sonunda bir imam bulduk. İmam başka bir 
yerde yaşıyordu. İmamlık için yaşadığı yeri terk edip Pigmelerin 
olduğu bölgeye yerleşti. İmamın eşi de köydeki kadınlara İslam’ı 
öğretmeye başladı. Caminin yanına imam evi inşa ettik. İmam, 
imamlık göreviyle birlikte civar köylerde yaşayan gayrimüslim-
leri İslam’a davet etti. 

Vakfımız hem imamlık hem de davetçilik görevi yapan eşe 
her ay düzenli maaş ödemesi yapmaya devam ediyor. Kalıcı bir 
imam olduğu için Pigmeler dinlerini daha iyi öğrendi. Bunun 
yanında davetçi olarak gittiği diğer kabileler de Müslüman oldu. 
Pigmeler sayesinde kalıcı ve maaşlı bir imamın ne kadar önemli 
olduğunu görmüş olduk.
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RÖPORTAJ

Yaşadıklarını, çocuksu bir heyecanla anlatan 
Meryem henüz 16 yaşında. Gazze’de düzen-
lenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail 
askerlerinin saldırısına uğradı. Askerlerin Fi-
listinlilere karşı kullandığı vücutta patlayan 
yasadışı mermi Meryem’in ayağını ağır yara-
ladı. Meryem ayağını kaybetme tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. 

“Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. 6 
saat boyunca yarama herhangi bir müdahale 
yapılamadan yoğun bakımda kalmışım. Gaz-
ze’de kaldığım hastanede yaralıların sayısı çok 
yüksekti. Doktorlar ilaç ve malzeme yoklu-
ğundan dolayı yaralıların uzuvlarını kesmek 
zorunda kalıyordu. Ana damar hariç ayağım-
daki tüm damarlar patlamıştı. Korkuyordum. 
Ayağımı kaybetmek istemiyordum. Annem 
ağlıyordu, ben de ağlamaya başladım.” 

Meryem bakışlarını yanı başında oturan 
annesine çeviriyor ve utangaç bir gülümseme 
beliriyor yüzünde. Sargılı ayağına bakıyorum 
ve aylar önce ilk tanıştığımız günü hatırlı-
yorum. Türkiye’ye yeni gelmişti. Hastanede 

henüz tedavi sürecinin başındaydı. İncecik 
bedeni sararıp solmuştu. Bakışları sönmüş, 
dudakları çatlamış, ellerine ve ayaklarına se-
rum bağlanmıştı. Halbuki şimdi gözleri par-
lıyor, yüzü gülüyor ve gayet iyi gözüküyor.

Meryem’i fazla yormamak için annesine 
yönelip onun anlatmaya devam etmesini isti-
yorum. Anne, hüzünlü gözlerini cama çeviriyor 
ve derin bir soluk alarak anlatmaya başlıyor:

“Gazze’de hayat şartları çok zor. Yıllardır 
kuşatma altında yaşayan gençler artık buna 
daha fazla dayanamıyor. En son, atalarımız-
dan bize miras kalan Toprak Günü’nü ya-
şatmak istediler. Atalarımız bu günde top-
lanarak fidan dikerlerdi ama kuşatmadan 
dolayı Gazze’de dikilecek fidan dahi kalma-
dı. Onun yerine Filistin bayrakları dikme-
ye karar verdiler. Hazırlıklar başladı. Kimi 
yemek pişirerek, kimi bilinçlendirme ve bil-
gilendirme etkinliği organize ederek, kimi 
de yarışmalar düzenleyerek... Katılan herkes 
elinden geldiğince katkıda bulunuyordu. 30 
Mart günü geldiğinde bir gösteriden ziya-

de adeta bir şenlik havası yaşıyorduk. Her 
yaştan ve her kesimden insan vardı. Gazze 
sınırına yaklaşarak yıllardır görüşemeyen 
aileler olarak buluşup hasret giderecektik. 
Sonra İsrail askerleri elinde bayrak olanlara 
ateş etmeye başladı.”

Anne yutkunuyor ve kızına bakarak de-
vam ediyor:

“Meryem’in babası şehit düştükten sonra 
Meryem’e ve kardeşlerine İHH sahip çıktı. 
Yıllarca ihtiyaçlarını karşıladı. Meryem has-
tanedeyken çaresizce düşünüyordum. Kızı-
mın ayağını kaybetmemesi için bir çare arı-
yordum. O an aklıma İHH’nın bize yardım 
edebileceği geldi. Hemen bunun peşine düş-
tüm. Gazze’deki İHH ofisi ile iletişime geçip 
gerekli işlemleri yaptım. Onlar da ellerinden 
geleni yaptılar ve kızımın tedavi olması için 
Türkiye’ye doğru yola çıktık.”

Gözleri yaşlı anne anlatmaya devam edi-
yor. Yolda yaşadıkları sıkıntılar ve karşılaş-
tıkları zorluklar karşısında alabildiğine dik 

ve güçlü duran bu anneye şaşkınlıkla bakı-
yorum. “İstanbul’a ayak bastığımızda, hava-
limanında İHH personelleri bizi karşıladı. 
Daha sonra Mehmet Kaya ağabey ile tanış-
tım. ‘Bu saatten sonra bize emanetsiniz’ dedi. 
Artık rahat bir nefes alabilirdim.”

Meryem’i zorlu bir tedavi süreci bekli-
yordu. Ancak o artık emin ellerdeydi. İHH, 
Meryem’in sağlığına kavuşup tekrar ayağa 
kalkabilmesi için tüm imkanları seferber 
edecekti. Kemikler, sinirler, damarlar ve aya-
ğındaki bütün dokular zarar görmüştü. Süreç 
boyunca 48 ameliyat geçirdi. Şimdi ise Mer-
yem okuluna yürüyerek gidebileceği günü 
sabırsızlıkla bekliyor. 

Yanından ayrılmadan önce son olarak 
Meryem bana şöyle diyor: “İlk yaralandığım-
da şehit olacağımı düşünerek mutlu olmuş-
tum. Ama olsun, bu da benim için gurur ve-
rici bir şey. Burada olduğum için mutluyum.”

Röportaj: Hussam Hamzeh

“Artık bize emanetsiniz”

“Ön saftaydım ve en uzun bayrağı taşıyordum. İsrail askerlerinin 
bulunduğu yere yaklaşıp gözlerine baka baka Filistin bayrağını 
toprağa diktim. Bakışlarımda, topraklarımızdan asla 
vazgeçmeyeceğimizi görmelerini istedim. Bunun karşısında 
hiddetlendiler. Silah doğrultup bana ateş ettiler. Anında yere 
yığıldım. Kız kardeşim yanımdaydı. Ayağımdan kan fışkırıyordu. 
Sonrasını hatırlamıyorum.”

Meryem Ebu Matar
Filistinli Aktivist
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RÖPORTAJ

Gazze’ye gidiş hikayeniz nasıldı?
2009’daki Furkan Savaşı’nda Filistinli kar-
deşlerimize yardım etmek için Mısır’ın Gaz-
ze sınırına gittik. İlk zamanlar Gazze’de ağır 
yaralananları tedavi için dışarı çıkarıyorduk. 
Daha sonra savaşın son dört gününde daha 
aktif yardımlarda bulunabilmek için uzun 
uğraşlar sonucu Refah Sınır Kapısı’ndan 
Filistin’e girdik. Biz içerdeyken de İsrail’in 
bombalama ve saldırıları devam ediyordu. 
Sabaha kadar kimse uyuyamadı. Her bom-
bada evler sallanıyordu.

Savaşın ortasında yardım 
çalışmalarını nasıl yaptınız?
Filistin’e girişimizin ertesi günü hemen çalış-
malara başladık. Ekibimizde farklı alanlardan 
uzman doktorlar da vardı. Onlar Gazze’nin 
merkezine gittiler. Çünkü orada çok yaralı 
vardı. Biz de daha önceden gönderdiğimiz 
ve depolarda bulunan insani yardım malze-
melerini dağıtmaya başladık. Bir yandan da 
ihtiyaçları tespit edebilmek için bombala-
nan yerleri ve yaralıları ziyaret ediyorduk. O 
kadar çok yaralı vardı ki hastaneler dolmuş, 
hastanelerin bahçesinde yatan yaralılar vardı. 
Ateşkes olana kadar böyle bir ortamda çalış-
malarımızı yaptık.

Ateşkesten sonraki çalışmaları nasıl 
yürüttünüz?
Ateşkesten sonra Gazze’ye geçtik. Çalışma 
yapabilmemiz için bize hastanede bir oda ver-
diler. Dışarısı hem tehlikeliydi hem de hasta-
neden başka hiç bir yerde düzenli elektrik ve 
su yoktu. Bu sürede hem durumu görmek 
hem de yardım ulaştırmak için özellikle sınır 
bölgelerine gidiyorduk. Gördük ki sınırdaki 
yerleşim yerlerini bombalarla ve baskınlarla 
tamamen yıkmışlar. Hatta bombalamada öl-
meyen hayvanlar, buldozer ve tankların altın-
da kalarak ölmüş. Filistin halkını yıldırmak 
için her şeyi yapmışlar.

Gazze’de kurulan kültür merkezi 
hakkında bilgi verir misiniz?
İsrail ablukası devam ederken daha etkili ça-
lışmalar yapabilmek için 2009’da Gazze’de bir 
ofis açmaya karar verdik. İlk olarak Ramazan 
ve Kurban gibi dönemsel yardımlarla ve yetim 
sponsorluk projeleriyle çalışmalarımıza başla-
dık. İsrail’in saldırılarında yetim kalan çocuk-
lara sahip çıkmak ve onları güvenli bir şekilde 
yetiştirmek istiyorduk. Daha önce yabancı 
kuruluşlar tarafından Gazze’de yapılan kalıcı 
bir çalışma yoktu. Biz İsrail’in yıkıp dağıttığı 
Filistinlilere kalıcı projelerle destek olmak isti-

yorduk. Kısa bir süre sonra Han Yunus bölge-
sinde, yetim anneleri için bir dikiş-nakış kursu 
açtık. Ofisimizin açılışıyla başladığımız Yetim 
Sponsorluk Sistemi’yle de ilk yılın sonunda 7 
bin yetime düzenli destek olur hale geldik.

Amacımız savaşında ortasında yalnız bıra-
kılan Filistinlileri hayata kazandırmak ve sa-
vaşın izlerini silmekti. Ofisimizin bulunduğu 
binada hafızlık, İngilizce ve bilgisayar kursları 
açarak Filistinlilere hizmet vermeye başladık. 
Kurslarımızın bulunduğu binaya da “Osmanlı 
Kültür Merkezi” adını verdik. Kültür merke-
zimizden her yıl yaklaşık 4 bin kişi mezun olu-
yor. Böylece İsrail’in okullarını yıktığı Gazze-
lilerin eğitimlerine devam etmesine ve meslek 
sahibi olmasına vesile oluyoruz.

Hafızlık kursumuz, eğitim metodu ve öğ-
rencilerimizle kurduğumuz güzel iletişimden 
dolayı 2016 yılında Gazze’deki yaklaşık bin 
500 hafızlık merkezi arasından birinci seçildi.

Eğitim alanında başka nasıl çalışmalar 
yaptınız?
Gazze’de Şeyh Ahmet Yasin’in kurduğu ve İs-
rail’in bombaladığı bir ilkokul vardı. Bağışçıla-
rımızın desteğiyle bu ilkokulu tamamen yeni-
ledik. Bütün sınıflara bilgisayar ve projeksiyon 
cihazı aldık. Ayrıca bir de bilgisayar laboratuva-
rı kurduk. Kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir 
başka okula güneş enerji sistemi kurduk.

Yetim Sponsorluk Sistemi’mizden fayda-
lanan yetim çocuklarımızı lise eğitiminden 
sonra üniversite eğitimi için Türkiye’ye, Bos-
na Hersek’e ve başka ülkelere gönderdik.

Yetim ve eğitim çalışmaları dışında 
başka çalışmalarınız oldu mu?
Amacımız herkesin hayatında kalıcı iyilikler 
yapmak, mazlumların haklarını savunmak ve 
onların hayatlarına değer katmak. İsrail saldı-
rılarında evleri yıkılan Filistinlilerin evlerinin 
onarılması, kullanılamayacak derecede olan 

evlerin yeniden inşası gibi çalışmalar da yap-
tık. 2016 yılında Mavi Marmara şehitlerimiz 
adına bir aşevi kurduk. Bu aşevinde pişen ye-
mekleri her gün Gazze’nin farklı bir bölgesin-
deki 300 ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz.

Bir süre önce Gazze ofisimiz İsrail’in 
bombalamasında zarar gördü.
İsrail son saldırısında ofisimizin yanındaki bi-
nayı bombaladı. Bu saldırıda binamız çok faz-
la zarar gördü. Duvarlar ve pencereler kırıldı, 
çatı yıkıldı. Bu yüzden eğitim bir süre aksadı 
ama onarıma başladık. Tadilat devam ediyor. 
Binamız yenilenince Filistinlilere hizmet ver-
meye devam edecek.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Gazze’yle 
ilgili neler söylemek istersiniz?
2006 yılından bu yana Gazze’ye ambargo uy-
gulanıyor. Gıda ve sağlık malzemelerinin içeri 
girmesine sınır getirildi. İsrail, Gazze’ye inşaat 
malzemesi girmesini yasakladı ama bombalar-
la insanların evini yıkmaya devam ediyor.

