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Еditörden

15 Temmuz’da ülkemiz büyük bir darbe ve işgal tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 
Bu girişime karşı duran yüzlerce vatandaşımız şehit oldu, binlercesi yaralandı. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ümmetin 
bu son savunma hattına zalimlerin durmadan saldırdığı şu günlerde bize dü-
şen zulme karşı dik durmaktır. Duamız odur ki, Rabbimiz dünya üzerindeki 
ümmeti savaşlardan ve işgallerden kurtarsın.

Nisan ayından bu yana dünya coğrafyasında iki büyük yolculuk gerçekleş-
tirdik. Bunlar Ramazan ve Yetim Dayanışma Günleri yolculuklarıydı. Ramazan 
ayının bereketiyle yeryüzündeki milyonlarca kardeşimize ulaşıp gönüllerimizi 
zenginleştirdik. Yetim Dayanışma Günleri’nde ise yetim yavrularımızı her yıl 
olduğu gibi ziyaret edip sevindirmeye çalıştık. Onlarca ülkeye giden gönüllüle-
rimiz, ümmetin emaneti olan yetimlerimizle oyunlar oynadı, kalacakları yeni 
yetimhanelerin açılışını gerçekleştirdi. 

Önümüzdeki Kurban Bayramı için yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 
Uzaklardan selam almaya hasret kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz.

Nisan - Mayıs - Haziran 2016  |  Sayı: 65 
Basım: Pelikan Basım

İnsani Yardım, İHH’nın 3 ayda bir yayımlanan yayın organıdır. 
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KURBAN

Yola çıkıyoruz
İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 99 ülkedeki 2 milyon ihtiyaç sahibi-
ne 52 bin kurban hissesi ulaştırdı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibine 
ulaşmak için her yıl olduğu gibi bu Kurban da yola çıkıyoruz. Siz de kurban hisselerinizi bu 
iyilik kervanına katabilirsiniz.

5 KITADA

495.000

52.181 hisseye ve

260.905 paya ayrıldı.

17.610 
yetim çocuğa bayramlık 
elbise hediye edildi.

8 
kalıcı eserin açılışı 
gerçekleştirildi.

Bu paylardan

2.000.000
ihtiyaç sahibi faydalandı.

2015 KURBAN YOLCULUĞUMUZDA

DESTEK VE BAĞIŞLARINIZLA 
KESİLEN KURBANLAR;

BAYRAM ZİYARETLERİ VESİLESİYLE;

99

364km kat ederek

ülkede

şehre ulaştık.
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Ziraat Bankası:  TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

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

Kuveyt Türk:  TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01

PTT Bank (posta çeki): 160 54 51

Büyük Karaman Cad. Taylasan
Sok. No: 3 Fatih/İstanbul

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 
yetimlerimizi maddi olarak destekleyebilir, on 

binlerce yetimin bayram sabahına yeni kıyafetleriyle 
uyanmasına vesile olabilirsiniz.

Bir çocuğun bayramlık giysi bedeli
100 liradır.

0212 631 2121
online.ihh.org.tr

Bu bankaların şubelerine giderek İHH’nın kurumsal tahsilat hesabından
bağış ekranı ile havale masrafı olmadan kurban bedellerinizi yatırabilirsiniz.

İHH Online Bağış sitesinden kurban
bedelini ödeyebilir ve kurbanlarınızın
nerede kesildiğini görebilirsiniz.

yetimleri sevindirebilirsiniz.
Bu bayramda da

Kurban bağışları için

Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?

Kurban Bayramı’nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami 
usullere göre kesilir. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölü-
nerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

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

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

Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi doğrultusunda, vakfımız tarafından 
kurban çalışması yapılacak ülkelerin ihtiyaç durumuna göre paylaştırılır.

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

KURBAN

Kurban bedelini İHH’ya nasıl 
ulaştırabilirsiniz?
Kurban kesimi için belirlediğimiz 550 liralık kurbanlık bedelini vakfımıza ulaştırabileceğiniz 
bazı yöntemler var:
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KURBAN

İHH’nın Kurban çalışmalarıyla
alakalı sorulan sorular

Kurbanla ulaşılmak istenen temel
hedefler nelerdir?
Vakfımız kurban çalışması yaparken önce-
likle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel 
maksadın Allah’ın rızasına ermek olduğu bi-
linciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleş-
tirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği 
hususlar ise şunlardır:
• Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine 
getirmelerinde aracı olma.
• Bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca 
ülke ve bölgede beraber eda ederek bir üm-
met buluşması gerçekleştirme.
• İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki 
insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşa-
ma sevinci olabilme.
• Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışma-
larına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilme.
• Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafya-
larda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, 
gelişmeleri takip edebilme.
• Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlem-
leyerek sorunların çözümü için gerekli olan 
projeleri oluşturarak hayırsever Müslüman-
ların bilgisine sunabilme.
• İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunma.

