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EN ÇOK ÖZLENEN GÜNLER
Bir yıldır heyecanla beklenen günler geldi çattı. Yetim Dayanışma Günleri’nin 10. yılında 

on binlerce yetim ve ailesi için projeler gerçekleştiriyoruz. Siz de hazır mısınız?
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Koronavirüs salgını uzun süredir dünyanın gündeminde. En gelişmiş olanlar dahil 
birçok ülke salgından korunmak için olağanüstü önlemler almak zorunda kaldı; 
kimi ülke devasa destek paketleri açıkladı kimisi de başka ülkelerden gelecek yar-
dımları bekledi. Sadece Gazze ve Sudan’da binlerce kişi yeterli tıbbi destek olmadığı 
için koronavirüse yakalandı. 

Vakfımız koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren hem ülkemize hem de 
dünyanın diğer bölgelerine yardım ulaştırmaya başladı. Türkiye’de işini kaybetmiş 
ya da salgın nedeniyle mağduriyet yaşamış kişilere 10 milyon TL nakit yardımı ve 
100 bine yakın gıda ve hijyen paketi dağıttı. Ramazan ve Kurban dönemlerinde 
ise savaş ve kriz bölgelerine yoğunluk verdi ve toplam 6.154.944 ihtiyaç sahibine 
yardım ulaştırdı.

İnsani Yardım dergisinin 76. sayısı her zamanki gibi birbirinden önemli konu-
larla karşınızda. Bu sayımızda Yetim Dayanışma Günleri 10. yıl projelerini, Ra-
mazan ve Kurban yardımlarımızı ve bu coğrafyalardaki yaşanmışlıkları bulacaksı-
nız. Aynı zamanda Beyrut’ta meydana gelen büyük patlamanın ardından yaşanan 
gelişmeleri sizinle paylaştık. Mavi Marmara’nın 10. yılına özel bir derlemeyi de 
dergimize eklemeyi unutmadık. İyi okumalar.
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Suriye’de 857 sağlık çalışanı 
öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’deki 
iç savaşta 652’si Beşşar Esed rejimi güçlerince 
olmak üzere toplam 857 sağlık personelinin 
öldürüldüğünü duyurdu. DEAŞ 36, DEAŞ 
karşıtı uluslararası koalisyon güçleri 13, SDG 
adını kullanan YPG/PKK 6, askeri muhalifler 
ve rejim karşıtı silahlı gruplar 31, kimliği 
belirtilmemiş diğer gruplar ise 50 sağlık 
çalışanını öldürdü. Alıkonulan en az 3 bin 
353 sağlık çalışanı halen serbest bırakılmayı 
bekliyor. Mart 2011’den bu yana Suriye’nin 
farklı bölgelerinde sağlık tesisleri 862 kez 
bombalandı veya saldırılar nedeniyle zarar 
gördü. Bombalanan sağlık merkezlerinin 
yüzde 87,1’i Esed rejimi ve Rusya tarafından 
hedef alındı.

İsrail askerleri Batı Şeria’da 
karantina merkezini yıktı

Yeni tip koronavirüs test ve geçici karantina 
merkezi olarak kullanılmak üzere Batı Şeria’nın 
güneyindeki El-Halil kentinin girişine kurulan 
700 metrekarelik tek katlı yapı, İsrail askerlerince 
ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Salgının 
hızla yayıldığı ve ikinci dalganın yaşandığı 
Filistin’de üç ay önce yapımına başlanan 
merkezin açılışına hazırlanılıyordu. Merkez  
İsrail’in müdahalesiyle kullanılamaz hale geldi.

Kızılay’a ait araca saldırı 
gerçekleştirildi

Suriye’de terör örgütlerinden temizlenen El 
Bab bölgesine giden Türk Kızılayı ekibinin 
bulunduğu araca, plakasız iki araçtan çapraz 
ateş açıldı. İnsani yardım görevlisi Mehmet Arif 
Kıdıman olay yerinde hayatını kaybederken 
araçtaki bir personel hafif yaralandı.

Yüz binlerce Suriyeli yakınlarını arıyor
2014 yılında “Sezar” kod adlı Suriyeli bir polis, Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishaneler-
de işkenceyle öldürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdırdı. Yayınlanan fotoğraf-
ların bulunduğu linkleri, bugüne kadar yüz binlerce kişi ziyaret etti. Yakınlarından yıllardır haber 
alamayan Suriyeliler fotoğraflarda yakınlarını arıyor.

Beyrut’ta büyük bir patlama gerçekleşti
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan ve ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan Beyrut 
Limanı’nda 4 Ağustos akşamı büyük bir patlama meydana geldi. Yetkililer patlamanın kimyasal mad-
delerin bulunduğu bir depoda gerçekleştiğini bildirdi.  Patlamada liman tamamen kullanılmaz hale 
gelirken limanda bulunan önemli bir gıda deposu da tahrip oldu. Patlamada 200’e yakın kişi hayatını 
kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı.

DÜNYADAN NOTLAR
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Libya’ya gönderilen göçmenlerin çoğu kayıp
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Libya Sahil Güvenlik birimlerince Akdeniz’de yakalanan 
göçmen ve sığınmacı sayısının 6 bin 200’ü bulduğu; ancak genellikle kayıt altına alınmayan bu 
kişilerin çoğunun gayriresmi tesislerde kaybolduğu belirtiliyor.

Gazze’de intihar oranları artıyor
El Mizan İnsan Hakları Merkezi, bu yıl Gazze’de en az 17 kişinin intihar ettiğini, yüzlerce kişinin de 
intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. İntiharların gençler arasında daha sık görüldüğünü belir-
ten merkez, aşırı yoksulluk ve zor yaşam şartlarının bu durumun temel sebepleri olduğunu bildirdi. 
13 yıldır İsrail’in hava, kara ve deniz ablukasında tuttuğu Gazze’de gençler arasında işsizlik oranının 
yüzde 69’a, yoksulluk oranının ise yüzde 53’e ulaştığı belirtiliyor.

Rusya ve Çin’den Suriye 
yardımlarına veto
Rusya ve Çin, Suriye’de yaklaşık 3 milyon 
kişiye yapılması planlanan uluslararası 
yardım kararını veto etti. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK), 2014’ten 
bu yana Suriye’ye sınır ötesi uluslararası 
yardımların yapılmasına olanak sağlayan 
ve 10 Temmuz’da görev süresi dolacak olan 
mekanizmanın yenilenmesini oyladı. Rusya, 
BMGK’da Suriye ile ilgili alınan kararlarda 
15’inci kez veto hakkını kullandı.

Yemen’de çocukların açlık riski 
yükseliyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF); Yemen’de yetersiz beslenme ve 
ülkeye ulaşan insani yardımın azlığından 

dolayı gıda yetersizliğinin yıl sonuna kadar 
2,4 milyon çocuğu etkileyebileceğini açıkladı. 
Rapora göre, ülkedeki çocuk sayısının yaklaşık 
yarısını beş yaş altındaki çocuklar oluşturuyor 
ve bu çocukların yüzde 20’si kronik gıda 
yetersizliği ile karşı karşıya. Ülkede devam 
eden iç savaş nedeniyle nüfusun yüzde 
60’tan fazlası sürekli gıda yardımına muhtaç 
durumda. 

Yemen’de salgının gidişatı endişe 
veriyor
İç savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen’de 
1 milyona yakın kişiye koronavirüs bulaşmış 
olabileceği tahmin ediliyor. Virüse bağlı ölüm 
oranlarının dünya ortalamasından dört kat 
fazla olduğu ülkede, insani yardımlar da yeterli 
fon sağlanamadığı için sürdürülemiyor.

DÜNYADAN NOTLAR

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adresinden alınmıştır.
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Yetim Sponsorluk Sistemi’yle 51 ülkede 100 
bini aşkın yetim çocuğa eğitim, sağlık, gıda, 
barınma gibi konularda her ay düzenli destek 
sağlayan vakfımız; ayrıca her yıl dünyanın 120 
ülkesindeki 800 bin yetime dönemsel yardım 
ulaştırıyor. 

Yetim Eğitim Sponsorluğu projesi ile 18 ya-
şını doldurmuş 13 bin 596 yetime burs desteği 
veriliyor. Böylece yetim çocukların en önemli 
temel ihtiyaçlarından biri de karşılanmış olu-
yor. Proje ile 18 yaşını dolduran çocukların 
meslek sahibi oluncaya kadar eğitimlerini de-
vam ettirmeleri sağlanıyor. Bu şekilde eğitim-
lerini tamamlama imkanına kavuşan gençler, 
ayakları üzerinde duruyor ve ailelerine, çevre-
lerine, ülkelerine katkı sağlıyor.

Yetim
öğrencilere 
burs
desteği

YETİM

Yetimlere destek olmak isterseniz 
YETIMBURS yazıp 3072’ye SMS 

göndererek 5 TL bağış yapabilirsiniz. 
Ayrıca,  https://www.ihh.org.tr/

bagis/yetim-egitim-bursu ve banka 
hesapları yoluyla da YETIMBURS 

koduyla projeye destek olabilirsiniz.
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Vakfımızın Açe’de inşa ettiği Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi’ndeki yetim öğrenciler, örnek bir 
çalışmaya imza attı. Yetimler, 2020’nin ilk aylarında başlattıkları İstanbul Hidroponics Projesi ile 
marul, lahana ve ıspanak yetiştirmeye başladı.

Yetiştirilen ürünlerin bir kısmı yetimler tarafından tüketilirken bir kısmı da satılıyor. Tarım 
ürünlerinden elde edilen gelirler yetimlere harçlık oluyor. 

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle düğün, sünnet ve benzeri diğer etkinliklerde misafirle-
re yemek ikramı yapılamıyor. Aileler de yakınlarına yapamadıkları ikramı, İHH aracılığıyla yetim 
öğrencilere yapıyor. Bu örnek davranışa imza atanlardan biri de Karaman’da hayatlarını birleştiren 
Koçer ve Aydemir çifti. Çiftimiz düğün yemeklerini Tayland Patani’de 50 yetimin barındığı Ankara 
Yaşar Zerdali Yetimhanesi’nde verdiler.

Hayra ortak olan bir diğer çift ise Meryem ve Hamza. Çift, vakfın hem Pakistan’daki Darul Er-
kam Yetimhanesi’nde hem Endonezya Banda Açe’deki Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi’nde hem 
de Patani’deki Konya Yetimhanesi’nde düğün yemeği ikramında bulundu.