Elektrik günde sadece üç saat veriliyor. 
Elektrik yokluğundan en çok hastaneler et-
kileniyor. Hastaneler bombalandığı ve yıkıl-
dığı için yetersiz kalıyor. Hastalar tedavilerini 
yetersiz imkanlarla devam ettirmek zorunda. 
Diyaliz makineleri çok az sayıda. Kanser ilaç-
larını bulmak çok zor ve pahalı. Biz hem sağ-
lık merkezleri inşa ederek hem de hastanelere 
güneş enerji sistemleri kurarak bu eksikleri 
karşılamaya çalışıyoruz.

Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde Gazzeliler 
1 yıldır İsrail’in saldırılarına direniyor. Bu 
süreçte çok fazla yaralanan oldu. Hastane, 
ilaç ve diğer sağlık malzemesi ihtiyaçları daha 
da arttı. Yaralanan insanlar tedavi olamadığı 
için uzuvlarını kaybediyor. Maalesef bu ek-
siklikler gelecekte daha çok ortaya çıkacak. 
Yüzlerce insan elini, ayağını, gözünü kaybe-
decek. Bundan en çok gençler etkilenecek.

“Yüzlerce insan elini, ayağını, 
gözünü kaybedecek...”

2009 yılında İHH Gazze ofisinin kuruculuğunu ve 8 yıl 
yöneticiliğini yapan Mehmet Kaya, savaşın ortasında Gazze’de 
yapılan çalışmaları ve son durumu anlattı.

Röportaj: Serdar Gürçay

Mehmet Kaya
İHH Yurtdışı Temsilcilik ve Teşkilatlanma Koordinatörü
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YEMEN
Yemen’de savaş 8 yıldır devam ediyor.

Çatışmalardan dolayı 22 milyon kişi yardıma 
muhtaç hale geldi. Bundan en fazla etkilenenler

ise çocuklar. Milyonlarca çocuk açlık ve
hastalıkla mücadele ediyor. Savaşın ne zaman

sona ereceği ise muamma.
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YEMEN

Umman Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz 
hattı üzerinde bulunan Yemen, Suudi Arabis-
tan ve Umman ile komşu. 30 milyonu bulan 
nüfusun yüzde 99’u Müslüman. Yemen tarih 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yap-
tı. Hz Peygamber’in Muaz b. Cebel’i bölgeye 
göndermesiyle erken dönem İslam beldelerin-
den biri oldu. 1517 yılında da Osmanlı idare-
si altına giren Yemen, 4 asır boyunca Osmanlı 
vilayeti olarak kaldı.  

Arap Yarımadası’nda zengin komşu ülke-
lerle çevrili olmasına rağmen iç çatışmalar ve 
fakirlik Yemen’in tarihinden hiç eksik olmadı. 
Ülkedeki kötü ekonomi son zamanlardaki iç 
savaşla beraber anılsa da, Arap Baharı’ndan 
önce de durum iç açıcı değildi.
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Çatışmaların sebepleri 
Osmanlı sonrası Ortadoğu toplumlarının 
yaşadığı sorunlar Yemen’de de yaşandı. Si-
yasi istikrarsızlıklar ülkede birçok iç çatışma 
meydana getirdi. Bu çatışmalardan en fazla 
etkilenenlerse siviller. Günümüze kadar gelen 
sorunlar sebebiyle milyonlarca Yemenli yardı-
ma muhtaç hale geldi. Coğrafi konumundan 
dolayı da stratejik öneme sahip olan Yemen, 
birçok devletin çıkarı için çatıştığı bir bölge 
halinde. 

Yemen’deki iç çatışmaların bir diğer se-
bebi; yoksulluk. Çevresinde petrol zengini 
ülkeler ve çok fazla yeraltı kaynağı olmasına 
rağmen Yemen dünyanın en fakir ülkeleri ara-
sında. Günümüzde fakirlik toplumu germeye 
hala devam ediyor.

2011 yılından bu yana devam eden kriz 
Yemen’de büyük bir enkaz bıraktı. Arap Ba-
harı sürecinde demokrasi talepleriyle başlayan 
olaylar dış güçlerin de müdahalesiyle iç savaşa 
dönüştü. Sekiz yıllık savaş süreci tüm altya-
pıyla birlikte sosyal yapıyı da çökertti. 

YEMEN
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22milyon

7bin

%75

11.3milyon çocuk

274

16milyon

1600

3.4milyon

4,5milyon

2milyon

29 milyon nüfusun 22 milyonu insani 
yardıma muhtaç hale geldi.

7 bin insan çatışmalardan dolayı hayatını kaybetti.

Halkın %75’i gıda başta olmak üzere 
sağlık ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor.

Yardıma muhtaç insanların yarısını -11,3 
milyon- çocuklar oluşturuyor..

274 sağlık tesisi hasar gördü.

16 milyon kişinin temiz su ve sanitasyona 
erişimi bulunmuyor.

1600 okul kullanılmaz hale geldi.

3,4 milyon Yemenli mülteci konumuna düştü.

917 cami, 147 üniversite ve
2960 tarım alanı zarar gördü.

4,5 milyon insanın acil barınmaya ihtiyacı var.

2 milyon çocuk eğitim alamıyor.

Yaşanan gelişmeler sonunda;

Çatışmalar esnasında;Yemen’de insani durum 
Yemen’de sekiz yıldır devam eden iç çatışmalar insani krize sebep oldu ve ülkeyi yıkıma uğrattı. 
ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan Ortadoğu’daki varlığı, aynı zamanda İran’ın bölgedeki nüfuz 
alanını büyük ölçüde genişletmesini sağladı. Irak, Lübnan ve Suriye’nin ardından Yemen’de de 
nüfuzunu artırmayı hedefleyen İran’ın Husilerle yakınlaşması bölgedeki Arap ülkeleri tarafından 
bir tehdit olarak görüldü. Arap Baharı’nın da etkisiyle başlayan siyasi çekişme, 2015 yılında yerini 
sıcak çatışmalara ve iç savaşa bıraktı. Bugün, masum Yemen halkı açlığa ve ölümlere sebep olan 
insani krizle boğuşuyor.

Krizle ilgili önemli sorunlardan biri de yardım kuruluşlarının çatışmalardan dolayı ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşmada yaşadığı sıkıntılar. Ülke farklı gruplar arasında hakimiyet alanlarına bölündü-
ğünden yardıma muhtaç sivillere ulaşmak için bu gruplara ulaşmak gerekiyor.

YEMEN
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Gıda ve barınma yardımları  
Vakfımız, desteklerinizle insani krizin yaşandığı Yemen’de mağdur ailelere ulaşıyor. Yemen’de krizin 
başladığı 2011’den bu yana 1 milyon 828 bin 285 kişiye gıda kumanyası, yatak, battaniye ve sağlık 
yardımında bulunduk.

Bağışçılarımızın destekleriyle bugüne kadar; Kurban çalışmalarıyla Yemen’de 445.750 kişiye 
kurban hissesi ulaştırdık. Ramazan çalışmalarında 16.103 kumanya dağıttık ve bu kumanyalar-
dan 80.515 Yemenli yararlandı. Yemen’de 5 binden fazla yetime sponsor olduk ve yetimlere her 
ay düzenli olarak yardım ulaştırıyoruz. 

Gıda yardımlarının yanında barınma ve kış projeleriyle de Yemen’e destek oluyoruz. Bugüne 
kadar sizlerle beraber 6 adet kış projesi gerçekleştirdik. Bu yardımlardan 134.800 kişi faydalandı. 
17.605 kişiye de barınma hizmeti sağladık. 

1.8milyon

445.750kişiye

16bin

5bin çocuk

134.800

17.605

Gıda kumanyası, yatak, battaniye ve sağlık 
yardımında bulunduk.

Kurban hissesi ulaştırdık.

Kumanya dağıttık ve bu kumanyalardan 
80.515 Yemenli yararlandı. 

5 binden fazla yetime sponsor olduk.

6 adet kış projesi gerçekleştirdik. Bu 
yardımlardan 134.800 kişi faydalandı. 

17.605 kişiye de barınma hizmeti sağladık. 

Yemen faaliyetleri 
Yemen’deki iç savaş ve çatışmalar bütün şiddetiyle sürerken, milyonlarca insan açlık, susuzluk ve 
hastalıklarla mücadele ediyor. Özellikle gıda ve su sorununun birçok bölgede etkisini sürdürdüğü 
Yemen’de sağlık krizi de her geçen gün artıyor.

Vakfımız, çatışmaların devam ettiği Yemen’de ülkedeki kargaşadan etkilenen ve kırsal kesim-
lerde imkânsızlıklar içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarına devam ediyor. 
Kimi zaman gıda, kimi zaman tıbbi yardımları kapsayan acil müdahalelerde bulunan İHH, iç 
savaşın ve kuraklığın etkisini hafifletmeyi amaçlıyor. 

YEMEN

2011’den bu yana;
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YEMEN

Sağlık yardımları 
Yemen’deki en büyük sorunlardan biri de sağ-
lık. Çatışmalardan dolayı çöken sağlık altyapı-
sı milyonlarca kişinin mağdur olmasına sebep 
oluyor. Çok ucuza alınabilecek malzemelerin 
yokluğu gibi sebeplerden binlerce çocuk haya-
tını kaybediyor.

Vakfımız bağışçılarımızın destekleriyle Ye-
men’de sağlık faaliyetlerine devam ediyor. Baş-
kent Sana’da Yemen Hasta Bakım Merkezi’nde 
toplam 344 kanser ve diyaliz hastasına gıda ve 
ilaç yardımı ulaştırdık. Merkezdeki hastaların 
barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını da karşılı-
yoruz. Ayrıca, Sana’da Hanik çadır kentindeki 
sağlık merkezinin işletimine destek veriyoruz. 
Sağlık merkezine verdiğimiz destekle çadır 
kentte yaşayan 1000 aile ve yakın köylerde 
bulunan kişiler istifade ediyor.

Sizlerin bağışlarıyla, 4 şehirde devam eden 
sağlık merkezi destekleme projelerimiz ta-
mamlandığında 26.400 hastaya sağlık yardımı 
ulaştırmış olacağız.  2017 yılından bu yana ko-
lera ile mücadele için Aden ve Taiz bölgesinde 
53 bin hastaya sağlık yardımı yaptık. Bugüne 
kadar yaptığımız sağlık faaliyetlerimizde doğ-
rudan 246.014 kişi yararlandı.

53bin

246bin

344kanser ve diyaliz hastası

1000

2017 yılından bu yana kolera ile mücadele 
için Aden ve Taiz bölgesinde 53 bin hastaya 
sağlık yardımı yaptık.

Bugüne kadar yaptığımız sağlık faaliyetlerimizde 
doğrudan 246.014 kişi yararlandı.

Başkent Sana’da Yemen Hasta Bakım 
Merkezi’nde toplam 344 kanser ve diyaliz 
hastasına gıda ve ilaç yardımı ulaştırdık.

Sağlık merkezine verdiğimiz destekle çadır kentte 
yaşayan 1000 aile ve yakın köylerde bulunan 
muhtaç kişiler istifade ediyor.
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Serkan Nergis / Yemen, 2018

Yemen’deydim,
durum kötü

ORADAYDIK

Yemen’e gittiğimde karşımda ölü bir ülke vardı. Ülke-
nin büyük kısmı hala kuşatma altında. En büyük sıkın-
tı ise yetersiz ve sağlıksız beslenme. Bölgelere ilaç ulaş-
madığı için hastaneler de yetersiz kalıyor. Hastanelerin 
- özellikle çocukların - durumu çok kötü. Sağlık merkezle-
rinin çoğunu çocuklar doldurmuş. 4 aylık olmasına rağmen 
iki kilo yedi yüz gram Malik, bütün durumu özetler gibiydi.

Mahalle aralarında yardım dağıtırken bitap düşmüş bir ço-
cukla karşılaştık. Doktorlar, bölgede yaygın olan ishale yakala-
nırsa ölebileceğini söyledi. Yemen’de ishal bile ölümcül hastalık.

Aden’de dağıtımları bitirip uzun ve yorucu bir yol-
culuk sonunda Taiz’e ulaştık. Husiler burayı iki yıl bo-
yunca yoğun abluka altında tutmuş. Çoğu bölgesi hala 
abluka altında. Şehre yiyecek, ilaç ve diğer ihtiyaçların gir-
mesi çok zor. İnsanlar dağ yollarından eşeklerle getirdik-
leriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Yüzlerce çocuk açlık ve 
hastalıktan ölmüş. Kuşatma süresince kırsalda kaç kişinin öl-
düğü ise bilinmiyor. Şehrin tamamında hala elektrik ve su yok.

Kamplarda dağıtım yaparken birçok şeyle karşılaştık. En 
çok etkilendiğim olaysa önünden geçerken farkettiğim kü-
çücük bir çadırdı. Çadırda 8 kişinin kaldığını öğrendiğim-
de şaşkınlığım daha da arttı. Aile 3 yıl önce çatışmalardan 
kaçıp bir kampa yerleşmiş. Orada da çatışma çıkınca Taiz’e 
gelmişler. 1 yıldır bu çadırda yaşam mücadelesi veriyorlar.