İhtiyaç sahibi insanlar nasıl
belirleniyor?
İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl 
içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam 
etmektedir. Çalışmalar sırasında partner ku-
ruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en 
ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler 
daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi 
üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın dağıtım programında ilk 
sırada mülteci kampları, savaş ve doğal afet 
mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaş-

lılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk 
çeken kesimleri, okullar, medreseler ve has-
taneler gelmektedir. Kurban öncesinde her 
kurban kesim bölgesi için detaylı olarak ra-
porlar hazırlanmaktadır.

İHH kurban bölgelerini tespit ederken 
nelere dikkat ediyor?
Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde böl-
gelerin mağduriyet dereceleri önem arz edi-
yor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal 
afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve 
kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve böl-
geler, Müslümanların azınlık durumda bu-
lundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak 
dikkate alınmaktadır.

Yardım kuruluşlarına vekâlet
verilebilir mi?
Ülke içinde veya dışında ihtiyaç sahibi bölge-
ler için kurban kesen çeşitli vakıf ve dernek 
gibi kurumlara vekâlet verilebilir. Aranan tek 
şart, kurumun kurbanı her yönüyle amacına 
ve usulüne uygun bir şekilde kesip etlerini, 
derilerini ve kullanılabilir diğer kısımlarını 
doğru yerlere ulaştıran güvenilir bir kurum 
olmasıdır.

Kurban kesimi için gerekli olan
vekâlet konusu nasıl gerçekleşiyor?
Kurban kestirmek isteyen mükellefler kur-
banlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiple-
rine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban 
bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaş-
tırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de 
aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını 
kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, 
bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ay-
rıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. 
Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır.

İHH kurban fiyatlarını nasıl belirliyor?
Kurban fiyatları, tahmin edilebileceği gibi 
dünyanın her yerinde farklılık göstermek-
tedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan 
daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. 
Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan 
kurban bağışlarının artacağı, buna karşın fi-
yatların yüksek olduğu yerlere yapılan kur-
ban bağışlarının azalacağı tahmin edildiğin-
den İHH, stratejik olarak bütün bölgelerden 
kurban fiyatlarını alıp ortalama bir fiyat be-
lirlemektedir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların 
düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları en-
gelleyeceği gibi her bölgeye ihtiyaç oranında 
kurban eti götürebilmeye de olanak sağla-
maktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu hal-
de kurban fiyatları yüksek olduğu için bağış 
alamayacak veya çok az bağış alacak birçok 
bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kur-
ban gönderilebilmektedir.

Kurban kesim maksadıyla her bölge 
için tek fiyat belirlenmesi caiz midir?
Vakfımız, bölgelerde kesilecek olan kurban-
ları haftalar öncesinden bölgelerde bulunan 
partner kuruluşlar vasıtası ile satın almakta-
dır. Tek fiyat uygulamaları fiyatların düşük 
olduğu bölgelere yoğunlaşmayı engelleyeceği 
gibi her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti 
götürebilmeye olanak sağlamaktadır. Vekâ-
leten kurban kesiminde asıl olan, kurbanın 
kesilmesi ve etinin muhtaçlara dağıtılması-
dır. Kurban fiyatı belirlenmesinde “ortalama 
fiyat” tespit etmenin ve tespit edilen miktarı 
tahsil etmenin fıkhen bir sakıncası yoktur.

Kişi kurbanını dilediği yerde
kestirebiliyor mu?
Hayırseverler kurbanlarını İHH’nın belirle-
miş olduğu ülkeler içerisinden dilediklerinde 
kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirle-
meyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli böl-
gelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha 
uygun olmaktadır.