Proje üretip harçlık yapıyorlar Genç çiftlerden örnek davranış

YETİM

Endonezya’da 26 Aralık 2004’te meydana gelen tsunamide binlerce insan hayatını kaybetti. 
Felaketin ardından yetim kalan çocuklara sahip çıkan vakfımız, kısa sürede bir yetimhane 
inşa ederek bölgedeki çalışmalarına hız verdi. Bilgisayar sınıfı, kü-
tüphane, mescit ve oyun sahalarının da yer aldığı 
Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi’nde ayrıca ye-
tim çocuklar için sosyal ve kültürel aktiviteler dü-
zenleniyor. Çocukların eğitim hayatları boyunca 
ihtiyaç duydukları destek ve rehberlik hizmetleri 
de bu yetimhanede veriliyor ve üniversiteye gir-
meye hak kazanan yetimlere burs sağlanıyor.

Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi

İHH aracılığıyla dünyanın 
dört bir yanındaki 

yetimlere  0212 631 21 21’i  
arayarak yemek ikramında 

bulunabilirsiniz.
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YETİM
ÖĞRENCİLERE
TABLET HEDİYESİ
Koronavirüs ülkemizi ve dünyayı olumsuz etkilemeye 
devam ediyor. Bu süreçten çocuklar da olumsuz etkilendi. 
Çok sevdikleri okullarından ayrı kaldılar. Eğitimin yeniden 
başlamasıyla birçok öğrenci evinden derslerine devam 
ediyor. Ancak uzaktan eğitim için imkanı olmayan yetim 
çocuklar derslere katılamıyor ve eğitimleri aksıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerin üstün gayretiyle, operatör 
firmalarının data hediyeleriyle katkı sağladığı eğitim 
seferberliğine İHH İnsani Yardım Vakfı da destek oluyor.

Eğitimde Dayanışma Vakti adını verdiği yeni bir 
kampanya başlatan İHH, Türkiye’de destek olduğu yetim 
çocukların uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri 
için tablet hediye ediyor. Yetimlere hediye edilecek olan 
tabletlerin dahili hafızası 32 GB, ekran boyutu 10 inç ve 
içerisinde 4G teknolojisi bulunuyor.

YETİM

2.000₺ ile bir yetimi 
sevindirebileceğiniz gibi, kampanyaya 

dilediğiniz miktarda bağış da 
yapabilirsiniz. https://www.ihh.org.tr/

bagis/egitimde-dayanisma-vakti
online adresinden projeye destek 

olabilirsiniz.
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Trabzon İHH, yetim ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kalkındırma projeleri 
hazırlıyor. Projelerle ailelere hem psikolojik hem de maddi destek sağlanıyor. 2019 yılında bin 
351 aileye yardım ulaştırıldı.

2015 yılından bu yana Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile yetim ailelerine hayvancılık yapa-
bilmeleri için ahır inşa edilip sağmal inek desteğinde bulunuluyor. Proje sayesinde yetim aileler, 
ineklerden elde ettikleri sütü satarak maddi kazanç elde ediyor.

Zor şartlar altında yaşayan yetimlere dikkat çekmek için pedal çeviren İHH gönüllüsü İhsan Kılıç, 
“Açlık, savaş, insani kriz ve doğal afetlerden en çok etkilenenler muhakkak ki yetimler. Ben de ye-
timler için ne yapabilirim sorusunu önce kendime sordum ve durumu İHH yetkililerine aktardım. 
Yaptığımız görüşmeler sonucu en önemli şeylerden birinin farkındalık oluşturmak olduğu kanısına 
vardık ve böyle bir yola giriştim” dedi.

Kılıç, Malatya’dan Bursa’ya 13 ile uğrayıp bin 500 kilometreden fazla yol kat etti.

Kendi ayakları 
üzerinde duruyorlar

Yetimler için pedal çeviriyor

Macaristan İslam Birliği Başkanı Zoltan Bolek, İHH İnsani 
Yardım Vakfı Genel Merkezi’ni ziyaret ederek İHH Mütevelli 
Heyeti Üyesi Osman Atalay ile görüştü.

Yapılan ziyarette, Macaristan’daki Müslümanların durumla-
rı ele alındı. Ayrıca İHH’nın bölgede gerçekleştirdiği projeler 
hakkında görüşüldü. Macaristan’da önümüzdeki dönemlerde 
ne tür projelere ihtiyaç duyulduğu ve nasıl faydalı olabileceği 
hususunda istişareler yapıldı.

Macaristan İslam Birliği’nden 
İHH’ya ziyaret

ZİYARET

YETİM

Yetim çalışmalarımızla
alakalı detaylı bilgi için

ihh.org.tr/yetim 
adresini ziyaret

edebilirsiniz. 
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1999 yılında meydana gelen Marmara Depre-
mi’nde ve çok sayıda afet bölgesinde görev alan 
İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal afetlere etkin 
müdahale için Türkiye genelindeki 2 bine ya-
kın gönüllüsü ile hazırlıklarına devam ediyor. 
AFAD’ın 2019 yılını Afetlere Hazırlık Yılı ola-
rak ilan etmesinin ardından İHH, bu alandaki 
çalışmalarını daha da arttırdı. 

İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birim-
leri, afetlere karşı hazırlıkların test edildiği 3. 
Ulusal Tatbikatı’nı Bolu-Aladağlar mevkiinde 
gerçekleştirdi. 17 Ağustos depreminin yıl dö-
nümünde Aladağlar’da konuşlanan ekipler, 
kurulan istasyonlarda arama ve kurtarma çalış-
maları yaptı.

45 ilden 500 arama kurtarma teknisyenin 
katıldığı 3. Ulusal Tatbikat, üç gün üç gece 
sürdü. Koronavirüs nedeniyle tatbikat halka 
kapalı ve şehirden uzakta gerçekleşti. 

Gerçeği 
aratmayan 
tatbikat
tamamlandı

ARAMA KURTARMA
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 200 engelli öğ-
renci eğitim görüyor. Öğrenciler arasında fiziksel olarak beş duyu ve hareket kabiliyeti eksikliği 
yaşayanların yanı sıra otizmli, down sendromlu veya başka zihinsel sorunu olanlar da var. Korona-
virüs hem rehabilitasyona ara verilmesine hem de ailelerden bazılarının işten çıkarılmasına sebep 
olduğu için aleler zor günlerden geçiyor. 

Ailesi rehabilitasyon merkezinde görevli olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Er-
dem Alkoç, bu zorlu süreçte merkeze gelen muhtaç aileleri tespit ettikten sonra İHH İnsani Yardım 
Vakfı’na başvurdu. Talep üzerine İHH, 22 muhtaç aileye yardım ulaştırdı. Yardımların, evlatlarının reha-
bilitasyon gördüğü merkezin talebiyle yapıldığını öğrenen ailelerin sevinci daha da arttı.

Yemen’de 30 milyonluk nüfusun yaklaşık 24 milyonu, gıda başta olmak üzere insani yardıma muh-
taç durumda. Koleradan etkilenenlerin sayısının da yarım milyonu aştığı bildiriliyor. Çocuklar ye-
tersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonundan dolayı hayatını kaybediyor. Koronavirüs 
süreci ile birlikte bu rakam daha da arttı. 3 milyona yakın insanın iç göçe maruz kaldığı ülkede 14,8 
milyon insan ise temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymakta.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’deki faaliyetlerine uzun yıllardır olduğu gibi bugün de devam 
ediyor. Sadece 2020 yılının ilk yarısında Yemenli 250 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırıldı. 
Yemen’de yürütülen ilk altı aylık yardım dağıtımlarından; Sana, Hadramevt, Marib, Cevf, Taiz, 
Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra , Şebwe, Rada’a, Amran, Şebwe, Mahvit, Lahic, 
Dali, Reyme, Mukella ve Aden bölgelerindeki ihtiyaç sahipleri istifade etti. 

Engelli öğrencilerin 
sevinmesine vesile olduk

Yemen’de 250 bin kişiye ulaştık

Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Irak’a; 40 litrelik 60 adet oksijen tüpü, 90 
adet oksijen cihazı, 52 bin tıbbi maske, 80 bin tıbbi eldiven, 324 adet ateş ölçer, bin adet doktor el-
bisesi, 384 adet dezenfektan ve tıbbi yardım malzemesi gönderen 
İHH, bölgede sağlık alanında çalışmalarına devam ediyor.

İHH tarafından Samarra, Alqayarh, El-Firdevs  ve Tar-
miye  hastanelerindeki  yetkililere teslim edilen sağlık mal-
zemelerinden, aylık 10 bin kişi faydalanacak. Koruyucu 
ekipmanlar ve tıbbi cihazlar bölge halkının sağlık hizmetine 
daha rahat ulaşmasına imkan sağlayacak.

Somali’de son dönemlerde artan yağışlar sonucu meydana gelen sellerden 1 milyon insan olumsuz 
etkilendi; 400 bin insan evsiz kaldı.

Büyük sel felaketinden sonra harekete geçen İHH, te-
miz suya ihtiyaç duyan bölgelere tankerlerle içme suyu taşı-
dı. Bununla birlikte, Somali’de selden en çok etkilenen 639 
aileye; pirinç, şeker, un, yağ ve hurmadan oluşan gıda paketi 
ile kişisel temizlik ve çamaşır temizliği için hijyen paketi da-
ğıtımı gerçekleştirildi. Yardımlardan yaklaşık 3 bin 800 kişi 
faydalandı.

İHH’dan Irak’a koronavirüs yardımı Somalili sel mağdurlarına yardım

KORONAVİRÜS ACİL YARDIM
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İHH, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından bölgede yardım çalışmala-
rını aralıksız sürdürüyor. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik problemler, koronavirüs salgını ve arkasın-
dan Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkı büyük sıkıntılar çekiyor.

Patlamanın yaşandığı ilk günden itibaren yardım faaliyetlerine Beyrut’ta devam eden İHH, bin 
314 aileye (25’şer kg) un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 2 bin 613 kişiye sıcak yemek, bin 514 aileye 
gıda kumanyası, 200 adet hijyen paketi dağıtımı yaptı. Patlamada hasar gören evlerin onarım çalış-
maları da devam ediyor. Yapılan yardımlardan 50 bin kişi istifade etti.

Libya’daki çatışma ve kaos ortamının etkileri artarak devam ediyor. Özellikle gıda başta olmak üzere 
temel yaşam maddeleri ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar insanları zor durumda 
bırakıyor. Son dönemlerde insani yardıma muhtaç kişi sayısı ciddi oranda yükseldi. Yetersiz gıda 
stoğu, iç çatışmalar ve koronavirüs salgını sebebiyle ülkede insani kriz büyüyor. Kriz daha ciddi 
boyutlara ulaşmadan önce önlemler alınması gerekiyor. Şu an ülkede 800 binden fazla kişinin insani 
yardıma ihtiyaç duyduğu bildiriliyor.