Yemen’de dağıtımları bitirip eve dönmeye hazırlanır-
ken iç savaş bitse bile düzelmesi yıllar alacak şehri, açlıktan 
can çekişen çocukları, anne ve babaların çaresizliğini dü-
şünüyordum. İnsan yapımı bu felaketin ne zaman son bu-
lacağı hala bilinmiyor. Ağır silahlar ve tanklarsa her zaman 
olduğu gibi savunmasız sivilleri öldürmeye devam ediyor.
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Yemen yolculuğu
Hücrede tutulan iki yardım görevlisinin

Yemen Konsolosluğu Şişli’de bir iş hanı içerisinde, beşinci katta.
Umut ile içeri giriyoruz, yaşlıca bir memur karşılıyor. O, buyrun ne 

vardı filan derken biz de bir taraftan belgeleri çıkartıyoruz. Vize almak 
istediğimizi söyleyince gözlüğünün üzerinden şaşkın bir bakış atıyor.

Soru net: İyi misiniz?

Yazı ve Fotoğraf: Bekir Arslan
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17 Mart 2017
Dış İlişkiler toplantı odasına çağrıldım. 
Odada üç yönetici ve Ortadoğu masasında 
görevli olarak çalışan Umut var. Gündem 
Yemen. “Yemen’e gider misin?” diye sordu 
İHH Dış İlişkiler yöneticisi Hasan Aynacı. 
İlk başta ürksem de “evet” dedim. Ekip ben 
ve Umut’tan oluşuyor. Çatışmaların devam 
ettiği ve yer yer kaosun hakim olduğu bölge-
lere gidileceği için ekibin personelden oluş-
ması ve kalabalık olmamasına karar verilmiş. 
Benim seçilme sebebim ise aynı zamanda 
fotoğraf çekebilmem ve içerik üretebilmem. 
Fotoğrafçısı ayrı, anlatıcısı ayrı bir ekip oluş-
turmaktansa, ikisi bir arada bulunan bir ar-
kadaşı görevlendirelim demişler. Görev süre-
si en az 15 gün. Başlıyor bende bir heyecan.

18 Mart 2017
Vize işlemleri için konsolosluğa bizzat baş-
vurmamız gerekiyor. Yemen Konsolosluğu 
Şişli’de bir iş hanı içerisinde, beşinci katta. 
Umut ile içeri giriyoruz, yaşlıca bir memur 
karşılıyor bizi. O, buyrun ne vardı filan der-
ken biz de bir taraftan belgeleri çıkartıyoruz. 
Gerekli açıklamaları yaptıktan sonra belgele-
ri onaylatarak çıkıyoruz. Artık vizeyi bekle-
me vakti.

21 Mart 2017
Vize çıkıyor. Artık nasıl gideceğimizi belir-
leme ve bekleme vakti. Çünkü savaş başla-
dığından beri Yemen hava sahasını Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
oluşan koalisyon güçleri kontrol ediyor. Üç 
yol var. Mısır’dan uçuş, Ürdün’den uçuş, 
Cibuti’den gemi. İnşallah gemi olmaz diyor 
Umut. Daha önce oradan gemiyle geçtiğini, 
bir günden fazla sürdüğünü ve hayatının en 
zor yolculuğu olduğunu anlatıyor. İlk seçe-
nekten olumlu cevap geliyor.

 

23 Mart 2017
Eşimi ve kızımı ailesine emanet ederek ve-
dalaştım, yolculuk uzun. Akşam 7’de Mısır’a 
uçuşumuz var. Umut transit geçiş konusunda 
sıkıntı yaşayabileceğimizi söylüyor. Oradaki 
darbenin de etkisiyle Türklere karşı iyice sert-
leşmişler. Gece transfer alanında kalıp sabah 
6’daki uçuşu bekleyeceğiz. Mısır’da transit ge-
çişten önce İbrahim isminde bir Yemenli ile 
tanıştım. Büyük büyük dedesi Urfalı bir Türk 
çıkmasın mı. Eski bir Osmanlı askeri. Ye-
men’e askeri göreve geliyor, burayı seviyor ve 
geri dönemeyeceğini de anlayınca kalıyor. Fo-
toğrafını da gösterdi. İri yarı, omuzları geniş, 
sert bakışlı bir eski toprak. Fotoğrafı görünce 
kendi büyük dedemi hatırlıyorum. Babamın 
dedesi. O da Yemen’e gidip dönemeyenler-
den. Dünya savaşında gidince daha da haber 
alınamamış, adı Mehmet. İbrahim bir yandan 
kendini ve Yemen’i anlatırken bir yandan da 
Yemen’deki Türk köylerini hatırlıyorum. Daha 
önce okumuştum, geri dönemeyen büyük bü-
yük dedeler oralara yerleşmiş. Yerli Araplar bi-
lirlermiş oraların Türk köyleri olduğunu. Bu 
seyahatimde yolum düşmeyecek ama inşallah 
bir gün nasip olur gitmek.

24 Mart 2017
Bekleme salonuna girmeden önceki salonda 
üç saate yakın uyumuşum. Burada bekle-
yenlerin hemen hemen hepsi İbrahim gibi 
Yemenli. Uçağın kalkış saatini sabah diye 
bildirdiler ama görevliler de tam olarak emin 
değiller. Savaştan sonra böyleymiş, uçağın ne 
zaman kalkacağı ne zaman ineceği belli de-
ğilmiş. Bekleyen kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
hepsi perişan ve yorgun. Sabah oldu artık. 
İlan ettikleri saati geçtik ama herhangi bir 
hareket yok etrafta.

Üç saat rötardan ve yorgun geçen bir ge-
ceden sonra nihayet biniyoruz uçağa. Geçişte 
problem yaşamadık çok şükür. Biner binmez 
uyumuşum.

Geçici başkent Aden’deyiz artık. Öğleye 
uçak iniyor, havaalanının bagaj bölümüne 
geçiyoruz. Çantaları bagaja ne olur ne olmaz 
diye vermediğimiz için oyalanmadan tam 
çıkacakken İHH’nın Yemen ofisinde görevli 
İhsan Özyürek bizi karşılıyor. 

Ofise öğle saatlerinde ulaştık. İhsan Abi 
burada kalıyor. İki katlı, etrafı büyük duvar-
larla çevrili, oldukça korunaklı bir ev. Savaş-
tan önce yabancı misyonların kullandığı ofis-
lerden biriymiş. Güvenlik maksadıyla burası 
tutulmuş. Ama elektrik yok. Elektrikler gün-
de birkaç saatliğine ancak geliyormuş. Jene-
ratörler çalışıyor her yerde. Elektrik düzenli 
olmadığı için internet de oldukça sıkıntılı. 
Sağ salim vardığımı aileme ve merkeze bil-
dirmek ancak geceyi buldu.

Bugün Aden’i genel hatlarıyla dolaştık. 
Askerler her yerde. İhsan Abi Aden’in yavaş 
yavaş normalleşmeye başladığını söylüyor 
ama zaman zaman bombalar patlıyormuş. 
Yeni bir savaş gördüğü belli, yollar çok kötü. 
Etrafta yıkılmış çok bina var ama hayat de-
vam ediyor. Cuma günü tatil olmasından 
dolayı sahilde gezen insanlar, suya girenler 
gördüm. Sokaklarda bilardo oynuyorlar. 
Güney Asya’dan gelip buraya yerleşenler var-
mış. İklim de yakın olduğundan dolayı geri 
dönmemişler. Zamanında Somali’den kaçıp 
gelen mülteciler de varmış. Yollarda kontrol 
noktaları var ama askerler boşuna bekliyor 
sanki. Güvenlik olduğu hissi için bekliyor-
lar gibi geldi bana. Fiilen ikiye bölündüğü 
düşünülüyormuş artık. Çünkü eski belgeler, 
anlaşmalar kabul edilmiyor. Burası başkent 
gibi ama yönetim yurtdışında. Bizim elçilik 
de Suudi Arabistan’da Cidde’deymiş. Memle-
kette yönetici namına kimse yok.

25 Mart 2017
Aden’de Somalili mültecilerin yaşadığı Besa-
tin semtine uğradık. Buradaki yerel bir ku-
rumun işlettiği sağlık merkezini ziyaret ettik. 

BM buradaki mültecilerin bakımı için para 
gönderiyormuş ama artık gelen mültecile-
rin Yemen vatandaşı olmalarını istediğinden 
dolayı kaynakları azaltmışlar. Savaştan dola-
yı yaralananlara ağırlık vermişler. Dışarıdan 
küçük gibi görünen bir sağlık ocağı ama içeri 
girince hayret ettim. Koridorlar hınca hınç 
hasta dolu. Birkaç doktor bir tane de eczane-
den başka bu binanın sağlık merkezi olduğu-
nu anımsatan başka bir şey yok.

Mahallede yürüyerek dolaşmak istedim, 
rehber arkadaşlar tek başına inemezsin bekle 
birlikte çıkalım arabadan dedi. Böyle yerler-
de yürümek hele ki yabancıysanız tehlikeli 
ama tedbirli bir şekilde dolaşmak istiyorum. 
Sokaklarına adım atmak, insanların ne hisset-
tiğini neler yaptığını görmek istiyorum. Öyle 
de yaptık. Kurşun yemiş binalar, korkulu yüz-
leri gördüm. Bir kilometre kadar yürüdükten 
sonra arkamızdan silahlı biri seslendi, risk al-
madan hızlıca arabaya binip uzaklaştık. (Şubat 
2019 tarihli not: Bu yürüyüşte bize nezaret eden 
rehber birkaç ay önce bir kontrol noktasında, 
arabasının içinde, kime hizmet ettiği bilineme-
yen biri tarafından başından vurularak öldürül-
müş. Savaşın ağır sonuçlarından.)

YEMEN
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Çatışmalardan dolayı kapalı olan ana yol yerine kullanılan, 
Aden ile Taiz’i bağlayan dağ yolu.

26 Mart 2017
Aden’in kuzeyine, Taiz’e doğru yola çıktık. 
Şehir merkezinin dışındaki büyük yolun 
kenarında yer yer bombalanmış tanklar var. 
Çok fazla bina yok ama yollar yine berbat. 
Çöl iklimini andıran yol birden dağlara doğ-
ru tırmanmaya başlıyor. Yol da bir o kadar 
zorlaşıyor. Girdiğimiz yol aslında bir dağ 
yolu. Taiz ile Aden arasındaki ana yol çatış-
malardan dolayı halen kapalı olduğundan bu 
dağ yolu kullanılmaya başlanmış. Böyle bir 
yolu hayatımda görmemiştim. Daha yarım 
saat önce düzlükte ilerlerken birden dağların 
arasından gitmeye başladık. Yol ki, düz bir 
yer bulmaya bin şahit gerek. Keskin virajlar 
ve yükseklikle birlikte inanılmaz bir hal almış. 
Kamyonlar balata yakmış arızalanmış du-
rumda yol kenarında kurtarılmayı beklerken 
biz yavaş yavaş ancak çıkabiliyoruz. Gitmek 
henüz nasip olmadı ama kendimi Afganistan 
dağlarında hissettim burada. En tepeye çıkın-
ca gördüğüm manzara müthişti -uçsuz dağlar, 
bucaksız yollar, alabildiğince sis.

Neredeyse 6 saatlik bir yolculuktan sonra 
-ki gittiğimiz yol 300 kilometre ancak var- 
Türbe ismindeki köye vardık. Dağların üze-
rinde olduğumuzdan nem yok. Serin, temiz 
ve güzel bir havası var. Taiz’e en yakın yerle-
şim yeri burası. Bize yardımcı olan yerel ku-
rumdan arkadaşlarla görüştük. Biz yoldayken 
Taiz’e girmeyi düşünmüşler ama çatışmalar 
hızlanınca bizi riske atmak istemediler. Ertesi 
gün yardımları Taiz’den civar köylere göçen 
mültecilere dağıtacağız. Hava artık karardı. 
Köy güvenli olduğundan, rehber arkadaşlar 
ve Umut ile dolaşmaya çıkıyoruz. Gerçekten 
güzel bir köy. Evlerin tamamı taştan, hepsi 
geleneksel Yemen evi. Kırmızı minaresi olan 
küçük bir cami var burada. Burada akşam ve 
yatsı namazlarını kıldık. Tek saflık bir kalaba-
lık oldu. Gece kaldığımız ev de tipik Yemen 
evlerinden biri. Temeli geniş yukarıya doğru 
daralan bir yapı, oldukça şirin. Duvarları çok 

kalın, pencereleri küçük. Yazları serin, kışları 
sıcak olurmuş bu evler. Kerpiç olmasının so-
nucudur bu sanırım.

27 Mart 2017
Bugün yardım ulaştırdığımız kişiler Taiz’den 
kaçıp güvenli bölgelere sığınan mültecilerdi. 
Ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok. Taş ve 
bezlerle kendilerine küçük barınaklar yap-
mışlar. Hemen hemen hepsi de yürüyerek 
varmış buraya. Yaklaşık 5 gün sürmüş bu 
yürüyüşler. Tek gıda kaynakları birilerinin 
gelip bir şeyler bırakması. Doğal olarak her 
birinde hastalık var. Temiz suya, güvenli gı-
daya ulaşmakta sorun yaşıyorlar. Geldikleri 
yer Taiz’den arabayla 45 dakikalık bir mesafe. 
Yoğun çatışma ve kuşatma olduğu için ancak 
bu kadar yaklaşabildik.