Vekalet veren kişi kurbanının
kesildiğini nasıl öğreniyor?
Kurbanlarını bağışlayan hayır sahipleri, 
kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsa-
ni Yardım Vakfı’nca cep telefonlarına gön-
derilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebil-
mektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri 
tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler 
tarafından İHH vakıf merkezine kurban 
kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde 
bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin 
ardından kurbanını kestiren kişilere kur-
banlarının kesildiğine dair kısa cep mesajla-
rı gönderilmektedir.

Kurban bağışı en son hangi güne
kadar yapılabiliyor?
Kurban bağışları, bayramın 2’nci günü saat 
23.59’a kadar yapılabiliyor.

Kurban kesimleri kaç gün sürüyor?
Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram 
namazından sonra başlamakta ve bayramın 
üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamam-
lanmaktadır.

Birkaç günde dünyanın 5 kıtasında 
Kurban kesimi nasıl gerçekleşebiliyor?
Vakfımız 5 kıtada, organizasyon kabiliyeti 
olan birçok partner kuruluş vasıtasıyla kur-
ban organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu 
kurumlar kurban bayramı öncesinde dağıtı-
mı yapılacak bölgelerde ihtiyaç sahiplerinin 
tespiti, kurbanlıkların satın alımı, kesimi 
ve dağıtım organizasyonunun planlamasını 
yapmaktadır. Bu ön hazırlıkların ardından 
kurbanların kesimlerine refakat edecek olan 
İHH görevlileri, kesecekleri kurban mikta-
rınca vekâleti alarak bayram öncesinde ke-
sim yapılacak ülkelere gitmekte ve burada 
partner kuruluşlarımız nezaretinde bayram 
namazı akabinde başlayarak kurban bay-
ramının üçüncü günü ikindi vaktine kadar 
kesimleri yapmakta ve dağıtımları gerçek-
leştirmektedirler.
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RAMAZAN

Hayırlarınızla 105 ülke 
ve bölgedeydik
Filistin’den Suriye’ye, Moro’dan Afganistan’a, Irak’tan Nepal’e, Patani’den Küba’ya, dünyanın 
dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize Ramazan bereketini ulaştırmak için yollara 
düştük. Binlerce hayırseverimizin kumanya, fitre, iftar yemeği ikramlarını ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmanın yanı sıra yetim çocukları bayramlıklarla sevindirdik, inşaatını bitirdiğimiz 
kalıcı eserlerimizi hizmete açtık. İHH olarak milyonlarca mazlum, mağdur ve mülteciye 
ulaşmamızda bize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.

5 KITADA

850.000

350.575 
kumanya paketi dağıtıldı.

130.000 
ihtiyaç sahibine fitre ve
fidye ulaştırıldı.

30.000 
Ramazan çocuk paketi 
dağıtıldı.

74.710 
 yetime bayramlık elbise 
hediye edildi.

55 
kalıcı eserin açılışı 
gerçekleştirildi.

Kurulan sofralarla 

2.250.150
kişiye iftar yemeği verildi.

1.752.875
kişi bu kumanyalardan faydalandı.

RAMAZAN BOYUNCA;

DESTEK VE BAĞIŞLARINIZLA;

105

396km yol giderek

ülke ve bölgede

şehre ulaştık.
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Bülent Yıldırım, Cüneyt Özdemir’in CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programında 15 Temmuz gecesi-
ni anlatıyor. Vatan Caddesi üzerinde bulunan, darbecilerin hedefindeki İstanbul İl Emniyet Müdürlü-
ğü’nün önünde yaşananları izleyin.

http://bit.ly/15temmuz5n1k (8 dakika 8 saniye)

15 TEMMUZ

Darbeye karşı çık!
15 Temmuz 2016 gecesi İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın “sokağa çıkın” çağrısı üzerine 
İHH’nın internet sitesinde Darbeye karşı çık başlıklı, tüm halkı darbeye karşı durmaya ve 
meydanlara çağıran bir haber yayınlandı. O sırada Bülent Yıldırım, bir grup İHH gönüllüsü 
ve halk İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden tankları durdurmaya çalışıyordu. Vatan Cadde-
si’nde yaşanan olayların detaylarını ilgili videodan izleyebilirsiniz. 