Türkiye Lübnan’a 
yardım ulaştırmaya 
devam ediyor

Libya acil yardım 
bekliyor

ACİL YARDIM

Libya’da temel gıda, hijyen, barınma 
ve giyecek malzemelerine ihtiyaç 

var. Bu zorlu süreçte Libya’ya insani 
yardım ulaştırmak için çalışmalara 
başladık. Destek olun, yaşadıkları 
sıkıntıları hep birlikte giderelim.

https://www.ihh.org.tr/bagis/
libya-acil-yardim
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İHH Arama Kurtarma ekipleri, ağustos ayında 
yaşanan sel felaketinin ilk gününden itibaren 
Giresun’da kaybolan kişileri bulmak için 10’u 
dalgıç olmak üzere 60 kişilik ekiple arama kur-
tarma çalışmalarına destek oldu. Giresun’un 
Dereli, Doğankent, Çaldağ ve Yağlıdere bölge-
lerinde kayıp olan yedi kişiye ulaşmak için dere 
boylarında ve su içinde arama kurtarma çalış-
maları yapıldı. Kayıp vatandaşlar için AFAD 
koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları 
sürdüren İHH ekibi, bölgeye gönderilen gezici 
aşevi ile günlük bin kişilik sıcak yemek ve kah-
valtı dağıtımı gerçekleştirdi. Bölgeye ayrıca bin 
adet gıda kolisi gönderildi.

İHH
ekipleri
Giresun’da

ARAMA KURTARMA
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Suriye’deki savaş, vahim bir insani krize sebep oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çekinmeden 
kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir edildi. BM verilerine göre 3,6 milyonu ülkemizde olmak üzere 
5,6 milyon insan bölgedeki ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Bu sayı bölge dışındaki ülkelerle bera-
ber 6,6 milyonu geçmekte. Halen 11,1 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

İdlib’de 2019’da meydana gelen göç dalgası nedeniyle İHH, Mazluma Çatı Ol sloganıyla bir 
proje başlattı. Briket ev kampanyasıyla Türkiye’nin farklı illerinden Suriye’ye 170 TIR dolusu briket 
gönderildi. İHH 20 bin briket ev inşa edip ihtiyaç sahiplerine hediye etmeyi hedefliyor. Evlerden 
120 bin savaş mağduru istifade edecek.

Anadolu’dan 
Suriye’ye briket ev

SURİYE

Muhammed bebek ameliyat oldu

Musul’daki okullar onarılıyor 

İç savaşın sürdüğü Suriye’nin İdlib kentinde bağırsak felci hastalığına yakalanan Muhammed bebe-
ğin ameliyatını gerçekleştirdiklerini açıklayan İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. 
İbrahim Tlass, Muhammed bebeğin ameliyattan sonra sağlığı-
na kavuşmaya başladığını söyledi.

Muhammed bebeğin ameliyatının Suriye’de yapıldığını 
belirten Tlass, ‘‘Bağırsak felci hastalığının tedavisinin Suriye’de 
mümkün olması nedeniyle Muhammed bebeği ivedi bir şe-
kilde hastaneye sevk ettik. Gerekli işlemleri yapıldıktan sonra 
belli bir süre vücudunun ameliyata uygun hale gelmesini bek-
ledik. Daha sonra Suriye içerisinde steril ortamlarda ameliyatı 
yapıldı.’’ dedi.

İHH, insani yardım çalışmalarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki eğitim çalışmalarına da destek 
vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda yaşanan çatışmalar nedeniyle kullanılamaz halde olan Musul’daki 
Visam, Baduş ve Tel Şihab okullarını yenileme çalışması yapılıyor. Okulların boyası, elektrik tesisat-
ları, masa ve pencereleri yenileniyor. Kapı ve tavan onarımlarının da yapılacağı okullar, koronavirüs 
sonrasında kullanılabilecek.

Visam Okulu’nun onarımı hayırseverlerin destekleriyle tamamlandı; diğer okullar da hizmete 
açılabilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

EĞİTİM
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Kütahyalı gençlerden 
örnek davranış

Gültepe Mahallesi’nde 61 yaşındaki bedensel en-
gelli Abdurrahman Akkuş’un evi Kütahya İHH 
İnsani Yardım Derneği tarafından onarıldı.

Kütahya İHH Yönetim Kurulu üyesi Fuat Yay-
macı, yaptığı açıklamada, incelemeler sırasında sa-
dece çatının değil evin tamamının onarılması ge-
rektiğini belirlediklerini anlattı. Gönüllü gençlerle 
işe koyulduklarını söyleyen Yaymacı, “Evin başta 
çatısı olmak üzere duvar, kapı, pencere, zemin gibi 
birçok kısmında çalışma başlattık. Yaklaşık 10 kişi-
lik ekiple çalışmamızı tamamladık.” dedi.

2002’de geçirdiği bir hastalık nedeniyle haya-
tını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmek zorun-
da kalan Abdurrahman Akkuş, evde eşi ve kızıyla 
birlikte yaşıyor. Akkuş, “Bu çalışmayı kendi imka-
nımla yapamazdım. Hayırseverler destekte bulun-
du ve gençlerimiz de burada çalışıyor. Hepsinden 
Allah razı olsun!” dedi.

İNSANİ YARDIM
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Hafızlık ve İslami ilimler eğitiminin verildiği Sudan’daki Nur El-Huda Kur’an Kursu’nda 75 öğren-
ci, akşam vakti eğitimlerine ateş yakarak devam etmek zorundaydı. Üstelik öğrencilerden bir kısmı 
soludukları dumandan dolayı bazı hastalıklara yakalanmıştı.

Vakfımız, öğrenciler için Güneş Enerjili Aydınlatma Sistemi Projesi’ni hayata geçirdi. Bu sürdü-
rülebilir enerji projesinde, kurulan güneş panelleri aküleri şarj ediyor ve akülerde depolanan elektrik 
yüksek direklerdeki led lambalarla büyük bir alanı aydınlatıyor. Böylece öğrenciler hava karardığın-
da bile zahmetsizce eğitimlerine devam edebiliyor.

Proje dahilinde iki adet güneş panelinin gün içerisinde iki adet aküyü doldurarak şarj etmesi sağ-
landı. Karanlık çöktükten sonra akülerde biriken enerji ile sınıflar aydınlatıldı. Bu proje ile birlikte 
sabah namazı öncesi ve akşam namazı sonrası olan saatlerde de eğitim devam ediyor. Dört yıl süren 
hafızlık eğitiminin daha çabuk tamamlanması hedefleniyor.

Kur’an kursu 
öğrencileri ışıkla 
buluştu

EĞİTİM
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Ramazan’ın bereketi dünyayı saran zorlukları 
bir nebze hafifletti. Yardımlarınız Türkiye’de 
81 ilde ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Yurt dışı 
yardımlarımız koronavirüs salgını sebebiyle 
yeniden düzenlendi, 2020 Ramazan’ında yar-
dımlar ağırlıklı olarak kriz ve savaş bölgelerine 
iletildi. Göndermiş olduğunuz kumanya, if-
tar, fitre, zekat ve bayramlıklar ihtiyaç sahip-
lerinin yüzünü güldürdü. Türkiye’deki ve kriz 
bölgelerindeki yardımlara vesile olduğunuz 
için teşekkür ederiz.

2020 Ramazan yolculuğunda:

246.857

1.079.640

601.940 

137.244 

100.396

2.018.612

kumanya paketi dağıtıldı.

kişi bu kumanyalardan faydalandı.

kişiye iftar yemeği verildi. 

ihtiyaç sahibine zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı. 

yetime bayramlık kıyafet hediye edildi.

ihtiyaç sahibi yardımlardan faydalandı.

RAMAZAN

Ramazan’da
neler yaptık?
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Bilal Bahçi / Sudan, 2020

“Nimetler 
içerisindeyiz”

ORADAYDIK

Ramazan vesilesiyle Sudan’dayız. Ramazanlarda gündüz vakti sı-
cağın da etkisiyle pek bir sakin olan Sudan sokakları, iftar vakti 
yaklaştığında tam bir cümbüş yerine dönermiş; ancak bu yıl salgın 
sebebiyle sokaklar heyecanını kaybetmiş. Zaten ekonomik krizle 
boğuşan ülke, salgınla birlikte iyiden iyiye zor durumda kalmış. 
Halkın önceki senelere göre çok daha fazla desteğe ihtiyacı var.

Kumanyaları dağıtmak üzere başkent Hartum’a dört saat me-
safede bir kasabaya gittik. Arazi koşulları oldukça zor olan kasaba-
ya vardığımızda halkın coşkusuyla karşılaştık. Dönüş yolunda bir 
eve rastladık. Ev sazlardan yapılmıştı ve etrafı tamamen boş arazi-
den ibaretti. Burada ne elektrik ne su ne de telefon şebekesi vardı. 
En yakın köy bile araba ile 30 dakikalık mesafedeydi. Ev oldukça 
ıssız bir bölgede bulunduğundan dikkatimizi çekti. Eve yaklaştığı-
mızda etraftaki çocuklar içeri doğru kaçıştılar. Yaklaştıkça nasıl bir 
yoksulluk içinde olduklarını anlıyordum. Bunun hem onlar hem 
de bizim için büyük bir imtihan olduğunun bilincindeydim. Ev 
ahalisi bizi sevinçle karşıladı. Selamımızı verdikten sonra nasılsı-
nız diye sordum. Baba “Elhamdulillah, nimetler içindeyiz,” dedi. 
Babanın verdiği cevap benim için o kadar ağır oldu ki aile yerine 
kendime acımam gerektiğini düşündüm.

Sazlardan yapılmış bir ev içinde, oldukça ıssız bir arazide, en 
yakın köye bile araçla yarım saatlik mesafede yaşıyorlar. Ama on-
lar bu kadar yokluğun içinde bile Elhamdulillah diyebiliyor. Ha-
limize şükretmemiz gerekiyor diye düşündüm.
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Eşref Yılmaz / Gazze, 2020

“Sizin 
getirdiklerinizden 
başka hiçbir şey yok”

ORADAYDIK

Bu Ramazan da her zaman olduğu gibi hayra vesile olmak adı-
na yollara düştük. Bu sefer yolumuz Gazze’ye düştü. Gazze Şeri-
di’nin güneyinde sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin bir çoğu-
nun ulaşamadığı bir köye, Muğraga’ya geldik. Hemen hummalı 
bir çalışmayla gıda kolilerini dağıtmaya başladık.

Dağıtımın sonunda, önceden belirlenen bir ailenin evine doğ-
ru yola çıktık. Gittiğimiz evde tek bir ailenin anca yaşayabilece-
ğini düşünüyorduk fakat bu evde sekiz ailenin yaşadığını duyun-
ca şaşırdık. Evde oturacak sandalye bile bulunmadığından yere 
oturduk. Aile fertleriyle konuşmaya başladığımızda onlara bu eve 
yalnızca iki koli ayırdığımızı, sekiz ailenin birden yaşadığını bil-
mediğimizi mahcubiyetle söyledik.