Bizi Taiz’e geçirmek isteyip çatışmalardan 
dolayı vazgeçen rehber kurum görevlisiyle bu 
köyde tanıştık. Onunla dertleştik biraz, daha 
doğrusu biz sorduk o anlattı. Savaştan önce 
her para kaynağı devlet başkanı Ali Abdullah 
Salih’e gidiyormuş, memlekete doğru düzgün 
yatırım yapmamış. (Şubat 2019 tarihli not: O 
tarihlerde yaşıyordu, geçtiğimiz yıl öldürüldü.) 
Koskoca ülkede bir tane elektrik santrali var, 
o da çalışmıyor. Çoğu yere ulaşabilen elektrik 
zaten ithal. Devletin elinde olmayan başkent 
Sanâ’nın iki yıldır elektriği yokmuş. Üretim 
ve gelir savaştan önce zaten iyi değilmiş şim-
di daha kötü olmuş. Buradaki insanlar siyasi 
çıkar ve çekişmeden dolayı böyle durumda-
lar. Ortalıkta bir devlet olmadığından dolayı 
hemen hemen her hizmet durmuş durumda. 
Zaten insanların en büyük sıkıntısı bu. Sağ-
lık kliniği açmayı eskiden köylere kurmayı 
düşünürlermiş şimdi şehirlere kuramıyorlar. 
Eskiden de Taiz’e devlet yardımı pek gelmez-
miş, şimdi tamamen kesilmiş. Hudeyde, Taiz 
kadar kötüymüş. Yemen’in geneline tarım 
ürünlerini büyük oranda Hudeyde limanı 
sağlıyormuş daha önce. Ambargo ve kuşat-

ma altında olduğundan dolayı o da kesilmiş. 
Doğal olmayan bir kıtlık var burada.

28 Mart 2017 
Artık Aden’in doğusuna doğru yola çıkıyo-
ruz. Sonraki durağımız Mukalla. Sahilden 
gideceğiz. 6 saat sürecek muhtemelen. Yolda 
yıkılan yerler gördüm, kontrol noktaları da 
çok. Aden’den çıkıştaki kontrol noktasında 
bagaja varıncaya kadar kontrol ettiler. Kim 
bunlar diye sordu askerin biri, rehber arka-
daşlar Türk deyince bilseydim durdurmaz-
dım geçin dedi.

Çatışmaların yoğun olarak yerler daha 
çok batı bölgeleri. Kaçanlar da doğu bölgele-
rine gidiyor. Aslında biz de çatışma bölgele-
rinden kaçan mülteciler için yardım götürü-
yoruz. Sahil yolu rüzgarlı. Çöl kumları yolu 
kapatıyor. Deniz tarafına duvar örmek işe ya-
ramıyormuş. Çünkü rüzgar ve kum yıkıyor.

İlk birkaç gün bize şoförlük yapan Ser-
med ve bundan sonra o görevi devralan En-
ver de çatışmalarda yer almış. Enver, Husile-
re esir düşmüş ve hapse girmiş. Yaklaşık bir 
yıl hapiste kalmış, elektrik ve çeşitli şeylerle 
işkence yapmışlar. Hapishane uçakla bom-
balanınca kaçma fırsatı bulmuşlar. Doğuya 
doğru gittikçe kontrol noktalarındaki soru-
lar da arttı. Dolaşma iznimizin yazılı olduğu 
resmi kağıdı eline alan çoğu askerin okuma 
yazması olmadığı belli. Birkaçı kağıdı bile 
ters tuttu. Zaten bu noktalarındaki çoğu 
asker çocuk denecek yaşta. Kime hizmet et-
tiklerini bile kestiremiyorsun. Yemen Devleti 
mi, Birleşik Arap Emirlikleri mi, Suudi Ara-
bistan mı? Parasını kim ödüyorsa aslında ona 
hizmet ediyorlar.

Bir yerlerde durduğumuz anda sadaka 
isteyenler hemen yanımıza geliyor. Rehber 
arkadaşlar bu konuda hassas, ellerinden gel-
diği kadar vermeye çalışıyor. Bizi bu konu-
da uyardılar, siz vermeyin sizin yerinize biz 
veririz, problem yaşayabiliriz yoksa dediler. 

Sadaka isteyenlerin çoğunluğu Somalili. Za-
vallılar kendi ülkelerindeki savaştan kaçıp 
buraya gelmişler ama şimdi burası da kötü 
durumda. Yollar yürüyen Somali mülteciler-
le dolu. Hepsi ayrı hikaye, hepsi ayrı hüzün, 
hepsi ayrı hayat.

Mukalla’ya vardık. Yemen’in doğu böl-
gesine genel olarak Hadramut diyorlar. Bu 
bölgenin genel sıkıntısı kuraklık ve selmiş. 
Yolda gelirken çölün etkisini ben de farket-
tim. Deniz kenarında bile ekili tek bir tarla 
yoktu. Gerisi zaten dağlık. Buna bağlı olarak 
yetersiz beslenme bu bölgenin sorunların-
dan. Dağlık ve çöl hakim olduğundan dolayı 
imkansızlık da o derecede artıyormuş. Ame-
liyat edilemediğinden dolayı ölen insanlar 
oluyormuş. Akşam bazı yerel yardım kuru-
luşlarından temsilcilerin oluşturduğu toplan-
tıda bunlar konuşuldu. Bize hoşgeldin de-
diler, dertlerini anlattılar. Ülkenin batısında 
ayrı sıkıntı var, doğusunda ayrı. Yöneticiler 
gerçekten hiçbir yatırım yapmamışlar ülke-
ye. Bunca yıllık tarihi şehirler kendi başları-
na bırakılmış. Su örneği verildi, dağlık bölge 
olduğundan dolayı yaklaşık 500 metreden su 
çıkabiliyormuş. Afrika’da olduğu gibi burada 
da ülkenin genelinde su problemi var. Şehir, 
köy farketmiyor su problemi her bölgede var.
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30 Mart 2017
Dün akşam saat 9 buçuk gibi bir kontrol 
noktasına denk geldik. Askerler arabayı çok 
bekletip arayınca şüphelendim. Yabancı ol-
duğumuz için şüphelendiler ve bekletmeye 
devam ettiler. O sırada durumu Aden’deki 
İhsan Abi’ye bildirdim. Bir şeylerin ters gi-
debileceğini sezmiştim. Konum gönderme-
ye çalıştım ama internet zayıf olduğundan 
konum belirlenmedi. Onun yerine en son 
nerede olduğumuzu tarif ettim. Bizi kendi 
arabamıza bindirip eskortla bir limana gö-
türdüler. Limanda da uzun süre bekledik. 
Sonra tekrar arabaya binip bu kez bir kilo-
metre kadar ötedeki askeri alana girdik. Bu-
rada İhsan Abi’yle tekrar görüştüm. Kendisi 
bir şey imzalatmaya çalışırlarsa hemen arayın 
dedi. Arayacak fırsatı bırakmazlarsa diye sor-
dum, o da her 10 dakikada bir beni arayaca-
ğını söyledi. Elçilikle görüşmeyi bekledikle-
rini söyledi. O sırada rehber kurum görevlisi 
pasaportlarımızı askeri yetkiliye teslim etti. 
İkinci defa arayamadan bir görevli geldi te-
lefonlarımızı istedi, aramaya fırsat vermeden 
kapatmamızı ve hemen teslim etmemizi iste-
di. İyi ki İhsan Abi’yle görüşmüşüm.

Çok geçmeden bizi arabaya tekrar bin-
dirdiler. Bu kez arkadaki koltuklara da diğer 
arkadaşları geçirdiler. Gözümüzü bağladılar. 
Gizli bir yere gittiğimiz açıktı artık. İki kilo-
metre kadar gidip bir yerde 15 dakika kadar 
arabada oturduk. Ses çıkarmamamızı, hare-
ket etmememizi söylediler. Etraftaki sesleri 
can kulağıyla dinlemeye çalışıyordum ama 
hiçbir şey anlamıyordum. Daha önce böyle 
bir şey yaşamadığım için korktum. Kalbim 
de hızlı bir şekilde atıyordu. Pencereler de 
kapalı olduğu için çok terledim. Arabadan 
indirip başka bir aracın açık olan arkasına 
bindirdiler. Dağ gibi bir yüksekliğe çıktığı-
mızı farkettim, yollar bozuktu. Arabadan, 
indirdiler duvara yaslayıp beklettiler. O sıra-
da evlilik yüzüğümü aldılar. Ayakkabılarımı, 

çoraplarımı çıkarıp her yerimi aradılar. Ko-
lumdan tutup nezaret edenler sürekli değişi-
yordu. Gözüm hep bağlıydı bu arada. Demir 
bir kapının açıldığını duydum, içeri götür-
meye başladılar. İkinci bir kapı daha açıldı, 
içeri girdim gözümü açtılar.

20 metrekarelik siyah duvarlı, tepede iki 
küçük pencereli, iki tepe pervaneli, açık tu-
valeti, dört tane de artık yerle aynı seviyeye 
inmiş süngeri olan bir odaydı burası. Duvar-
lar tamamen yazılarla doluydu. Daha önce 
birçok kişinin buraya geldiği anlaşılıyordu. 
Kapıyı kapattılar, beklemeye başladık. Çok 
geçmeden yüzü gözü bağlı silahlı biri gelip 
isimlerimizi, ne iş yaptığımızı sorup kağıda 
not aldı. Arkasından biri gelip bizi tek tek 
duvara yaslayıp fotoğraflarımızı çekti. “Na-
sıl, iyi çektim mi?” diye alay etmeyi de ihmal 
etmedi.

En azından İHH merkezini ve İhsan 
Abi’ye durumu haber edebildiğim için 
ümitliydim. Tedbiri baştan alıp hemen ha-
ber etmeseydim çok geç haberdar olabilir-
lerdi. Terslik olduğunu anladığım an haber 
ettiğime şükrettim. Saat ilerledi. Uykumun 
gelmesinden saatin 11 gibi olduğunu bili-
yordum artık. Gelip bizi çıkarmalarını bek-
ledim ama bu gece için ümidi kestim. Acaba 
vakıftan başka kimler öğrenmiştir diye dü-
şündüm.

Sivrisinekler gelmeye başladı ve gittikçe 
çoğaldılar. Suya yakın bir yerde olduğumuzu 
düşündüm bu yüzden. Işıklar açık olduğun-
dan geldikçe geliyorlardı. Tuvaletten dolayı 
da kaynaklanıyor olabilirdi bu. Odadaki tek 
nevresim gibi şeyi Umut ile birlikte üzerimi-
ze örtüp uzandık. Uyumak istiyordum ama 
sinekler izin vermiyordu. Yemek yerken yere 
serilen poşetlerden buldum odada ve başıma 
sardım. Biraz engelledi sinekleri ama kolla-
rım açıktaydı. Örtünün iyice içine girdim. 
Ayakkabılarımı yastık yaptım. Ayakkabıla-
rım kirlenmişti ama yattığımız süngerler on-

lardan daha beter kirliydi. Yemek vermedi-
ler. Odada birkaç parça ekmek ve kapta artık 
kurumuş yemek artıkları vardı. Burası çoğu 
kişinin ziyaretgahı olmuştu anlaşılan. Kalkıp 
tuvaleti kullandım, berbarttı. Sonra tekrar 
yattım. Uyumuşum. Yer beton olduğundan 
ve pervane sürekli çalıştığından sürekli hap-
şırdım. Soğuğa karşı olan bu hassasiyetim-
den hiç hoşlanmıyorum.

Sabah oldu. Pencerelerdeki ışığı gördüm. 
Aileme haber verdiler mi acaba diye düşün-
düm. Acil durumda ulaşılacak kişiler eşim ve 
babamdı. Sonra vermeseler iyi olur diye dü-
şündüm. Çok telaşlanmalarını istemezdim. 
Nasılsa ilgilenen birileri vardı. Kalkıp duva-
ra yaslandım uzun uzun düşündüm. Ailemi, 
hapishaneleri, Suriye’de olanları, tutuklanan 
ama kimseye haber verememiş olanları, ses-
siz sedasız ölenleri, işkence çekenleri. Aklı-
ma türlü türlü şeyler geliyordu.

Güneş odadan içeri girdikçe saatin kaç 
olduğunu parmağımla güneş ve yerin ara-
sındaki mesafeyi ölçerek tahmin ediyordum. 
Daha sonra gördüm ki iyi tahmin etmişim. 
Birisi yemek getirdi. Birkaç çörek, krem 
peynir ve helva. Yarım çörek yedim, canım 
hiç istemiyordu ama güçsüz de kalmak iste-
miyordum. İlerleyen saatlerde biri geldi ve 
yeniden isimlerimizi aldı. Ne için bekledi-
ğimizi sordurdum. Merak etmeyin yakında 
eşyalarınızı alıp çıkacaksınız dedi. Sevindim. 
Ama bunu dedikten bir saat sonra ancak ge-
lebildi ikinci kişi.