Evde şu an yiyecek olarak ne var diye sorduk. Kadınlar da 
evde ekmeğe sürülen biber sosu bile olmadığını -bu alınabilecek 
en ucuz şey- söyledi. Ardından bir müddet sessiz kaldıktan sonra 
“Bu iki koliyi bizim aramızda bölüştürün çünkü şu anda evde 
sizin getirdiklerinizden başka hiçbir şey yok. Hatta bu gıda koli-
leri bugün bize ulaşmasaydı yarın ilk orucumuzu belki de sahur 
yapmadan tutacaktık’’ dediler.

Hava sıcak olduğundan ve yoldan geldiğimiz için kadınlardan 
bir tanesi su getirmek için kalktı. Buzdolabı oturduğumuz yerden 
göründüğü için biz kadının dolaptan su getirmesini bekliyorduk 
ama o başka bir yere gitti. Sonradan orada oynayan çocuklardan 
biri sekiz ailenin kullandığı buzdolabını açınca içinde sadece 
oyuncak olduğunu fark ettik. Evet buzdolabına çocukların oyun-
caklarını koymuşlardı. 

Onlara veda ederken bu yardımların kendilerine ulaşmasına 
vesile olan kardeşlerine şükranlarını ve selamlarını iletmemizi rica 
ettiler.
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İHH, Kurban Bayramı’nda destek ve bağışlarınızla 
4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine 82 bin 411 
hisse kurbanı ulaştırdı. Bu yıl koronavirüs salgını 
sebebiyle çalışmalarımızı kriz ve savaş bölgelerine 
yoğunlaştırdık ve ihtiyaç sahiplerinin duasını 
aldık. Yardım ulaştırdığımız ihtiyaç sahipleri adına 
hepinize teşekkür ederiz.

2020 Kurban Bayramı’nda destek ve 
bağışlarınızla:

KURBAN

Kurban’da
neler yaptık?

Türkiye dahil 

82.411hisse

53 ülkeye

4.136.332

184.552

kurbandan

ulaştık.

 ihtiyaç sahibi faydalandı.

yetime bayramlık kıyafet hediye edildi.



38 39İNSANİ YARDIM 76. SAYI

Yüz bİnlerce yetİm

sevİndİ

YETİM / BAYRAMLIK

bayramLıkla
İHH İnsani Yardım Vakfı her bayramda yetimlere bayramlık hediye ediyor. Sizlerin 
bağışlarıyla binlerce yetimin yüzü gülüyor. 2020 yılında 280 binden fazla yetime 
bayramlıklarını ulaştırdık. 2020 Ramazan Bayramı’nda 100.396 yetime, Kurban 
Bayramı’nda 184.552 yetime bayramlık hediye ettik.
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 28 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ
SERDAR GÜRÇAY

TANZANYA, 2020

ORADAYDIK

“Seyahat etmenin en güzel yanlarından biri, kadim yol yordamları 
unutmamış, geçmişlerini esen rüzgarda hâlâ duyabilen, yağmurlarla 

yıkanan taşlarda hissedebilen, bitkilerin kekre yapraklarından 
tadabilen insan toplulukları arasında yaşama fırsatı yakalamaktır.” 

Bu harika cümleye Tanzanya’dan dön-
dükten hemen sonra denk geldim. Cümleyi 
okuyunca yolculuğum bir film şeridi gibi gö-
zümün önünden geçti. Uzun araba yolculuk-
larında camdan seyrettiğim çocuklar, kadın-
lar ve bisikletlere yüklenmiş sarı bidonlar… 
Çocuklar bembeyaz elbiseleriyle tek sıra ha-
linde yan köydeki okula yürüyor; kadınlar 
başlarının üstündeki kovada bazen su, bazen 
bir eşya taşıyordu. Bisikletler ise arka teker-
leklerinin üstüne su dolu iki-üç bidon yük-
lenmiş şekilde sahibi tarafından itiliyordu.

Sekiz saat süren yolculuğumuzda yirmi-
den fazla köyün arasından geçtik. Köylerdeki 
hareketliliğin aksine, son evi geçer geçmez 

başlayan uçsuz bucaksız yeşillikler, muz ve 
hindistan cevizi ağaçları olmasa bu uzun yol-
culuk çekilir miydi bilemiyorum. Evini, köy-
lerin dışındaki bu boş arazilere inşa edenler 
de vardı. Onların hayatı merkeze uzak ama 
daha sakin geçiyor olmalı.

Mola verdiğimiz yerde yolun karşısındaki 
renklilik dikkatimi çekti. Bir pazar yeri oldu-
ğunu anlayınca gidip dolaştım. 8-10 tezgah-
lık küçük ve kalabalık bir pazar. Renkliliğin 
sebebi kadınların yerel elbiseleri. Sokağın 
sonunda, evlerinin önünde oynayan tatlı ço-
cuklara selam verdim. Kısa süreli bir “yakala-
maç” oynadık. İstedim ki onların da benim 
de güzel bir hatıramız olsun.
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Kurban kesimi yapacağımız Tanga’ya var-
dığımızda yola çıkalı 1,5 gün olmuştu. 300 
binden fazla nüfusu olan Tanga, çoğunluğu 
Müslüman olan bir sahil kenti. Merkezden 
uzak köylerde on binlerce kişi kısıtlı imkan-
larla yaşıyor. Çoğu köyde olduğu gibi kadim 
yol yordamları unutmamış, yaşamlarını ge-
leneksel yöntemlerle sürdüren bu insanlar, 
turuncu toprağın üstündeki toprak evlerinde 
yaşıyor, geceleri yıldız şöleninin altında uyu-
yor. Biz de bayram için son hazırlıklarımızı 
yapıp uyuduk.

Handeni’deki kurban kesim meydanına 
girdiğimizde rengarenk kıyafetleriyle yüzler-
ce insan, et taşıyacağı kovalarıyla erkenden 
sıraya girmişti. İlerleyen saatlerde bu sayı 
binlerce insana ulaştı. Bu bölgede ilk defa 

kurban kesileceği için halk heyecanlı ve tec-
rübesizdi. El birliğiyle kurbanları kestik ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Tabii ki orta-
mın en neşelileri çocuklardı. Etrafta koştu-
ruyor, kurbanlık hayvanları seyrediyor ve 
müsait her alanda oyun oynuyorlardı. Kum 
tepelerinden atlıyor, bir kamyonetin kasasına 
tırmanıyorlardı. Bilirsiniz işte; çocuklar oyun 
oynamanın bir yolunu mutlaka bulur.

İlk günü tamamladığımızda 3 binden 
fazla aileye kurban eti ulaştırmıştık. Mey-
dandan ayrılırken gülen yüzleriyle birçok kişi 
bize teşekkür etti. Biz akşam dinlenirken, 3 
bin evde neşeli bayram sofraları kurulmuş, 
Türkiye’den paylaşılan hediyeler on binlerce 
kişiye ulaşmıştı.

İkinci gün Türkiye’den 100 kurbanlık 
hayvan daha bağışlandığını ve üçüncü gün 
kesileceğini öğrendik. Hemen hazırlıkları-
mızı yaptık. İki buçuk saatlik bir yolculuk-
la sabah erkenden Pangani’ye ulaştık. Köy 
halkıyla bayramlaştıktan sonra el birliğiyle 
kurbanlarımızı kestik. Kurban emanetlerini 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yakındaki 
başka bir köye gittik. Köy halkıyla hem bay-
ramlaştık hem de hediyelerini verdik. Yaşlı ve 
hasta olan ihtiyaç sahiplerini evinde ziyaret 
ettik. Yanımızda getirdiğimiz balonları ço-
cuklara dağıttık. Bir balonun bir çocuğu ne 
kadar mutlu edebileceğini ilk defa o zaman 
gördüm. Bizi ilk gördüğünde şaşıran ve çe-
kinen evin küçük oğlu Hamza, balonları 
şişirince bizimle koşup oynamaya başladı. 

Mutluluğunu görmeliydiniz. İyi ki bu eve 
ziyarete gelmişiz dedik.

Bu Kurban Bayramı’nda Türkiye’den 
paylaşılan kurbanlar, Tanzanya’da 10 bin ai-
lenin sofrasına ulaştı. İHH, bu bölgenin kal-
kınması için yeni projeler planlıyor. Kurban 
ise, bölge halkıyla tanışmak için bir vesile 
oldu. Tıpkı 28 yıl önce İHH’nın hikayesinin 
Kurban vesilesiyle başladığı gibi.
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Lebānon, Lebnān,
Libanos ve Lübnân 
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Lübnan etnik ve dini açıdan Ortadoğu’nun 
en karışık ülkelerinden biri. Ülkenin son 200 
yıllık tarihinde siyasi krizlere, çatışmalara ve 
hatta savaşlara sıkça rastlamak mümkün. Ba-
ğımsızlığını 1943 yılında kazanan Lübnan’ı 
o tarihten günümüze iki önemli savaş hem 
ekonomik hem de toplumsal olarak olumsuz 
etkiledi denebilir.

İlki 1975 yılından 1990’ların başına kadar 
süren iç savaş. Bu savaşta 150 bin kişi hayatını 
kaybetti, 1 milyon kişi yaralandı, 350 bin kişi 
ülke içinde mülteci konumuna düştü. Aynı 
zamanda 1 milyon kişi de Lübnan’dan çıkıp 
başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 

Bir diğer savaş İsrail ile 2006 yılında ya-
şandı. İsrail 34 gün süren ağır bombardımanla 
Beyrut Havalimanı da dahil olmak üzere ül-
kenin altyapısını büyük ölçüde çökertti. Savaş 
sonunda Lübnan ekonomisi de ciddi zarar 
gördü ve içinde sivillerin de olduğu bin Lüb-
nanlı hayatını kaybetti. 

Lübnan’ı önemli kılan bir diğer mesele de 
ülkede barınan mülteciler. 1948 yılında İsrail 
resmi olarak devlet olduğunu açıkladı ve Filis-
tin topraklarını işgale başladı. Bu tarihte, Filis-
tin’den Lübnan’a 100 bin mülteci göç etmek 
zorunda kaldı. 1950’li yıllara gelindiğinde 
zorla yerinden edilen mülteci sayısı 1 milyona 
ulaştı. Günümüzde Lübnan’da 12 adet Filistin 
mülteci kampı bulunuyor. Bu kamplarda 475 
binden fazla mülteci yaşıyor. Bu sayı sadece 
kayıtlı mülteci sayısı. Kayıt edilmemiş mülteci 
sayısının çok daha fazla olduğu tahmin edi-
liyor. Öz topraklarından koparılan Filistinli 
mültecilerin yüzde 45’i kalabalık, barınma 
şartları kötü, işsizliğin had safhada olduğu 
ortamlarda yaşam mücadelesi veriyor. Çoğu, 
insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 

LÜBNAN
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931.394 Lübnanlı
İHH, 2010 yılından günümüze 
Lübnan halkına ve Filistinli 
mültecilere 3,5 milyon avrodan 
fazla yardım ulaştırdı. Yapılan 
yardımlardan 931.394 Lübnanlı ve 
Filistinli faydalandı. 

2015 - 2020 yılları arasında 
İHH’nın Lübnan’daki yardımları:

85.998
adet gıda kolisi

158.000
kilogram un

136.068
adet hazır giyim

12.001
adet kışlık malzeme

1
adet su kuyusu
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Beyrut patlaması ve İHH

“Patlama hâlâ bir rüya gibi geliyor. 
Suriye’de savaşı gördüm ama bu başka 
bir şeydi. Dışarıda oturuyordum. 
Sesten sonra patlama oldu ve evler 
yıkılmaya başladı. Herkes bağırıyordu. 
Eşim, çocuklarım ve diğerleri 
yaralandı. Onları uzak bir bölgeye 
göndermek zorunda kaldım.” 
Patlamanın şahitlerinden Suriyeli Mahmut Musa

2020 yılının Ağustos ayında Beyrut Limanı’nda büyük bir 
patlama meydana geldi. Patlamada 200’e yakın kişi hayatını 
kaybetti, 6 bin’den fazla kişi yaralandı. Patlama, geride yüz-
lerce ölü ve yaralı ile birlikte toparlanması zor bir ekonomi 
ve siyasi kriz de bıraktı. Üstelik ülkenin altı aylık yiyecek 
stoğu da patlamada zarar gördü. Şu an Lübnan’da her şeye 
ihtiyaç var ama en önemli ihtiyaç gıda. İnsanlar gıda madde-
lerine ulaşmakta zorluk çekiyor ve önümüz kış.

İHH olarak patlamanın hemen ardından Lübnan’da 
gıda, sağlık, barınma, su ve sanitasyon, eğitim alanlarında 
projelere başladık. 50 bin kişi yaptığımız yardımlardan isti-
fade etti. Yardımların toplam maliyeti 127 bin doları buldu. 

Beyrut’a ulaştırdığımız yardımlardan bazıları;

3 sağlık merkezine ilaç desteği,

103 adet ilk yardım çantası,

1 sağlık merkezinin üç aylık işletim giderlerinin 
karşılanması,

200 adet hijyen paketi dağıtımı,

800 öğrencinin eğitim aldığı bir okulun onarımı,

2632 adet kumanya paketi dağıtımı,

2613 kişiye sıcak yemek ikramı,

5 evin onarımı,

158 bin kilogram un dağıtımı yapıldı.

Lübnan’a yardımlarımız devam ediyor.

LÜBNAN
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SEYAHATNAME

Büyük patlamanın ardından Lübnan’da ya-
raların sarılmaya ihtiyacı var. İlk ekiplerin 
ve yardımların ülkeye ulaşmasının üzerin-
den günler geçti. Birkaç arkadaşımla birlikte 
patlamadan 10 gün sonra bölgeye gidiyoruz. 
Birçok proje gerçekleştireceğiz. Bunların en 
önemlisi patlamada yıkılmış evleri onarmak.

İlk gün program yoğun. Onarılacak evleri 
ziyaret edip sıcak yemek dağıtımı yapacağız ve 
Karantina mahallesini ziyaret edeceğiz. Patla-
madan en çok etkilenen yerlerden biri olduğu 
söyleniyor. Yanımızda Danimarkalı Müslü-
manlar var. Onlar da yardım için gelmişler. 

Karantina’da evleri geziyoruz. Patlamaya 
uzak olmasına rağmen çoğu ev zarar görmüş. 
Camları kırılan, duvarları yıkılan pek çok 
ev var. Halkın onarım için maddi gücü yok. 
Onarım yapacağımız evleri belirledik. Evler 
eski haline gelecek. Her ne kadar patlama 
olmuş olsa da hayat bir nebze normale dön-
müş. Vakit epey ilerledi, çok geç olmadan 
gıda kolilerini de ihtiyaç sahiplerine dağıtıp 
diğer bölgelere doğru hareket ediyoruz. 

Patlamadan en çok etkilenen bir diğer 
bölge Port’tayız. Sahil şeridinde denize para-
lel olan bütün binalar ağır hasarlı. Her şey 
yerle bir olmuş. Yeniden inşa için yıllar gere-
kebilir. Dünyanın birçok bölgesinden insani 
yardım kuruluşları elinden geleni yapıyor. 
Biz de 50 kişiye yemek dağıtımı yaptık. Ül-
kede ekonomik kriz olduğu için her türlü 
yardıma ihtiyaç var.

Lübnan’da göze çarpan ilk şey çok kat-
manlı ve çok kültürlü şehir yapılanması 
oluyor. Zengin bölge olan sahil şeridinden 
birkaç kilometre içeride fakirlikle boğuşan 
insanları görmek mümkün. Dini yapı ve 
mezhepler de aynı şekilde. Hristiyan, Müslü-
man, Sünni, Şii hepsi bir arada harmoni için-
de yaşamaya çalışıyor. Tarihte ve günümüzde 
bu durum çoğu zaman sorun olmuş. 1975 
yılında başlayıp 1990’da biten iç savaşta bu 
çok kültürlü yapılanmanın payı büyük. An-
cak şehirde kaos içinde alışılmış bir akış da 
var. Trafik lambalarının azlığı bunun en iyi 
örneği. Her an karşınıza bir araba ya da yaya 
çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. 

Port’a pek uzakta olmayan Cola’da 100 ai-
leye gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. Dağıtım sı-
rasında gerginlikler yaşanıyor. Bunca zorluğun 
içerisinde normal karşılanması gereken davra-
nışlar. İnsanlar belirli bir süre için de olsa ihti-
yaçlarını karşılayacak gıda kolisini almak istiyor-
lar. Kolide ayçiçek yağı, pirinç, makarna ve su 
gibi temel ihtiyaçlar mevcut. Şu anki durumda 
bir servet değerinde. Ekonomi çok kötü. 

İkinci gün Karantina’ya tekrar gidiyo-
ruz. Patlamada üç çocuğunu ve eşini kay-
betmiş bir Suriyeli ile görüşeceğiz. Varsa 
ihtiyacını karşılayacağız.

Bir şehri baştan inşa 
etmek kaç gün alır?

SEYAHATNAME 

Yazı: Ahmet Fatih Madanoğlu
Fotoğraf: Mustafa Olgun

Lübnan, 2020
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Karantina ismi Osmanlı zamanından 
kalma. Geçmişte salgın hastalığa yakalanan 
insanlar burada toplanır ve hastalığın yayıl-
ması engellenirmiş. Bugün mahalle daha fa-
kir ya da göçmenlerin yaşadığı bir bölge ol-
muş. Suriyeli göçmenler de burada yaşıyor. 
Filistinli mültecilerden sonra ülkede üçün-
cü sınıf vatandaş muamelesi gören bir diğer 
grup diyebiliriz. Savaştan kaçıp gelmişler. 
Limanda gündelik işçi olarak çalışıyorlar. 
Patlamada hayatını kaybedenlerin yarısı-
nın gündelik çalışan Suriyeli işçiler olduğu 
söyleniyor. Bazen paralarını alamadıkları 

oluyormuş. Kiralar çok yüksek olduğu için 
ailelerin çoğu aynı evde yaşamak zorunda. 

Bir sokaktan geçerken tamamen yıkılmış 
bir ev ile karşılaşıyoruz. Kapısına Hristiyan-
lara özel yas tutma araç gereçleri konmuş; 
haç, mum... Aslında burada kalan kiracı 
Müslüman Suriyeli bir aileymiş. Patlamada 
üç çocuk ve anne hayatını kaybetmiş. Ba-
banın burada kalmak için artık bir sebebi 
yok. Ziyaret etmek için geldiğimiz ailenin 
bu olduğunu söyledi rehberimiz. Maalesef 
aileden geriye hiçbir şey kalmamış. Babaya 
ulaşmak da mümkün değil.

Dip dibe yapılmış, ayakta zor duran 
dört-beş harabe binanın önünde arabadan 
iniyoruz. Klimanın verdiği serinliğin değe-
rini o zaman anlıyorum. Hava sıcak. San-
dalyede oturan gence selam verip halini ha-
tırını soruyoruz. Şükrettiğini söylüyor. Bizi 
arkadaşlarının yanına buyur ediyor. Mah-
mut Musa’nın ağzından patlama anını ve şu 
an ne yaşadıklarını dinlemeye başlıyoruz.

“Emin misin? Daha önce bu binalar sağ-
lam mıydı?”

Mahmut Musa bu soruya şaşırıyor. Nasıl 

emin olmaz, 10 gün öncesine kadar altı aile 
birlikte oturdukları bina yerle bir olmuş. 44 
yaşındaki Mahmut aslında Suriye, Hamalı. 
Limanda gündelikçi işçi olarak çalışıyor. 
Savaşta babasını kaybetmiş. Ailesini koru-
mak için Lübnan’a göç etmek zorunda kal-
mış. Aynı evde altı aile yaşadıklarını tekrar 
ediyor. Niye böyle yaptıklarını merak bile 
etmiyorum çünkü kiranın 300 dolar oldu-
ğunu söylüyor. Rakam Lübnan’da ciddi bir 
miktara tekabül ediyor; hele ki bu kriz dö-
neminde. Kirayı her zaman ödeyemiyorlar 
çünkü limanda sürekli iş bulma imkanları 
yok. Birlikte yaşadığı ailelerin hepsi aynı 
durumda. Kira parasını denkleştiremedikle-
ri aylarda daha az yemek yiyerek kirayı öde-
meye çalıştıklarını söylüyor. 

“Patlama hâlâ bir rüya gibi geliyor. Suri-
ye’de savaşı gördüm ama bu başka bir şeydi. 
Dışarıda oturuyordum. Sesten sonra patlama 
oldu ve evler yıkılmaya başladı. Herkes bağırı-
yordu. Eşim, çocuklarım ve diğerleri yaralan-
dı. Onları uzak bir bölgeye gönderdim. Hiç-
bir şey için maddi gücüm yok. Günlerdir bu 
yıkıntıların içinde yaşıyorum ama ne yapaca-
ğımı bilmiyorum. Burayı onarmaya kimsenin 
gücü yetmez. Limanın çalışmasını bekleyece-
ğim ama bu mümkün görünmüyor.” 