Yüzü kapalı olmayan, elinde sigaralı as-
ker girdi. Rütbeli olduğunu anladım. Bizi 
çıkardı. 13 saat sonra dışarıdaydım. Ben 
gözlerimizi bağlayacaklarını sanıyordum 
ama bağlamadılar. Diğer küçük binadaki 
odaya girdik. Arabadaki ve ceplerimizdeki 
bütün eşyalar buradaydı ve her şey birbiri-
ne karışmıştı. Hemen çantayı ve içindekileri 
kontrol ettim. Eksik olan bir şey yok gibi gö-
züküyordu. Etrafa baktım sonra. Denizi tam 

gören ve şehre hakim bir tepeydi. Aşağıda 
beyaz binalar vardı. Kale gibi bir yapı inşa 
ediyor oldukları belliydi, duvarlar yeni örü-
lüyordu. Paraların ve eşyaların tam olduğu-
na dair kağıt imzaladık. Arkası açık arabaya 
bindik. Aşağıya doğru indik. Dün gece çık-
tığımız yokuş buydu. Bizim arabanın getiril-
mesini bekledik. O sırada bölgeden sorumlu 
komutan geldi, özür diledi. Yemenli değildi, 
ben yüz vermedim, elini sıkmadım, sinirliy-
dim çünkü. Benim neden üzgün olduğumu 
sormuş. Ben de biz ne için geldik bize nasıl 
muamele yaptılar, bunu söylemesini istedim 
Umut’a. Ne kadarını söyledi bilmem, araba-
ya binip kapıyı kapattım. Telefonu açıp İh-
san Abi’yle konuştum.

Öğrendim ki o gece sağolsun İhsan Abi 
ve Suudi Arabistan’da bulunan Yemen bü-
yükelçimiz uyumamış. Türkiye Dışişleri Ba-
kanlığı’na haber ulaştırılmış, iki yardım gö-
revlisinin kayıp olduğu Yemen görevlilerine 
bildirilmiş, yerimiz ancak sabaha karşı tespit 
edilebilmiş. Diplomatik görüşmeler sonrası 
öğleye doğru bırakılmışız. Genel merkez-
deki yöneticilerle durumumuzu görüştük, 
hemen ülkeden çıkabileceğimizi ama ister-
sek yola devam edebileceğimizi bildirdiler. 
Gelmişken ulaşılması gereken diğer bölgele-
re de ulaşmamız gerektiği konusunda Umut 
ile anlaştık, kararımızı merkeze bildirdik, 
dönmedik. Yemen valileri de durumdan ha-
berdar olunca böyle bir şeyle karşılaştığımı-
za üzülmüşler, her biri şehirlerarası yollarda 
durdurulmamamız gerektiğini bildiren bel-
geler imzaladılar. Gerçekten sonraki günler-
de bırakın yolda durdurmayı Marib valisi 
şehre varırken bizi karşıladı.

Göz altına alınmamızın sebeplerinden 
biri yabancı olmamızdı. Resmi görevliler, 
yardım çalışanı dahil Hadramut bölgesine 
3 yıldır bir tane bile yabancının girmediğini 
söyledi. Üç yıl sonra ilk defa giren Umut ile 
bendim.
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Bacaklarını kaybeden Hatice Teyze ve oğlu Sanâ’daki 
çatışmalardan kaçıp göç edenlerden.

31 Mart 2017
Doğudan tekrar batıya doğru gidiyoruz. 
Günümüz yolda geçti. Çöl yolu oldukça 
uzundu. Marib’e ulaştık. Vali ile buluştuk. 
Yaşadığımız olaydan dolayı çok özür diledi. 
Buraya kadar gelmemizden dolayı çok mem-
nun oldu. Kendi adına her türlü kolaylığı 
yapacağını söyledi.

1 Nisan 2017
Sabah erkenden yardımları organize etmeye 
gittik. Vali de bizimleydi. Dağlık bölgele-
ri aşıp mültecilerin sığındığı yerlere ulaştık. 
Ağaçların olmadığı bu yere sığınmak zorun-
da kalmışlar. Öyle bir sıcak var ki insanı çok 
fena çarpıyor. Çadırları dolaşarak yardım 
malzemesi bıraktık. Kimilerinde biraz uzun 
durup hikayelerini öğrendim. Hatice Teyze, 
oğlu gibi bacaklarını kaybetmiş. Sanâ’da ça-
tışmanın ortasında kalmış ailesiyle. Yakınla-
rından bazıları hayatını kaybetmiş. Kaçabil-
dikleri kadar uzağa, buraya kadar kaçmışlar. 

Geldikleri bu yer Sanâ’ya yaklaşık 100 kilo-
metre uzaklıkta. Hepsinin hikayesi Hatice 
Teyze’ninkine benziyor.

2 Nisan 2017
Şu an hiçbir şey üretemiyorlar. Savaştan önce 
sermayenin çoğu zaten askere gidiyormuş. 
Ülkeye gelen her şey ithal. Bir tane bile üre-
tilen ürün yok. Tarlalar yok, yetiştirdikleri 
hiçbir şey yok. Marib’de doğalgaz ve petrol 
çıkıyor. Buradan çıkanların Yemenliler için 
kullanılmadığını anlamak zor değil. Tekrar 
yola düşüyoruz ve tekrar doğuya gidiyoruz, 
son durağımız Seyun’a.

3 Nisan 2017
Ne olursa olsun bir yere adım atmadan orada 
olan biteni tam manasıyla anlayamıyorsun. 
Bunu her gittiğim yerde daha fazla hissedi-
yorum. Artık dinlenerek uyanamıyorum. 
Bu seyahat beni çok yordu. Hem yollar hem 
sürekli bir yere gitme telaşı. Not alırken bile 
yoruluyorum. Seyun’daki dağıtımlarımızı da 
bugün tamamladık. Yemen’e geldiğimiz gün-
den bugüne 5 binden fazla aileye temel ihti-
yaç malzemeleri ulaştırmış olduk çok şükür.

4 Nisan 2017
Bugün artık dönüş vakti. Yemen’de tam 12 
gün geçirdim. Yolla birlikte 15 gün süren bu 
seyahat beni çok yordu. Gün sayısından mı, 
yollardan mı tam olarak kestiremiyorum. Al-
lah’a şükür hasta olmadım da çalışma veri-
mim düşmedi. Neredeyse ülkenin batısından 
doğusuna kadar gitmiş oldum. Huyların bile 
değiştiğini hissediyor insan. Çünkü iklim ve 
hava değişiyor. Hesapladım, 4 bin kilometre-

ye yakın yol gitmişiz. Allah izin verirse bura-
ya tekrar gelmeyi isterim. Ama bu kez geldi-
ğimde Taiz, Hudeyde ve Sanâ’yı da görmeyi. 
Savaş bitsin de gerisi önemli değil. Uçuşların 
saatini bir gün önceden Birleşik Arap Emir-
likleri bildiriyor. Memleketi resmen başka 
devletler yönetiyor.

Uçağa binme vakti artık. Merdivenle-
re basmadan, ayaklarımı yerden ayırmadan 
önce istemsizce geriye doğru baktım. Burada 
geçirdiğim günleri ve yıllar yıllar önce buraya 
gelip dönemeyen büyük dedemi hatırladım. 
Ben dönüyorum, rahmet olsun.

Bu yolculukta vakfımızın yardımlarını 5 binden 
fazla aileye ulaştırmıştık.
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Yemen’de tam olarak ne oluyor? 
Sorunların temel sebebi nedir? 
Yemen’de birden fazla devletin planı var. 
Olan Yemen halkına oluyor. Kısaca filler te-
pişirken Yemen halkı eziliyor diyebiliriz. 6 
milyondan fazla insan bir sonraki öğünü ne 
zaman yiyeceğini bilmiyor. Özet olarak me-
sele bundan ibaret. Vakfımızın da  böyle bir 
krize kayıtsız ve duyarsız kalması mümkün 
değil. Yemen’de ayrım yapmadan her sivile 
ulaşmaya çalışıyoruz.

Bize Yemen’in öneminden 
bahsedebilir misiniz biraz? 
Yemen Arapların ana vatanıdır aslında. İs-
lam’ın dünyaya açılan kapısı denebilir. Mo-
ro’da Müslümanlıktan bahsedebiliyorsak; bu, 
bir Yemenlinin Moro’ya gitmesiyle başlamış-
tır. Güney Amerika’daki İslam’ın da Yemenli-
lerle ciddi bir alakası var.

Yemen’de Osmanlı’dan sonra iç çatışma-
lar sürdü. Ülkede sürekli devam eden bir fa-
kirlik var. Yemen çok fakir bir ülke ama böy-
le olmaması gerekiyor çünkü Yemen zengin 
doğal kaynakları olan bir ülke. Ülkenin en 
büyük sıkıntısı coğrafi konumu. Bundan do-
layı birçok ülke burayı kontrol etmek istiyor. 
Ticaret ve yeraltı zenginliği çok fazla. 

Yemen’e ne zaman gitmiştiniz?
Ben iki sefer gittim Yemen’e. İlki 2012 yı-
lındaydı. En son 2018 yılında gittim. Son 
gittiğimde daha kötüydü Yemen’in durumu. 
Çok fazla savaş bölgesi gezdim ama Yemen’de 
karşılaştığım durum hepsinden daha ağırdı.

Dağıtım yaparken ne tür zorluklarla 
karşılaştınız?
Dağıtım yaparken çok problemle karşılaşma-
dık. Fakat ülkede güvenlik problemi var. Çok 
fazla yolculuk yaptık, çok fazla güvenlik nok-
tasından geçtik. Güvenlik noktalarında keyfi 
uygulamalar yapılıyor. Mesela sebepsiz şekil-
de saatlerce bekletiliyorsunuz. Bundan dola-
yı insani yardım götüren vakıf ve dernekler 
sıkıntı yaşıyor. Bazen eşkiya tarzı insanlarla 
da karşılaşıyorsunuz. Bunlar da büyük sorun 
olabiliyor.

Yemen’de en çok etkilendiğiniz olay 
neydi?
En çok etkilendiğim şey çocuk ölümleri 
oldu. Çünkü binlerce çocuk açlıkla savaşıyor. 
Binlercesi de ölmüş. Giderken 85 bin çocuk 
açlıktan ölmüş diye bir rapor okumuştum. 
Bunun abartı olduğunu düşünüyordum. 

Oraya gittiğimiz zaman gördük ki; aslında 
bu rakamlar az. Mesela Taiz’e gittim. 4 mil-
yon nüfuslu bir yer. 2 sene boyunca abluka 
altında kalmış. Bu süre boyunca şehre gıda 
ve ilaç çok az girmiş. Kırsalda yaşayan mil-
yonlarca insan açlıktan etkilenmiş. Bu sürede 
kırsalda kaç çocuğun öldüğü belirsiz. Yüzler-
ce çocuk açlıktan dolayı ölmüş deniyor.

Çocuk ölümleri sadece açlıktan mı 
kaynaklanıyor?
Açlıktan ölen çocuklar var. Bir de yetersiz ve 
sağlıksız beslenmeden dolayı çok zayıflamış, 
bütün bağışıklık sistemi çökmüş olanlar var. 
Bu çocuklar, bulaşan en küçük hastalıkta ha-
yatını kaybediyor. Orada bir hastaneyi ziyaret 
ettiğimizde görmüştük. Doktor: “bu çocuk 
yetersiz ve sağlıksız beslenmenin tam eşiğin-
de. Bugün ishal olsun yarın ölür” dedi. Ve-
fat edenlerin büyük kısmı bu şekilde ölüyor. 
Bir de hamile kadınlar meselesi var. Kadınlar 
yetersiz ve sağlıksız beslendiği için doğan ço-
cuklar hasta doğuyor. Ülkede sağlık sistemi-
nin yüzde ellisi çöktüğü için çoğuna müdaha-
le edilemiyor. Bu tarz bir sürü vaka var.

Şöyle bir olay izlemiştim. Taiz abluka 
altındayken bir gazeteci kaydetmiş. Bir has-
tanenin yeni doğum ünitesinde 3 bebek ve 
bir oksijen tüpü var. Tüpü bebeklere sırayla 
veriyorlar. Hangisi hayatta kalırsa. Bir tane-
si hayatta kalıyor diğerleri vefat ediyor. Bu 
oksijen tüpünün maliyeti yüz dolar falandır. 
Olmadığı için iki çocuk orada ölüyor. 

İHH Yemen’de ne gibi faaliyetler 
yapıyor?
Biz Yemen’e uzun zamandır yardım ediyo-
ruz. Gıda, sağlık, barınma, giyecek ve eğitim 
hizmetleri veriyoruz. Şimdiye kadar mil-
yonlarca Yemenli yardımlardan yararlandı. 
2017’den bu yana 550 binden fazla kişiye 
ulaştık. 53 binden fazla hastaya sağlık yardı-

mı ulaştırdık. 2018 Kasım ayında Yemen için 
yoğun bir yardım kampanyasına daha başla-
dık. Bu kampanyada 7.200 kişiye kurbanlık 
yardımı ulaştırdık. Binlerce gıda kumanyası-
nı 50 binden fazla kişiye dağıttık. 1.000 be-
beğe mama yardımı ulaştırdık. Mevsimin kış 
olması insanları zor durumda bıraktığı için 
farklı bölgelerde yaşayan 1.000 aileye batta-
niye ve mont ulaştırdık. Yardım kampanya-
mız hala devam ediyor. Uzun yıllardır o böl-
gedeyiz. İHH için mazlumun olduğu her yer 
önemlidir. Hepsine ulaşmaya çalışıyoruz, her 
mazluma. Yemen krizi şimdiye kadar gördü-
ğümüz en ciddi krizlerden biri.