Karantina bölgesinde Mahmut Musa’nın 
durumunda olan onlarca aile var. Hepsinin 
hikayesi aynı; ne yapacaklarını bilmiyorlar.

Lübnan’daki çalışmalarımızı tamamla-
yıp ülkemize dönüyoruz. Ekonomin bozuk 
olması, patlamada ülkenin altı aylık gıda 
deposunun zarar görmesi ülkeyi uzun süre 
meşgul edecek gibi görünüyor. Ama iyi in-
sanlar her zamanki gibi orada. Bir karınca 
misali şehri inşa etmeye çabalıyorlar. Bir 
şehri baştan yapmak ne kadar sürer bilmi-
yorum ama inşa çalışmaları başladı bile. 

SEYAHATNAME
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Yetim konusunu gündeme taşımak ve yetim 
çocuklar için kalıcı projeler üretmek amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz Yetim Dayanışma Günleri, 
10. yılına kavuştu. Desteğinizle yetim 
yavrularımız için bugüne kadar binlerce projeyi 
hayata geçirdik. Bu yıl yine, iyiliği yeryüzüne 
yaymak ve yetimleri mutlu etmek için Türkiye 
ile birlikte 25 ülkede 236 proje hazırladık. 
Desteğinizle yine binlerce yetim unutamayacağı 
günler yaşayacak yetim aileleri, kalkındırma 
projelerimizle yeni imkanlara kavuşacak.

Bu yıl pandemi sebebiyle yurt dışındaki yetimlerimizle buluşamayacağız. Ancak tecrübeli 
partner kurumlarımız, sevgilerimizi yetim çocuklara iletecek ve onlar için hazırladığımız proje-
leri hayata geçirecek. Yetim yavrularımızla en kısa zamanda kavuşmak ve el ele oyunlar oynamak 
için sabırsızlanıyoruz.

1 Eylül’de başlayan Yetim Dayanışma Günleri, 31 Aralık’a kadar Türkiye ile birlikte 25 ülke-
ye ulaşacak. Sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel destek projelerinden yetimler ve aileleri olmak üze-
re 90 binden fazla kişi faydalanacak.

AFRİKA
Mali
Nijer

Sierra Leone
Somali
Sudan

BALKANLAR
Arnavutluk

Bosna Hersek
Karadağ

ORTA DOĞU
 Filistin/Gazze

Lübnan
Suriye
Yemen
Türkiye

ASYA
Afganistan

Arakan
Azerbaycan
Bangladeş

Endonezya/Açe,
Filipinler/Bangsamoro

İran
Kırgızistan

Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Tayland/Patani

YETİM
daYANIŞMA gÜNLERİ 10 yaşında

27 ülkede ve Türkiye’de 49 
şehirde

178 gönüllüyle

346 proje gerçekleştirdik

ve bu projelerden 58 bin kişi 
faydalandı.

2019 Yetim Dayanışma 
Günleri’nde;

YETİM

Projelerin gerçekleştirilebilmesi ve yetimlerin mutlu edilebilmesi 
için bireysel, kurumsal ya da gönüllü grubu olarak projelerden 

birine veya birkaçına destek verebilirsiniz.
Projeler hakkında bilgi almak ve destek olmak için 

0212 631 21 21 
numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Ayrıca proje kitapçığına  www.ihh.org.tr/yayin  adresinden 
ulaşabilirsiniz.  
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Sümeyye Bayram / Etiyopya, 2019

İyiliğin bereketi

ORADAYDIK

Her anıyla çok keyifli ve benzersiz bir yolculuk yaşadım Eti-
yopya’da. Uzun kara yolculukları yorucu olsa da ulaştığımız her 
yerde sevinçle karşılandık. Hayatımda hiç bu kadar sıcak ve sami-
mi karşılanmadım diyebilirim.

Bereketin ne olduğunu, iyiliğin paylaştıkça nasıl büyüdüğü-
nü gördüm. Geçen yıllarda kendi geçimini sağlayabilmesi için süt 
ineği hediye edilen bir yetim ailesini ziyaret ettik. Türkiye’den se-
lam getirdiğimizi söyleyince, anne, öyle sevinçle ve içten sarıldı ki 
yıllardır tanışıyormuşuz gibi hissettim. Hediye edilen ineğin yav-
rularını satarak evin tadilatını yapmışlar ve bir tane oda eklemiş-
ler. Yeni odaya da eşi vefat eden bir kadını ve çocuklarını almışlar. 
Anne, kazandıklarıyla hem kendi yetimlerinin hem de başka bir 
yetim ailesinin geçimini sağlıyor. Bir inekle başlayan iyilik bere-
ketlenmiş, iki yetim ailesinin gelir kapısı olmuş.
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DERLEME

MAVİ MARMARA 
10. yılında
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DERLEME

İsrail, Şubat 2006’da yapılan Filistin seçimlerinin ertesinde, 
Gazze’ye bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırım uygulamaya baş-
ladı. 2007’den itibaren bu yaptırımlar daha da sertleştirildi. 
Gazze havadan, karadan ve denizden ablukaya alındı. İnsan ve 
ticari mal giriş çıkışı tamamen sınırlandı. İsrail’in Aralık 2008 
- Ocak 2009’da 22 gün boyunca sürdürdüğü Dökme Kurşun 
Operasyonu’yla da tüm yaşam kaynakları kurutulan Gazze’de 
tarım arazileri, okullar, iş yerleri ve evler yerle bir edildi. Ha-
len Gazze’de 1,5 milyon Filistinli bir açık hava hapishanesinde 
yaşam mücadelesi veriyor. Gazze halkının yüzde 72’si açlık sı-
nırında yaşıyor, bunlardan yüzde 65’i çocuk. Çocukların yüzde 
10’u fiziksel olarak gelişemiyor. BM bu durumu “katlanılamaz” 
olarak tarif ediyor.

2010 Mayıs ayında altı uluslararası sivil toplum örgütü 
(İHH İnsani Yardım Vakfı, Free Gaza Movement, European 
Campaign to End the Siege on Gaza, Ship to Gaza Greece, 
Ship to Gaza Sweden ve The International Committee to Lift 
the Siege on Gaza) toplanan bağışlarla temin edilen 6 bin 
tonluk insani yardımı Gazze’ye ulaştırmak için bir yardım fi-
losu oluşturdu. Filo insani yardımla birlikte 750 aktivisti de 
taşıyordu. Almanya, Kuveyt, İsrail, İrlanda, İsveç, Yunanistan, 
Güney Kıbrıs, Fas, Yemen, Mısır ve Cezayir gibi 37 ülkeden 
gelen aktivistler arasında 15’ten fazla milletvekili, 60’ın üzerin-
de uluslararası basın mensubu, sanatçılar ve Nobel Barış ödüllü 
aktivistler de yer alıyordu.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve 
sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan 
Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, 
Gazze I ve Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filo-
su, 31 Mayıs 2010 günü İsrail askeri güçlerinin hukuk dışı sal-
dırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bu saldırı esnasında ve 
devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü şehit olurken, 
56’sı yaralandı. Filo katılımcıları hiçbir yasal dayanak olmaksı-
zın hapsedildi, yaralılara kelepçe takıldı, bazı yaralılar günlerce 
hücrelerde alıkonuldu ve kendilerine işkence ve kötü muame-
lede bulunuldu.

Gazze Özgürlük Filosu’nda İsrail askerlerinin gerçekleştir-
diği katliamın üzerinden 10 yıl geçti. Gemide şehit edilenlerin 
sorumlularının yargılandığı Türkiye’deki dava bir sonuç alın-
madan 9 Aralık 2016’da düşürüldü. Saldırının gerçekleştiği 
dönemde görev yapan İsrail’in üst düzey yöneticilerinin de ara-
larında bulunduğu birçok isim, uluslararası davalarda yargılan-
maya devam ediyor.
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Mavi Marmara’nın 10. yılında şehitlerimizi anmak ve yaşanan-
ları unutmadığımızı göstermek için Mavi Marmara’ya ve Filis-
tin’e gönül verenlerin katılımıyla ulusal ve uluslararası etkin-
likler düzenledik. Pandemi sebebiyle programlarımızın büyük 
bölümünü dijital ortamlarda yaptık.

İlk program Tekirdağ’da yapıldı
“Mavi Marmara Yılı” programlarının birincisi 15 Şubat’ta Tekir-
dağ’da, Genel Başkanımız Bülent Yıldırım, Sosyal Doku Vakfı 
Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, araştırmacı yazar Abdullah 
Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti. Mavi Marmara’da yaşananlar, 
birlik olmanın ve Kudüs’ün önemi hakkında konuşmalar yapıldı.

İstanbul’da “Kudüs ve Mavi Marmara 
gecesi” düzenlendi
21 Şubat’ta Üsküdar’da düzenlenen programa yüzlerce kişi ka-
tıldı. Genel Başkanımız Bülent Yıldırım, Halil İbrahim Kutlay 
ve Muhammed Emin Yıldırım, Mavi Marmara, Kudüs ve dava 
bilinci ile ilgili konuşmalar yaptılar.

Kitaplar, seminerler, canlı yayınlar...
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER), İngi-
lizce ve Türkçe kitapçıklar, makaleler, seminerler ve bilgilendi-
rici içerikler hazırlayarak ulusal ve uluslararası mecralarda Mavi 
Marmara’yı ve Filistin’deki işgali anlattı.

Sosyal medyada gazetecilerin, araştırmacıların, avukatların, 
kanaat önderlerinin ve sanatçıların katıldığı canlı yayın prog-
ramları düzenlendi.

10. Yıl Anma Programı
Mavi Marmara’nın ruhunu yaşatmak için 31 Mayıs’ta 30 bin 
kişinin katılımıyla canlı yayın düzenledik. Genel başkanımız 
Bülent Yıldırım, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Sosyal Doku 
Vakfı Onursal Başkanı Nureddin Yıldız, gazeteci-yazar Abdur-
rahman Dilipak, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve 
Halid Meşal katılarak Mavi Marmara, Filistin’de güncel du-
rum, Kudüs ve dava bilinci ile ilgili konuşma yaptılar.

Ardından 10. yıla özel hazırladığımız, 31 Mayıs 2010 ge-
cesi Mavi Marmara’da yaşananları anlatan “Sinyal” kısa filmi 
yayınlandı.

Müzisyen Yücel Arzen, Mavi Marmara’nın en genç şehidi 
Furkan Doğan’ın şehadetinden hemen önce günlüğüne yazdığı 
notlardan esinlenerek “Şehadet mi annem mi?” isimli bir beste 
ve klip yaptı.