Sağlıkla ilgili ne yapıyor İHH?
Sağlıkla alakalı malzeme ve ilaç bulma sıkın-
tısı var. Hastaneler büyük oranda kullanıla-
mıyor. Biz orada hastane ve polikliniklere 
destek oluyoruz. Sağlık görevlilerinin, dok-
torların maaşlarını ödüyoruz. Malzeme ve 
ilaç desteği ulaştırıyoruz. 

Bunun yanında çok basit gibi görünmesi-
ne rağmen Yemen’de belediyecilik yok. Özel-
likle Taiz ve Aden’de. Bundan dolayı altyapı 
çökmüş durumda ve her yer çöp. Biraz önce 
söylemiştim. Çocuklar en ufak bir rahatsız-
lıkta vefat ediyor. Ve bu çöpler etrafa hastalık 
yayıyor. Biz de oradaki çöpleri belirli zaman-
larda temizletiyoruz.

Eğitimle alakalı olarak; hasar gören okul-
ları tamir ettiriyoruz. Her ay desteklediğimiz  
5 bin yetimimiz var. Yetim ailelerine, özel-
likle Taiz’de, kurduğumuz meslek edindirme 
kurslarında eğitim veriyoruz. Kendi parala-
rını kazanmalarına vesile oluyoruz. Yetim 
gençlere bilgisayar ve telefon tamiri gibi işler 
öğretiyoruz. Gıdadan sonra bu tarz şeyleri 
yapıyoruz. Yemen’de kalıcı projeler de yap-
mak gerekiyor. Su da büyük sorun. Şehirlere 
tankerlerle temiz içme suyu gönderiyoruz. 
Kısaca, Yemen’deki çok yönlü yardım kam-
panyamız yıllardır sürüyor.

Serkan Nergis
İHH Genel Başkan Yardımcısı

Yemen’de çocuklar en ufak 
hastalıkta vefat ediyor
Röportaj: Ahmet Fatih Madanoğlu
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27. yıl
D Ö N Ü M Ü

AZERBAYCAN

ERMENİSTAN

Ağdam

Askeran

Hankendi

Laçin

Hocalı

Şuşa

Füzuli

DAĞLIK - KARABAĞ
(AZERBAYCAN )

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölge olan 
Dağlık Karabağ, 1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla uluslararası bir krizin konusu oldu. 19. yüz-
yıldan itibaren Rusya’nın Kafkasya politikasıyla Ermeni nüfusu yerleştirdiği Dağlık Karabağ, bu 
dönemden itibaren Ermenistan’ın gündemine girdi. Ermenistan’ın SSCB döneminde hukuken 
Azerbaycan’a ait olan bölgede hak iddia etmesi sonucu Karabağ Savaşı başladı. Savaş sırasında 366. 
Rus Motorize Alayı tarafından desteklenen Ermeni birlikleri, 26 Şubat 1992 günü abluka altında 
tuttukları Hocalı kasabasına girerek 1.300 kişinin hunharca öldürüldüğü, 1.275 kişinin esir alın-
dığı, 25 çocuğun hem öksüz hem yetim, 130 çocuğun da öksüz veya yetim kaldığı bir katliam 
gerçekleştirdi.

HOCALI

KATILİAMI
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Katliama giden yol  
1980’li yılların ikinci yarısında -Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine girdiği dönemde- Ermeni-
ler, Gorbaçov’un “perestroika” (yeniden yapılanma) politikalarını da fırsat bilerek Dağlık Karabağ 
bölgesinde hak iddia etmeye başlamıştı. Gorbaçov’un ekonomi danışmanı Aganbekyan’ın 1987 
yılının Kasım ayında “Dağlık Karabağ Ermenilerindir ve bu topraklar Ermenistan’a ilhak edilme-
lidir.” şeklindeki açıklaması akabinde, bölgede yaşayan Ermeniler Ermenistan’a bağlanma talebiyle 
gösterilere ve Azerilere yönelik şiddet eylemlerine başladı.

SSCB’nin dağılmasının ardından Ermenistan ve Azerbaycan’ın bağımsızlıklarını ilan ettiği 
1991 yılında, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni ilan etmesiyle iki 
devlet arasındaki gerilim savaşa dönüştü. 1991 yılında başlayan Karabağ Savaşı, Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında 1994’te ilan edilen ateşkes ile sona erdi. Ancak Azerbaycan topraklarının 
beşte birini işgal eden Ermenistan, bu topraklardan çekilmedi. Hukuken Azerbaycan toprağı olan 
Dağlık Karabağ hâlen Ermenistan işgali altında. Savaş süresince 20.000 kişi öldü, 50.000 kişi ya-
ralandı, bir milyon kişi de yurtlarından göç etmek durumunda kaldı.
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Katliam 
Dağlık Karabağ bölgesinde önemli bir yerle-
şim merkezi olan Hocalı stratejik bir konuma 
sahip. En önemlisi Karabağ’ı Ermenistan’a 
bağlayan yol Hocalı’dan geçmekte.  Bölgenin 
tek havalimanı için üs konumunda olan Ho-
calı, Karabağ Savaşı süresince Ermeni güçleri 
için askerî bir hedef konumunda oldu. Zira, 
Hocalı’nın ele geçirilmesi durumunda Askeran 
ve Hankendi arasındaki yol açılarak Şuşa dı-
şındaki bütün Dağlık Karabağ’ın Ermenilerin 
kontrolü altına alınması söz konusu olacaktı.

Ermenilerin hedefi Azerbaycan Türklerini 
Dağlık Karabağ bölgesinden çıkarmaktı. Aze-
riler otobüs baskınları, yol kesme vb. şiddet 
eylemlerine maruz kalmaktaydı. 1990 yılı 
başlarında yaklaşık 186.000 Azeri, Ermenis-
tan’dan Azerbaycan’a gitmeye zorlanmış; 1991 
yılının Ekim ayında bir Azeri köyü Ermenile-
rin eline geçmişti. 1991 yılının Aralık ayına 
gelindiğinde ise Hocalı ilçesi Ermeni ablukası 
altına alındı. Ekim ayından itibaren bölgeye 
kara yolu ulaşımı kapanmış, ulaşım sadece 
helikopterlerle yapılmaktaydı. Kasım ayında 
Hocalı’da bir helikopterin Ermeniler tarafın-
dan vurulması sonucu, içerisinde Azerbaycan 
devlet yetkilileri, Rus ve Kazak gözlemcile-
rin bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Bu 
olaydan sonra bölgenin hava yolu ulaşımı da 
kapandı, gaz ve elektrik bağlantısı kesildi ve 
bölge tamamen Ermeni ablukası altına girdi. 
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3.000 Azeri nüfusun yanı sıra Ahıska 
Türklerinin de yaşadığı Hocalı kasabası, 
1992 yılında 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece, 
Ermenistan silahlı kuvvetleri ve 366. Rus 
Motorize Alayı’nın gerçekleştirdiği bir katliama 
maruz kaldı. Katliamın yaşandığı tarihte Hocalı, 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin koruması 
altında değildi; savunmasız bir durumda, 
elinde hafif silahlar olan yaklaşık 150 kişi 
tarafından korunmaktaydı.  Zira Gorbaçov’un 
Temmuz 1990’da çıkardığı bir kanun ile 
Sovyetler Birliği’nin bütün bölgelerinde av 
silahları da dâhil olmak üzere tüm silahlar 
toplatılmıştı. Karabağ Ermenilerinin lideri Ter-
Petrosyan ise Moskova’nın “anlayış göstermesini 
umarak” bu hükme uymamış, bölgedeki Azeriler 
silahsızlandırılırken Ermenilerin elindeki silahlar 
olduğu gibi korunmuştu.
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Tamamen savunmasız durumda olan kente üç istikamet üzerinden giren Rus destekli Ermeni as-
kerleri, sivil insanları vahşice katletti. Hankendi tarafından 366. Alay askerleri, arkada Rus-Erme-
ni silahlı birlikleri, Esgeran istikametinde ise 1.000’den fazla silahlı kişi harekete geçmişti. 366. 
Alay’ın tanklarının desteği ile şehre giren Ermeniler, topçu ateşiyle şehirdeki karargâhları ve askerî 
hedefleri vurmuş, Rus Motorize Alayı’nın düzenlediği saldırı sonucu ise Hocalı havaalanı artık kul-
lanılamaz hâle gelmişti. Hocalı’dan kaçmak için Ağdam istikametine ilerleyen halkın bir kısmı, yol 
üzerinde karşılarına çıkan Ermeni güçleri tarafından esir alındı, bir kısmı da katledildi.  Katliamda 
insanların kafa derileri yüzüldü, kol ve bacakları testere ve hızarlarla kesildi, kafaları vücutlarından 
koparıldı, hamile kadınların karınları kesildi, insanlar diri diri yakıldı. Ermeniler, asla unutulama-
yacak bir katliama imza atmıştı.

Resmî rakamlara göre saldırıda 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı toplam 613 kişi katledildi; 
76’sı çocuk 487 kişi ağır yaralandı, 1.275 kişi esir alındı ve işkenceye maruz kaldı. Esir alınanlardan 
150 Azerbaycan Türkü hâlen kayıp.  Gayriresmî rakamlara göre ise katledilen Azeri sayısı 1.300, 
yaralı sayısı 1.000’in üzerinde. Katliam nedeniyle 25 çocuk hem öksüz hem yetim, 130 çocuk da 
öksüz veya yetim kaldı.
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Yazı: Derya Yıldız Özkaraman

Akmayan gözyaşı:
Hocalı soykırımı
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Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan 
Dağlık Karabağ ihtilafı, Ermeni askerleri bir-
liklerinin bu toprakları işgal ederken, toprak 
bütünlüğü ihlalinin yanı sıra, Azerbaycan 
Türklerine karşı uyguladıkları katliamlar ne-
deni ile de çok tartışılan konulardan olmuştur. 
Bu katliamların içerisinde, 26 Şubat 1992 
tarihinde Hocalı’da yaşayan sivil Azeri Türkle-
rine karşı uygulanan katliam ise, Ermenilerin 
Azerbaycan halkına karşı uyguladığı mezali-
min sembolü durumuna gelmesi nedeniyle ayrı 
bir önem arz etmektedir. Bu kentte yaşayan 
Azerbaycan Türkleri, Ermeni askeri birlikleri 
tarafından kadın, çocuk, yaşlı demeden akıl 
almaz işkence metotları ve insanlık dışı mua-
meleler sonucu katledilmiş, sakat bırakılmış ya 
da rehine alınmıştır. 

Katliamın hemen akabinde Hocalı böl-
gesini gezen Fransız gazeteci Jean-Yves Ju-
net’nin gördükleri karşısında: “Pek çok savaş 
hikâyesi dinledim. Faşistlerin zulmünü işit-
tim, ama Hocalı’daki gibi bir vahşete umarım 
kimse tanık olmaz” diyerek, gördüğü vahşeti 
en yalın ve açık bir şekilde özetlemiştir. Kesik 
başlar, karnı yarılmış kadınlar, kafa derisi yü-
zülmüş çocuklar, gözleri oyulmuş cesetler vb. 
korkunç olayı, bir daha kimse tanık olmasın 
umuduyla anlatmıştır. Ancak bu temenninin 
gerçek olması için bu olayın fikri altyapısını, 
nedenlerinin çok iyi tahlil edilmesi gerek-
mektedir. 

Özellikle akademik çalışmaların konuya 
yaklaşımı; genel olarak Karabağ toprakların-
da, özel olarak ise Hocalı kentinde gerçekleş-
tirilen işgallerin, “Büyük Ermenistan”, kat-
liamların da sözde “Ermeni Soykırımı” fikri 
ile yapıldığı yönünde olmuştur. Bu iki ana 
neden etrafında Hocalı Soykırımının gerçek-
leştirilme nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Sovyetler Birliği tarafından Osman-
lı, İran ve Kafkasya topraklarında dağınık 
halde yaşayan Ermenilerin, bugünkü Erme-
nistan coğrafyasına toplu halde yerleştirilme-

leri sonucunda bölgede çoğunluğu elde eden 
Ermeniler, yayılmacı bir politika izlemişler-
dir. Bu yayılmacı politikanın temelinde ise; 
hayali Büyük Ermenistan devletini (deniz-
den denize; Hazar denizinden Karadeniz‘e) 
kurmak yatmaktadır. Bu amaca kilitlenen 
Ermenistan, öz Türk yerleşim yeri olan Kara-
bağ‘ı ilhak etmek isteğiyle Şusa‘da, Ağdam‘da 
ve daha pek çok Türk yerleşim biriminde ol-
duğu gibi Hocalı‘da da silahsız savunmasız 
insanları katledip anne karnındaki bebekle-
ri kesmek gibi en vahşice uygulamaları dahi 
programlarına almışlardır.

Türkiye’de Ermeniler tarafından yayınla-
nan Jamanak Gazetesi Hocalı katliamını şu 
şekilde yorumlamıştır: “Ermenilere, öz de-
de-baba toprakları uğrunda vuruşmak için 
güç ve kuvvet verilmişti. Bu işte Allah’ın rıza-
lığını görürdük. Ve vuruştuk. Azerbaycanlılar 
ise bizim kadar toprak istemiyordu. Muhab-
bet ve vatan sevgisi olduğu için biz galip gel-
dik. Bakü’den de haberdarız. Orada toprak 
uğruna olmayan güç, daha çok sülale, vazife, 
saltanat ve şöhret uğruna sarf edilmektedir. 
Çünkü Bakü de bilmektedir ki, bu topraklar 
bizimdir, bizim dede-babalarımızındır.”

Hocalı katliamının bir nedeninin Büyük 
Ermenistan projesi olduğu, katliamın yöne-
ticisi ve iştirakçisi olduğunu itiraf eden Zori 
Balayan‘ın Dirilme isimli kitabında belirtil-
mektedir. Balayan, Hocalı katliamının başka 
bir iştirakçisi olan Haçatur ile gerçekleştirdi-
ği bir diyalogda şöyle demektedir: “…Erme-
niler ana topraklarını kurtarmalı ve Büyük 
Ermenistan”ı kurmalıdır.”

2. Ermenilerin bu katliamları yaşat-
malarının bir diğer önemli nedeni; Ermeni 
halkının sözde soykırım inancıdır. Dünyanın 
dört bir yanında bulunan Ermeniler, 1915 
yılında Türklerin 1,5 milyon Ermeni‘ye soy-
kırım uyguladıkları inancını taşımaktadırlar. 
Bu inançla Ermeniler, on yıllardır Osmanlı 
Devletine, dolayısıyla Türklere karşı kin ve 

nefret duyguları beslemektedirler. Bu neden-
le Ermeniler Hocalı katliamı ile adeta 1915 
yılında gerçekleştiğini iddia ettikleri sözde 
soykırımın intikamını, gerçekten soykırım 
uygulayarak Türklerden almak istemişlerdir.

Balayan da, Ermenice yazdığı -Ruhumu-
zun Canlanması- isimli kitapta, bu vahşeti 
yaşatmalarının nedeni olarak, Türklerden in-
tikam alma arzularının olduğunu belirtmiş-
tir. Kitapta geçen Ģu sözler Balayan‘a aittir: 
“… Ben bu Türk çocuğuna onun babalarının 
bizim çocuklara yaptıklarını yaptım. Onun 
karnının, başının, göğsünün derisini soy-
dum. (…)Sonra Haçatur, çocuğun cesedini 
doğradı ve onunla aynı kökten olan “Türk 
kökünden” olan köpeklere dağıttı. Akşam 
aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptık.”

Balayan‘ın şu sözleri ise, 1915 olayların-
dan dolayı Türklere duydukları kini ve inti-
kam alma hırsını açıkça göstermektedir: “...
sadece kalbi sökülerek ateşe atılan Ermeni 
bu satırlardan gurur duyabilir ve haz alabilir. 
Vatandaşlık ve erkeklik görevi olarak ben de 
Moğol dölü olanlara (yani Türklere) işkence 
yaptım (…)Benim ihtisasım doktorluk (hü-
manist) olduğu için (…) yaptığımdan mut-
luluk duymadım. Ancak kalbimde büyük 
bir sevinç vardı. Çünkü ben halkıma yapı-
lanların yüzde birinin intikamını almıştım. 
Bir gün sonra Kiliseye giderek 1915’te öldü-
rülenler için dua ettik ve dün gördüğümüz 
manzaradan kalbimizin temizlenmesi için 
Tanrıya yalvardık.”

3. Katliamın bu derece insanlık dışı 
gerçekleşmesinin önemli bir diğer nedeni, 
Ermenilerin terör gelenekleridir. Ermeniler, 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden 
itibaren Büyük Ermenistan projesini ger-
çekleştirmek amacıyla, belirledikleri sınırlar 
içerisindeki Türkleri yok etmeyi planlamış, 
bunun için de en etkili yöntem olarak belir-
ledikleri terör eylemlerine başvurmuşlardır. 
Bu durum, Türkiye sınırları içerisinde de, 

Azerbaycan sınırları içerisinde de ve hatta 
Ermenistan sınırları içerisinde de böyle ol-
muştur.

Ermenilerin bu terör eylemleri, her dö-
nemde insan onurunu kırıcı şekilde cere-
yan etmiştir. Örneğin Ermenilerin hamile 
kadınların karınlarını deşme yöntemleri, 
Anadolu katliamına kadar giden eski bir kat-
liam gelenekleridir. Buna kanıt olarak Van 
Katliamından bir sahneyi aktarmak yerinde 
olacaktır: “İki Müslüman kadınını Erme-
niler getirmişlerdi. Her ikisi de hamileydi. 
İki Rus askeriyle iki Ermeni geldi. Kadınla-
rın karınlarındaki çocukların oğlan veya kız 
olduğuna dair iki mecidiye değeri üzerine 
bahse girdiler. Kadınların karınlarını feci bir 
şekilde kama ile yardılar, birisinin karnından 
bir oğlan çocuğu çıktı. Diğerinin karnında-
ki henüz küçük olduğu için anlaşılmadı ve 
bunun üzerine uzunca bir süre de münakaşa 
ettiler.” Daha bunun gibi sayısız hadisede Er-
menilerin hamile kadınların karnını deşerek 
ceninleri havaya fırlattıkları bilinmektedir. 
Hocalı‘da bu şekilde 56 hamile kadının kar-
nı deşilmiştir. Yine insanların yakılması, belli 
azalarının kesilmesi, derilerinin yüzülmesi ve 
organlarının deşilmesi gibi hadiseler, Erme-
nilerin yüzyıllardır değişmeyen terör gele-
neklerinin uygulamalarıdır.

4. Ermeniler, tarihi toprakları oldu-
ğunu iddia ettikleri Karabağ‘ı, bu şekilde 
sayısız katliam gerçekleştirerek Azerbaycan 
Türklerinin buradan göç etmesini sağlama-
ya çalışmıştır. Hocalı ahalisinin bu derece 
dehşet verici bir katliamla yok edilmesi ise, 
Karabağ‘ı boşaltmayan Azeri halka gözdağı 
niteliğindedir. Dönemin Ermenistan Sa-
vunma Bakanı Serj Sarkisyan’ın, “Hocalı’ya 
kadar Azerbaycan bizim sivillere saldırama-
yacağımızı düşünüyordu fakat Hocalı’da biz 
bu klişeyi kırdık” ifadesi de, Hocalı katliamı 
ile Azerbaycan‘a ve Azeri sivillere gözdağı 
vermek amacı taşındığının göstergesidir.



80 81İNSANİ YARDIM 73. SAYI

ğunu belirtmiştir. Papa’nın Hocalı katliamı 
konusunda da bir mesajı olmuştur: “İmkân 
olursa Hocalı’ya gidip, orada helak olan Er-
meni kardeşlerimin mücadele alanlarında 
başımı eğeceğim” demiştir. Papa, Hocalı‘da 
katledilen masum Müslüman sivillerden ise 
hiç bahsetmemiştir.

8. Bu dönemde Azerbaycan ile Rus-
ya‘nın ilişkilerine de değinmek yararlı ola-
caktır. 1991 yılının sonlarına doğru Azerbay-
can Başbakanı Ayaz Muttalibov Hazar‘daki 
Azerbaycan’a ait petrol hisselerinin %40’ını 
AMOCO adlı Amerikan şirketine, %40 his-
sesini ise Ruslara devretmiştir ve geriye de 
Azerbaycan’a %20 gibi bir pay kalmıştır. Fa-
kat 1991 yılının sonlarına doğru Ayaz Mut-

talibov biraz da Rusya’nın içinde bulunduğu 
ortamdan istifade ederek Rusları bu sözleş-
menin dışında bırakmış, yani %40’lık petrol 
hissesinden dışlamıştır. Rusya için Azerbay-
can petrollerinin bu kadar kolay gözden çıka-
rılamayacağı açık bir gerçekti. Nitekim Rus-
ya‘nın bu saf dışı edilişin rövanşını alacağı ve 
Muttalibov‘u iktidardan düşürmek için hare-
kete geçeceği ihtimalini düşündürmüştür.

Hocalı katliamının yukarıda verilen tarih-
sel arka planı, Birleşmiş Milletler Soykırım 
Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılması-
na ilişkin Sözleşmesi (SSÖCS) tarafından ön 
koşul olarak sunulan kasıt unsurunun Hocalı 
olayında var olduğunu göstermektedir.

5. Hocalı kentinin stratejik konumu 
da, Ermenilerin bu bölgeye yoğunlaşmasını 
etkilemiştir. Hocalı, Dağlık Karabağ bölge-
si içerisinde stratejik konumu olan bir yer-
di. Ağdam-Şusa, Eskeran-Hankendi yolları 
üzerinde yerleşmesi, bölgenin demiryolları 
buradan geçmesi ve bölgedeki tek havaalanın 
burada olması gibi nedenler, Ermenilerin bu 
bölgeyi ele geçirmek istemesinde etkendir. 

6. Bir diğer neden; Dağlık Karabağ 
bölgesine BM Barış Gücü‘nün müdahale 
etmesini istemesidir. Eğer BM Dağlık Ka-
rabağ bölgesine müdahale ederse, bu böl-
gedeki Ermeni nüfusun %70‘in üzerinde 
olması sebebiyle, buranın bir Ermeni Dev-
leti olarak kabul edilmesini sağlayabileceği-
ni planlamıştı. Hocalı‘da yaşanan katliam, 
BM Barış Gücü‘nü bölgeye davet etmek için 
gerçekleştirmiştir. Başka bir deyişle Ermenis-
tan‘ın Hocalı soykırımını, BM‘i bu bölgeye 
getirmek ve Dağlık Karabağ‘ın bir Ermeni 
Devleti ilan edilmesini sağlamak amacıyla da 
gerçekleştirmiştir.

7. Bunların yanında özellikle Hıris-
tiyan dünyası tarafından katliamın dini ne-
denlerle işlendiğine dair görüşler mevcuttur. 
Katliama tanık olan Lübnanlı Ermeni gazete-
ci yazar Davud Kehriyan, Haçın Hatırı İçin 
(For the Sake of Cross) isimli Karabağ’daki 
olaylarla ilgili anılarını yazdığı kitabın 62–63 
sayfalarında şunları yazmıştır: “Gaflan denen 
ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, 
Hocalı”nın 1 kilometre batısında bir yere 2 
Mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. 
Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu 
gördüm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü 
morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına 
rağmen hala yaşıyordu. Çok az nefes alabi-
liyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O 
sırada Tigranyan isimli bir asker onu tuttu-
ğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra 
tüm cesetleri yaktılar. Bana sanki yanmakta 
olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim 

gibi geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu. Ben 
Şuşa”ya döndüm. Onlar Haç’ın hatırı için 
savaşa devam ettiler.” Kehriyan‘ın bu yazısın-
da Ermenilerin acımasızca cesetlerin yanında 
diri diri insanları yakmasından bahsettikten 
sonra, son cümlesinde “haç hatırı için” bu 
vahşetin uygulandığını belirtmesi, bir başka 
deyişle yaşananları Ermeni-Türk değil de 
Hıristiyan- Müslüman mücadelesi olarak yo-
rumlamıştır. 

Ermenilerin Türkleri katletmeyi dinsel 
bir vazife olarak yorumlamaları, Anadolu‘da 
başlattıkları terör faaliyetlerine değin da-
yanmaktadır. 1912 yılında çıkan Hayrenek 
Dergisi‘nde Taşnak Komitesi üyesi Şahan 
Natan, “Türkler ve Biz” eserinde şöyle yaz-
mıştır: “Ermeninin Türk’ten başka düşma-
nı yoktur. Tanrı bizzat Ermeniye intikamcı 
olmayı, Türk”ten intikam almayı buyurur.” 
Azerbaycan Devlet adamlarından Neriman 
Nerimanov da, 1905 yılında Ermenilerin 
Bakü‘de gerçekleştirdikleri katliam sırasın-
da, Bolşevik olan bir Müslüman‘a dahi aman 
vermediklerini, Taşnakların, “Bolşevikliğini-
zi tanımayız, öncelikle Müslümansınız, bu 
yeterli” dediklerini aktarmıştır. Ermeni terö-
ristlerin bu şekilde Türkleri katletmeyi Tanrı-
nın buyruğu olarak yorumlamaları ve olayın 
dinsel bir savaş olduğuna inançları, katliam 
gerçekleştirme konusundaki istekliliklerinin 
nedenini açıklamaktadır.