MAVİ MARMARA

Mavi Marmara 
programları 
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RÖPORTAJ

Mavi Marmara neden bu kadar 
önemli? Sizin için neyi temsil ediyor?
Mavi Marmara bana göre öncelikle yeryü-
zündeki adalet arayışını ifade ediyor. Hak ve 
adalet arayışı dünya üzerinde sadece mah-
kemelerde değil, meydanlarda, yollarda, ey-
lemlerde aranıyor. Mavi Marmara da İsrail’in 
Filistin’i işgaline, burada uyguladığı hukuk-
suzluklara, bütün dünyanın gözleri önünde 
giriştiği katliamlara karşı, evrensel vicdanın 
haykırdığı, haksızlıkların karşısında durduğu 
bir eylemdi. Gazze’ye Özgürlük Filosu’n-
da 36 ayrı ülkeden, her din ve mezhepten, 
görüşten, inançtan insan bir aradaydı. Bu 
yüzden Mavi Marmara önemli. Mavi Mar-
mara’nın hukuk mücadelesi de bu hak ara-
yışının tezahürü ve devamı. Biz her zaman 
“Mavi Marmara yoluna devam ediyor” diyo-
ruz. Denizden çıktığı yola, basın bildirilerin-
de, dünya gündeminde devam ediyor, siyasi 
alanda devam ediyor, hukuk koridorlarında 
devam ediyor. Bu vicdan hareketi her alanda 
yoluna devam ediyor.

İsrail’in uluslararası kara sularında 
Gazze’ye Özgürlük Filosu’na saldırısı-
nın üzerinden 10 yıl geçti. Bugünden 
o güne baktığınızda ne görüyorsunuz?
İsrail’in hukuksuzluğu tüm dünya nezdin-
de yeniden tescillenmiş oldu. İsrail bundan 
dolayı geri duran ve pişman olan bir devlet 
olmadı, olmayacak da. Bugünden o güne 
baktığım zaman yaptıklarımızın ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha anlıyorum. O 
doğru işin aynı şekilde devamının da hukuk 
alanında yürütülmesi için çaba sarf ediyoruz. 
Bu konuda her bir birim kendi imtihanını 
veriyor. Her bir sorumlunun kendi kısmı için 
bu imtihandan geçtiği, kaldığı ya da bocala-
dığı yerler var.

O günün şartları açısından Mavi Marma-
ra’nın yola çıkması elzemdi ve olması gere-
kendi. Olması gereken de en iyi şekliyle oldu. 
Sivil bir filo, her inançtan insanın toplandığı 
bir gemi, dünyanın genel hak arayışının bir 
parçası olmak için yola çıkmış insanlar vardı 
orada.

“Mavi Marmara davalarında her 
mahkeme kendi imtihanını veriyor.”

Gazze’ye Özgürlük Filosu’na İsrail’in gerçekleştirdiği saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 
Saldırının hemen ardından yapılan suç duyuruları sonucunda 2012’de açılan Türkiye’deki 
dava, Türkiye ile İsrail arasında imzalanan sözleşme gerekçe gösterilerek 10 Aralık 2016’da 
düşürüldü. Türkiye’deki yargı sürecini ve uluslararası mahkemelerde devam eden davaları 
Mavi Marmara avukatlarından Uğur Yıldırım’la konuştuk.

Uğur Yıldırım
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi / Avukat

Saldırı gerçekleştikten sonra ilk huku-
ki girişimler nelerdi, bu girişimlerden 
ne gibi sonuçlar alındı?
Filoda saldırıya uğrayanlar Türkiye’ye gelme-
den önce burada hukuki girişimler başlatıldı 
ve suç duyuruları yapıldı. Hem vefat eden 
şehitlerimizin haberleri gelmişti hem de ya-
ralılar olduğunu biliyorduk. Bir geminin açık 
sularda saldırıya uğraması zaten bir korsanlık 
faaliyeti olarak kendi başına bir suçtu. Hür-
riyeti tahdit suçu sabitti. Oradaki insanların 
haksızca gözaltına alınması ve tutuklanması 
suç oluşturuyordu. O sırada yapılan her türlü 
kötü muamele ve işkence suç oluşturuyordu. 
Bu konular üzerinden burada ve katılımcıla-
rın ülkelerinde suç duyurularında bulunuldu. 
Dava açılması ise savcının tahkikatını tamam-
lamasından sonra gerçekleşti. Türkiye’deki 
dava olaydan iki yıl sonra, 2012 yılında açıldı.
 
Mavi Marmara’ya gerçekleştirilen 
saldırıyla ilgili Türkiye 
mahkemelerindeki hukuki mücadele 
ve sonuçları ne oldu?
Bu bir süreçti. Bu süreçle ilgili açılan davaların 
bir kısmı usulen reddedildi. Bir kısmı daimi 
arama bürolarına tevdi edilerek devam etti. 
Sonuçta uluslararası bir yargılamada sanığın 
ifadesi alınmadan, gıyabında bir yargılama ger-
çekleştirmek ve karar vermek mümkün değil. 
Türkiye’de ise yargılama başladı ve İsrailli dört 
komutan hakkında kırmızı bültenle arama ka-
rarı çıkarıldı. Daha önce Liberty Olayı olarak 
anılan ve 36 ABD askerinin öldüğü olayda dahi 
İsrail hakkında bir yargılama gerçekleşmemişti. 
İlk defa böyle bir şey gerçekleştiği için biz “İsrail 
Yargılanıyor” dedik 2012 itibarıyla. Türkiye’de 
İsrail’in yargılanması gündemdir fakat en üst 
sıralarda değildir ama İsrail kamuoyunda ve ba-
sınında bu yargılama ilk sırada yer aldı.

İsrail, bugüne kadar yaptıklarının yanına 
kâr kaldığı bir düzeni sürdürmeyi isterken, 
bu davalarla karşılaşmak onlar için bir ilkti. 
Bu yargılama ve hesap sorma yolunda olmak 
bile bir kazançtı bizim için. İsrail’in haksız fi-
illerini ortaya koymuş olduk. İsrail’in bu sü-

reç içerisinde yaptıklarının bilirkişi ve tanıklar 
aracılığıyla raporlanması ve hukuk kayıtlarına 
geçmesi sağlandı. Ancak akabinde yapılan söz-
leşme ile mahkeme bu davanın düşürülmesine 
karar verdi. Bu sözleşmeyle insan hakları ve 
hukukla ilgili temel kriterler hiçe sayılmış oldu. 
Herhangi bir sözleşmeyle işkence ya da yaşam 
hakkını ihlal eden bir suçun soruşturulmasının 
önüne geçilmesi mümkün değilken bu yapıl-
dı. Bu sözleşmenin hem Türk hukuku hem de 
uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğuna 
dair bilirkişi raporlarını sunduk ve itirazlarımı-
zı yaptık. Süreç şu an istinaf mahkemesinde. 
Cezai anlamındaki tahkikat bu şekilde devam 
ediyor. Bunun dışında açılan tazminat davaları 
var, bu davalarda alınan bazı tazminatlar var, bir 
kısmı da hâlâ devam ediyor.
 
Uluslararası mahkemelerde devam 
eden davaların, özellikle Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ndeki (UCM) 
davanın önemi nedir? Bu davadan 
nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
Gelişmiş ülkelerin adalet kılıcı gibi diğer ül-
kelerin tepesinde durmanın dışında, aslında 
gerçekten mağdur ve mazlumların yanında, 
zalimin karşısında durup durmayacağının 
imtihanını veriyor UCM. Bugüne kadar 
geldiğimiz noktada bana şunları sorabilirsi-
niz: İsrail bir ceza aldı mı, bir bedel ödedi 
mi, kazanılmış bir dava var mı? Buna “Yok” 
deyip kesip atabilirsiniz ama bu doğru değil. 
Benim elimde İsrail’in yargılanması için ha-
zırlanmış bir iddianame var. Benim elimde 
İsrailli komutanlar için çıkarılmış kırmızı 
bültenle arama kararları var. Benim elimde 
BM İnsan Hakları Konseyi’nin Mavi Mar-
mara gemisinde gerçekleştirilen bütün ih-
lalleri sıralayan, İsrail’in savaş suçu işlediğini 
kabul eden kararı var. Benim elimde UCM 
savcısının tespitleri var. UCM’deki yargıla-
mada bugün gelinen noktada “yoğunluk” 
gerekçesiyle dava açılamayacağı söyleniyor, 
usuli bir nedene bağlıyorlar. Bugün Mavi 
Marmara davalarında, Türkiye’deki ve ulus-
lararası mecralardaki davalarda her mahkeme 
kendi imtihanını veriyor.
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Yemen’de altı yıldır devam eden iç savaşın 
sebep olduğu kriz milyonlarca kişiyi etkile-
di. Bugün siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal 
ve insani olarak ağır bir kriz içinde bulunan 
ülke, kritik bir dönüm noktasından geçiyor. 
Yemen’de yaşanan ağır insani trajedi, yıllardır 
devam eden ve dış güçlerin de müdahalele-
ri sebebiyle bir türlü çözüm bulunamayan 
uyuşmazlıkların sonucu.

Başta başkent Sana olmak üzere, Husile-
rin kontrol ettiği yerleşim yerlerinden kaçan 
mültecilere ev sahipliği yapan Marib’deki nü-
fus, sığınmacılarla birlikte 2 milyonu geçti. 
2020 yılının ilk aylarından itibaren Marib’de 
süren çatışmalarda bugüne kadar 3 bin 500 
kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kırılma Noktası
Husilerin Marib’i ele geçirmesi hem Birleşik 
Yemen Devleti için hiç olmadığı kadar ciddi 
bir zarara sebep olacak hem de ülkede bü-
yük bir insani dramın daha oluşmasına yol 
açacak. Nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı genç-
lerden oluşan Yemen’deki çatışma ve kaos or-
tamının derinleşmesi, bölge ülkeleri için yeni 
bir mülteci dalgası riskini de gündeme geti-
recek. Ayrıca Marib’in Husilerin eline geç-
mesi, sahada da büyük bir dengesizliğe sebep 
olacağı için bu durum barış görüşmelerini de 
olumsuz etkileyecek.

İnsani Durum
Yemen’deki savaşın sebep olduğu insani kriz 
felaket boyutuna ulaşmış durumda. Bir yan-
da İran’ın desteklediği Husiler, diğer yanda 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney 
Geçiş Konseyi (GGK) gibi ayrılıkçı oluşum-
ların inatçı bir şekilde sürdürdükleri savaş 
sebebiyle ülkenin zaten zayıf olan altyapısı 
tamamen yıkıldı, insani yardım faaliyetleri 
yapmak imkânsız hale geldi. Yıllardır süren 
savaş, ülkede ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaç 
malzemelerine ulaşmakta ciddi sorunlar ya-
şanmasına, milyonlarca insanın açlıkla veya 
yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kal-
masına yol açtı. Bombardımanlar, abluka ve 
çatışmalar halkın yüzde 80’ini insani yardı-
ma ve korunmaya muhtaç hale getirdi.

BM Genel Sekreteri, Yemen’de her beş 
kişiden dördünün acil insani yardıma muh-
taç olduğunu açıkladı. Başka bir deyişle 30 
milyon olan ülke nüfusunun 24 milyonu 
acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2 mil-
yon Yemenli çocuğun akut yetersiz beslenme 
sebebiyle hayatları boyunca kendilerini et-
kileyebilecek büyüme bozukluğu problemi 
yaşadığı belirtiliyor.

BM’ye göre Yemen’de savaş sebebiyle 2 
milyondan fazla çocuk okula gidemiyor, bü-
yüme çağındaki 2,5 milyon çocuk ise yeterli 
beslenemiyor.

BM, Yemen’de Kovid-19 kaynaklı ölüm-
lerin yüzde 25’lik oranla dünya ortalaması-
nın dört katı olduğunu duyurdu.

Hastane ve yatak kapasitesinin yetersiz 
oluşu, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yanı sıra 
çok az sayıda test yapılması sebebiyle insanların 
tam olarak hangi hastalıktan öldüğü dahi tespit 
edilemiyor. Birçok hastane ya bombalanmış ya 
da aaskeri tesise dönüştürülmüş olduğundan, 
zaten sorunlu olan sağlık sistemi tamamen çök-
me noktasına gelmiş; dolayısıyla bu koşullar al-
tında Yemen’de koronavirüsle mücadele etmek 
neredeyse imkansız bir hal almış durumda.

Ayrıca ülkede bu yıl içinde 110 bin kişi-
nin koleraya yakalandığı ve bu riskin halen 
devam ettiği bildiriliyor.

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki yıkı-
cı etkileri Yemen’de halihazırda yaşanan sefa-
leti iyice derinleştirirken, para biriminin hızlı 
değer kaybı sebebiyle gıda fiyatları sadece iki 
hafta içinde yüzde 10 ila yüzde 20 oranında 
arttı.

BM, Yemen’deki durumu dünyanın en 
büyük insani krizi olarak tanımlıyor. 20 mil-
yon insanın sadece insani yardımlarla hayat-
ta kalmaya çalıştığı ülkede, savaşın biteceğine 
dair bir umut halen yok.

“Her beş kişiden dördü 
acil insani yardıma 
muhtaç.”

Koronavirüs kaynaklı 
ölümlerin oranı dünya 
ortalamasının dört katı

Bu yazı insamer.com adresinde yayımlanan Riad Domazeti imzalı aynı adlı analizden kısaltılarak alındı.

Yemen’de insani kriz 
derinleşiyor
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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...

1

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
12176   yazarak  bağışta 
bulunabilirsiniz.

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.

Günümüzde Lübnan’da 12 adet Filistin mülteci kampı bulunuyor.
Bu kamplarda 475 binden fazla mülteci yaşıyor. Filistinli mültecilerin her 
konuda yardıma ihtiyacı var. En çok ihtiyaç duydukları alanlardan biri de 

sağlık. Burj El Barejneh Filistin mülteci kampının yakınındaki
Şifa Sağlık Ocağı ile 50 bin Filistinli mülteciye sağlık hizmeti vereceğiz. 

Destek olun, sağlık sorunlarını birlikte çözelim.

Lübnan sağlık ocağı
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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
13211  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Filistinli engelli 5 yetim çocuk, evleri uygun olmadığı için kendi işlerini 
yapamıyor. Bazı engeller kendi başlarına hareket etmelerini kısıtlıyor.

Bu projeyle evdeki banyoyu yetimlerin ihtiyacına göre yeniden düzenleyeceğiz. 
Böylece başkalarına muhtaç olmadan ihtiyaçlarını giderebilecekler. Yaşam 

sevinçleri ve motivasyonları yükselecek, farklı işler yapabilmek için umutları 
artacak. Kısacası hayatları değişecek.

Destek olun, önlerindeki engelleri birlikte kaldıralım. Bağışlarınızla yüzlerinin 
gülmesine ve hayata daha sevinçle tutunmalarına vesile olabilirsiniz.

Engelleri birlikte kaldıralım

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
13042 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.

Sizlerle birlikte bugüne kadar Bangsamoro’da binlerce yetimin yüzünü güldürdük. 
Gerçekleştirdiğimiz projelerle yetim ailelerinin hayatı değişti.

Yetim ailelerine kendi kazançlarını sağlayabilecekleri bakkal dükkanları açıyoruz. 
Böylece 10 yetim ailesi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Gelin, yetimlerin hayatını 

birlikte değiştirelim.

10 yetim ailesinin geçim kaynağı
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2020 YDG Faaliyet Kitapçığı 

       Dünyadaki yetim ve kimsesiz çocuk sayıları doğal ya da 
insan eliyle üretilen krizler nedeniyle her geçen gün artıyor. Çocukların 
yetim ve korumasız kalmasını önlemek mümkün olmasa da yetimlik 
sebeplerini azaltmak için yapılabilecek çok şey var. Dünyada yetim sa-
yısını artıran koşulların etkisini sınırlamak için özellikle afet ve krizlere 
hazırlık konusunda önleyici tedbirler alınması gerekiyor. Ayrıca çok 
sayıda çocuğun yetim veya kimsesiz kalmasına yol açan çatışmaların 
durdurulması da büyük önem arz ediyor.

Yanlış kişilerin insafına bırakıldıklarında telafisi mümkün olma-
yan kayıplar yaşayabilecek olan yetimlere sahip çıkılması, toplumların 
geleceği açısından hayati öneme sahip. Günümüzde ebeveyn koruma-
sından mahrum kalmış çocuklar için çalışan resmi ve sivil çok sayıda 
kurum bulunmasına rağmen halihazırda yardım bekleyen yüz binlerce 
çocuk var.

Yetimlere yönelik daha verimli ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıla-
bilmesi için bu alanda faaliyet gösteren resmi ve sivil tüm kurumların 
aralarındaki işbirliğini artırması zorunlu.

Bu çalışma, toplumun bu en hassas ve kırılgan kesimini oluşturan 
yetim ve korumasız çocuklar konusuna dikkat çekmek ve dünyadaki 
yetim gerçeğini çeşitli boyutlarıyla ortaya koymak için hazırlandı.

Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum 

Yetim Faaliyet Raporu 2019

        Kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin faaliyetlerinde, 
üretim aşamasından tüketime kadar olan tüm safhalarda toplum sağ-
lığı konusunda duyarlı olması ve toplumun kalkınmasını destekleyen 
hedefler, politikalar, ilke ve eylemleri benimsemesidir. Bu bağlamda 
kurumsal sosyal sorumluluk; işletmeler açısından, bulundukları toplu-
ma karşı var olan hakları çerçevesinde, üstlenmeleri gereken bir bilinç 
halidir. Sorumluluk bilinci ile işletmelerin çevreyle bütünleşmesi ger-
çekleşirken topluma katılım süreciyle de daha yaşanılası bir dünya için 
değişim gerçekleşebilir. Bu yönüyle sosyal sorumluluk, kurumların ey-
lemlerini tarafsız olarak topluma zarar vermeyecek şekilde sınırlar ve 
toplumsal yaşamın iyileştirilmesi yönünde katkı sunar.

Sosyal sorumluluk kavramı, 1970’li yıllardan günümüze önemli 
bir değişim geçirmiştir. Yaklaşımlar genel olarak sürdürülebilir kalkın-
ma perspektifi, çevreye saygı, yoksulluğun azaltılması, katılımcı kal-
kınma, toplumsal cinsiyet problemlerinin çözümü gibi konulara vurgu 
yapmaktadır.

Bu doğrultuda sosyal sorumluluğun öncül kaynaklarından olan si-
vil toplum kuruluşlarındaki kurumsal sosyal sorumluluk olgusunun 
işlevselliği ve çalışma biçimi, toplum ve birey açısından önemli sonuç-
lar doğurmaktadır.

Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

       İHH olarak hayırseverlerin destekleriyle 2019 yılında ye-
tim çocukların yüzünde bir tebessüm bırakmaya çalıştık. Yetim Spon-
sorluk Sistemi’yle 51 ülkede 94 bin 129 yetim çocuğumuzun her ay 
düzenli destekçisi olduk.

Bu çalışmada, İHH’nın “yetim” konusuna bakışını, Yetim Spon-
sorluk Sistemi’nin 2007’den günümüze seyrini, “İyilikte Yarışan Sı-
nıflar” ve “Yetim Dayanışma Günleri” kampanyalarımızın detayları-
nı bulacaksınız. Ayrıca 2019 yılında yetimlere verdiğimiz destekler, 
faaliyet ve organizasyonlarımızla birlikte yetimhane çalışmalarımızın 
detaylarını göreceksiniz.

Raporun tamamına ihh.org.tr/yayin adresinden ulaşabilirsiniz.

RAPOR

RAPOR

Mesut Şen

RAPORLAR
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RAPORLAR

Suriye Faaliyet Raporu 2012-2019

         Mart 2011’de Suriye halkının barışçıl gösterilerine karşı 
rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşma-
sıyla Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) veri-
lerine göre 600 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki savaş 
tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani krize sebep oldu.

BM’nin Temmuz 2019 verilerine göre 6,1 milyon insan yaşadığı 
yeri terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. Bu tarihten son-
ra 2019 sonundan itibaren İdlib’den gerçekleşen büyük göçle sayının 
7 milyonu aştığı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte 5,6 milyon insan 
bölgedeki başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Uluslararası Af Örgütü, sadece Saydnaya askeri hapishanesinde 
çoğu sivil 13 bine yakın kişinin öldürüldüğünü Şubat 2017’de raporla-
mıştır. SOHR verilerine göre savaşın başlangıcından bu yana 100 bini 
aşkın kişinin hapishanelerde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre 30 bine yakın ço-
cuk hayatını kaybetti. UNICEF verilerine göre ise ülke içinde ve dışın-
da 7,5 milyon çocuk yardıma muhtaç.

Bu rapor, hayırseverlerin destekleriyle, Ocak 2012 ile Aralık 2019 ta-
rihleri arasında savaş mağduru Suriyeliler için gerçekleştirdiğimiz yardım 
faaliyetlerini ve projeleri anlatıyor. Ayrıca raporun yayınlandığı tarihteki 
bazı güncel kurum içi operasyonel bilgilerden de sizleri haberdar ediyor.

Raporun tamamına ihh.org.tr/yayin adresinden ulaşabilirsiniz.

RAPOR

Kadriye Sınmaz
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