Hristiyan dünyasının dini lideri Roma 
Papası II. İohan da Dağlık Karabağ ziyare-
tinde kullandığı ifadelerde, Hocalı katliamı-
nı dini temellere dayandırmıştır. Papa, Er-
meni Müdafaa Desteklerine kendi deyimi ile 
Allah’tan aldığı gücü(!) getirmişti. Papa, bu 
ziyareti sırasında Dağlık Karabağ savaşı sı-
rasında ölen Ermenilerin mezarlarını ziyaret 
etmiş ve Dağlık Karabağ uğrunda savaşmayı 
“dini vuruşma, din uğrunda vuruşma” gibi 
tanımlamalarla kıymetlendirmiştir. Ruslara, 
bu vuruşmanın “dini bir mücadele” oldu-
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Sizin desteğinizle dünyanın dört bir yanında inşa ettiğimiz kalıcı eserler, başta 
yetimler olmak üzere birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Afrika’dan Asya’ya, 
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede kurulan camiler, okullar, su 
kuyuları, yetimhaneler, eğitim, kültür ve sağlık merkezleri milyonlarca insana daha 
iyi bir yaşam sundu. Sizin sayenizde binlerce ihtiyaç sahibi sıcak bir yatakta uyudu, 
okuma yazma öğrendi, rahatça ibadet edebildi ve sağlık hizmeti alabildi. 

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

Sizi bekliyorlar...
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Çok dinli ve çok kültürlü bir başkent olan Katmandu’da 150 bin Müslüman yaşıyor. 
Katmandu aynı zamanda dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri. Fakat ne Katmandu 
Müslümanlarının birlikteliğini sağlayacak ne de gelen turistlerin İslam ve Müslümanlar hakkında 

bilgi edinebilecekleri bir İslam merkezi yok.

Nepal Katmandu’da yardımlarınızla inşa edilecek kültür merkezi, 2 bin metrekarelik bir alana sahip. 
Bölgenin yapısına uygun bir şekilde 240 öğrencinin öğrenim görmesi hedefleniyor. Kâr amacı 
gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine ve bölge Müslümanlarına hizmet verecek merkezde, akademik 

konuların yanı sıra İslami eğitim de verilecek. Çocuklar, kendi kültürlerini öğrenebilecek.

Nepal İslam Kültür Merkezi

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
4402  yazarak  bağışta 
bulunabilirsiniz.
NEPALISLAM yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

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

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.
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Başkent Niamey’de yaşayan ve ekonomik sıkıntı çeken 10 yetim annesine terzilik eğitimi 
verilerek kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacak. Yetim anneleri 
diktikleri elbiseleri satarak maddi gelir elde etmiş olacak. Ayrıca kursta her gün verilecek Kuran 

ve ilmihal dersiyle dini eğitim de almış olacaklar. Böylece hem çocuklarını daha iyi yetiştirecekler 
hem de meslek öğrenimi ile hayata kazandırılmış olacaklar.

Nijer Dikiş-Nakış Kursu

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

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

3

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
10231 yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Graçanica bölgesine bağlı Lukavica köyünde 450 öğrenci 20 yıl önce yapılan eski bir 
okulda eğitim görüyor. Sırpların yönetimindeki bölgeye bağlı köyün %98’i Müslüman 

Boşnaklardan oluşuyor. Ancak Sırp yönetimi maddi destek vermediği için Bosna 
Savaşı’nda zarar görmüş bu okulda öğrenciler ilk günden kalan eski eşyalarla eğitim 

görmeye devam ediyor. Zor şartlarda eğitim görseler de ülke genelindeki yarışmalarda 
birinci olmayı başaran öğrencilerin, daha iyi şartlarda eğitim görmek için maddi 

desteğinize ihtiyacı var.

Bosna Hersek Lukavica İlk ve Ortaokulunun Onarımı

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

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

2

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
9122  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. *Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.



86 87İNSANİ YARDIM 73. SAYI

UYUM

İHH’NIN
UYUM SİSTEMİ
AMAÇ
İHH yeryüzünde adaletin hâkim olması, iyiliğin her yere yayılması ve kötülüğün ön-
lenmesi için kardeşlik bilinciyle çalışır. Nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm 
insanlara ihtiyaç duydukları yardımı ulaştırmayı gaye edinerek herkesin onurlu yaşam 
hakkına sahip olması gerektiğini savunur. Uyum çalışmaları, uluslararası çalışmalar 
yapan bir vakıf olan İHH’nın yerel ve evrensel itibarını korumak ve yükseltmek ama-
cıyla yapılır.

KAPSAM
İHH’nın uyum politikası yerel ve uluslararası mevzuatın yanında etik ve ahlâki değer-
lere göre de şekillenir. Uyum çalışmaları, İHH görevlilerinin sorumluluklarını daha 
iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede görevlilerin tam sorumlu hareket etmesi ve 
uyum kavramının kurum kültürüne yerleşmesi sağlanır. Tam sorumluluk, yasal mev-
zuatla beraber İHH çalışma ilkelerine uymakla gerçekleşir. Bu ilkeler; insanilik, ihlas, 
bağımsızlık, saygı, sürdürülebilir kalkınma, işbirliği ve yardımlaşma, verimlilik, ha-
kemlik, hesap verebilirlik, adalet, bilinçlendirme, zamanlama, gönüllülük, emniyet ve 
emanete riayet şeklinde belirlenmiştir.

HEDEF
Toplum ve bağış yapanlar, İHH’ya yapılan bağışların ve verilen gönüllülük emekle-
rinin meşru amaçlarla kullanıldığından ve öngörülen faydalara ulaştığından emin ol-
malıdır. Uyum birimi, İHH’nın faaliyetlerindeki iş süreçlerini uluslararası standartlara 
göre geliştirir ve bu süreçleri belirli somut araçlar üzerinden takip eder. Kurumlar ve 
bireylerle girilen ilişkileri gözlemleyerek daha nitelikli bir iletişimin kurulmasına des-
tek olur. Bu esnada gerekli takipleri titizlikle yaparken, görev ve sorumlulukları ilgili-
lerine hatırlatmayı hedefler.

Türkiye’deki vakıf, dernek, sendika vb. kurumlar özelinde uyum kültürü yeni bir kav-
ram olarak hayatımıza girmektedir. Buna rağmen İHH Uyum birimi,  2017 yılında bu 
çalışmalara başlamış ve devamında eğitimlere katılmıştır. İHH aldığı danışmanlıklar 
ve bu alanda edindiği tecrübeyle uyum çalışmalarını önce kendi kurum kültürüne 
yerleştirmek üzere planlamalar yapmaktadır. Sonrasında bu birikimin diğer kurumlara 
aktarılmasını ve bütünleşik uyum çalışması modeliyle uluslararası çapta örnek olacak 
uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedefler.

SORUMLULUK
Uyum görevlileri; sektörel faaliyetleri de dikkate alarak İHH’nın alanındaki çalışmala-
rında yerel ve uluslararası usül ve esaslara tam bir uyum içerisinde olunduğundan emin 
olmakla mükelleftir. Aynı zamanda profesyonel normlar ve standartlarla birlikte kabul 
görmüş iş deneyimleri, iç standartlar ile etik ve meşruiyet perspektifiyle uyumluluğu 
sağlamakla sorumludur.

Düzenleyici bir araç olarak Uyum sisteminin işletilmesinin sorumluluğu İHH Yöne-
tim Kurulu ve Mütevelli Heyeti’ndedir. Uyum birimi görevlileri İHH Genel Sekre-
teri’ne bilgi verir; Mütevelli Heyeti’ne karşı sorumlu olarak çalışır. Görevlendirilen 
Uyum Koordinatörü aracılığıyla çalışmaların koordinasyonu sağlanır.

YÖNTEM VE YÜRÜRLÜK
İHH tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlere dair iş ve işlemlerini İHH Kurum Rehberi’nde 
yer alan yönetmeliklere uygun olarak yapar. İHH Kurum Rehberi (yönergeler), tüm 
birimlerin uyumlu bir şekilde çalışması ve faaliyetlerinin amaçlarına uygun biçimde 
gerçekleştirilmesi için hazırlanmıştır. Rehber içerisinde ilgili birimin kullanması gere-
ken formlar ve çalışmalarını yürütürken başvuracağı talimatlar yer almaktadır. Uyum 
birimi Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti’ne bu sürecin takibinde yardımcı olur.

GÖREVLER
Uyum birimi;

• Mevcut ve oluşturulacak yönergelere göre iş ve işlemlerin takip edilmesine katkı sağlar. 
İş ve işlemlerde geliştirmeye veya düzenlemeye yönelik doğrudan müdahalelerde bu-
lunur. İç yönetişim yapıları olan komisyonlara katılım göstererek tecrübelerini aktarır.

• Kurum prensipleri yönetimi bağlamında görev tanımı, yönerge ve kılavuzların 
derlenmesine destek verir; devamında Kurum Rehberi’nin (yönergelerin) belli 
periyotla güncellenmesine yardımcı olur.

• Kurum içi uyuma destek olarak Uyum yönergesine göre İHH kültür ve değer-
lerine uygun etik kodu hazırlar.

• İHH’nın iş ve işlemlerinde oluşabilecek olumsuzlukları önleme amaçlı çalışma-
ları takip eder. Kara para aklamaya, terörün finansmanına, rüşvet ve yolsuzluğa 
karşı politikaların geliştirilmesini sağlar. İHH her türlü rüşvet ve yolsuzluğa 
karşı olmakla birlikte ilgili yasalara, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlamak 
konusunda kararlıdır.

• Çalışmaların yönetmelik ve yönergelere uygun gittiğinden, kullanılan dilin 
kurum kültürüne uygunluğundan emin olarak İHH’nın kurumsal itibarının 
takibini yapar.

• Risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar. Vakıf faaliyetlerini izleyerek, 
risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur. Kontrollerin uygunluğunu ve 
etkinliğini test eder. İHH’nın her alanda riske maruz kalma durumunu olabildiğin-
ce asgariye çekmek için gerekli kontrol ve denge mekanizmalarını sisteme uyarlar.
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YENİ ÇIKANLAR

Suriye Zindanlarındaki Tutsak Kadınlar

      Savaşın insan hayatını ve tabiatı tehdit eden doğası, ölüm-
lere, sakatlanmalara, büyük göç hareketlerine, kısacası toplumun çök-
mesine neden olur. Bugün Suriye’de yaşananlar bunun en acı örneğini 
oluşturmaktadır. Mart 2011’de barışçıl protestolarla başlayan halk hare-
ketine Suriye hükümeti tarafından orantısız şiddet kullanılarak karşılık 
verilmesi, ülkede önce iç savaşa ardından uluslararası aktörlerin devreye 
girdiği küresel bir güç mücadelesine yol açmıştır. 

İnsani, siyasi ve iktisadi her alanda kronikleşen krizlerin yaşandığı 
Suriye’de en büyük zararı görenler ise kadınlar ve çocuklar olmuştur. 
Ülkede bütün hukuk kuralları ile birlikte, insani değerlerin ayaklar al-
tına alındığı bir ortamda, kadına yönelik ihlallerin, şiddetin ve tecavü-
zün bir savaş silahı haline dönüşmesi, toplumsal çöküşün boyutlarını 
daha da derinleştirmiştir. Savaşta aktif rol almadıkları halde öldürülen, 
sakatlanan, hapse atılan veya mülteci konumuna düşen milyonlarca 
kadının acıları, Suriye toplumunda onarılması zor yaralar açmıştır. Su-
riye’de kadınların ve çocukların ölümden kurtulmaları, onların onurlu 
ve barış içinde bir yaşam sürdürmeleri için yeterli olamamaktadır. Geç-
mişte yaşanmış acı örnekler ve halen tutsak olarak yaşamaya mahkûm 
edilmiş binlerce kadının durumu, ülkede hiç kimsenin güvende olma-
dığını en acı biçimde ortaya koymaktadır.

Elinizdeki rapor, Suriye hapishanelerinde haksız ve hukuksuz olarak tutulan 
binlerce kadının durumuna ve yaşadıklarına dair kamuoyunu bilgilendirme 
amacıyla hazırlanmıştır.

RAPOR

Zülfiye Zeynep Bakır,
A. Hümeyra Kutluoğlu Karayel, 
Kadriye Sınmaz

2018’de İnsan Haklarının Görünümü 

           İnsanların temel haklarını güvence altına almak üzere 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan edilişinin üzerinden 70 
yıl geçmiştir. Milyonlarca sivilin hayatını kaybettiği İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın hemen ardından ilan edilen bu beyannamede, insan olmaktan 
kaynaklanan temel hakların yanı sıra, bir ülkenin vatandaşı olmaktan 
kaynaklanan siyasal haklara kadar onlarca kazanım sıralanmıştır.

Aradan geçen zaman içinde benzer haklara ilişkin başka metinler 
de kabul edildiği halde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ne yazık 
ki ihlallere engel olma noktasında sınırlı bir başarı sağlamıştır. Bugün 
uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini yüceltecek motivas-
yonlarını bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Özellikle Ortadoğu in-
sanının hakları söz konusu olduğunda en ağır ihlaller dahi “reelpolitik” 
gerekçelerle ikinci plana atılabilmektedir.

Bu raporla, küresel gündemi meşgul eden bazı sıcak bölgelerdeki insan hakları ihlal-
lerinin genel görünümü ortaya konularak yapılan çifte standarda dikkat çekilmiştir.

RAPOR

Emre Yıldırım