14 İNSANİ YARDIM 65. SAYI

15 TEMMUZ

Onbinler Saraçhane’deydi
Darbe girişiminin ertesi günü vakfımızın “vakit meydanları doldurmanın, özgür irademizin 
sesini yükseltmenin vaktidir” çağrısına kulak veren onbinlerce kişi, darbecileri lanetlemek 
için Fatih Camii’nden Saraçhane Meydanı’na yürüdü. Darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu 
17 kişinin şehit düştüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Anado-
lu’nun dört bir yanında şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

“Çocukların üzerine kurşun sıktırdılar. Ey cuntacılar Allah sizin belanızı versin! Ey cuntacılar 
yerin dibine girin! Dün gece kanımızla, canımızla size karşı duracağız ama darbe yaptırmaya-
cağız dedik. Türkiye’nin her sathında sokaklara çıkacak, şunu göstereceğiz: Biz asla tanklardan 
da, kurşunlardan da korkmayacağız! Orduya sesleniyoruz: Kendi halkına bir daha asla kurşun 
sıkma. Senin görevin yalnızca ülkeni ve mazlumları korumak olmalıdır. Bu gece herkes sokakla-
ra ve meydanlara çıksın. Mısır’da darbe yapan Sisi, Mursi’yi hapse attı, ama bu darbeciler Cum-
hurbaşkanımızı öldürmek istediler, evini bombaladılar. Sakın ha korkmayın! Burası ümmetin 
son savunma hattıdır. Zalimler, son savunma hattımıza saldırıyorlar.”

- Bülent Yıldırım

Başbakanlık, 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan
vatandaşlarımızın ailelerine ve yaralanan vatandaşlarımıza yönelik 

yardım kampanyasının başlatılması için bir genelge yayınladı.
Buna göre gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan

bağış yapabilecekler.

15 Temmuz
Dayanışma Kampanyası

Ziraat Bankası:   TR71 0001 0017 4503 2156 2050 10

Vakıflar Bankası:    TR22 0001 5001 5800 7304 8831 12

Halk Bankası:       TR56 0001 2009 4080 0005 0002 22

Vakıf Katılım:    TR15 0021 0000 0000 1549 7000 01

Ziraat Katılım:    TR57 0020 9000 0010 9963 0000 01

Turkcell, Vodafone
ve Türk Telekom (Avea)

operatörlerinden “15 Temmuz”
yazıp 1507’ye bir SMS

göndererek 5TL bağışta
bulunabilirsiniz.
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Darbeye karşı duran, cesaretle sokağa
çıkan, farklı görüşten de olsa günler boyu
birlikte nöbet tutan kahraman halkımıza
teşekkür eder; cuntacılarla mücadele eden 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, 
hükümet yetkililerine, muhalefet partilerine, 
TBMM’ye, vatansever asker ve polislerimize 
şükranlarımızı sunarız. Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza
acil şifalar dileriz.
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DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ 

İnsani kriz büyüyor 795milyon

100milyon

60milyon

%45

3milyon

3,2milyar

Dünya genelindeki aç insan sayısı.
Yani her 9 kişiden 1’i açlıkla boğuşuyor.

Her yıl doğal afetlerle karşılaşan insan sayısı.

Dünya üzerindeki savaş ve şiddet mağduru mülteci sayısı.

Ölüm nedeni yetersiz beslenme olan 5 yaş altı çocukların 
dünya çocuk nüfusuna oranı.

Dünyada her yıl düzgün beslenemediği için hayatını 
kaybeden çocuk sayısı.

Dünya silah ticaretinin sadece binde 5’iyle yani
3,2 milyar dolar ile düzgün beslenemeyen çocuk-
ların hayatlarının kurtarılması mümkün.

Kaynak: Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler

Doğal afetler, çatışmalar, savaş ve şiddet, insanları açlıkla karşı karşı bırakıyor, evsiz kalmaya 
ve yurdunu terk etmeye zorluyor. Ülkelerin mevcut sistemleri ise bu sorunlara çözüm bul-
maktan çok uzak. Bu bakımdan küresel insani sistem yeniden şekillenmek zorunda. Sistemin 
değiştirilebilmesi için güçlü bir adım atmak maksadıyla Birleşmiş Milletler’in (BM) öncü-
lüğünde, 173 ülke temsilcisinin hazır bulunduğu, aralarında İHH’nın da yer aldığı yüzlerce 
kurumun katılımıyla 23-24 Mayıs tarihinde İstanbul’da Dünya İnsani Zirvesi toplandı. 

Zirve vesilesiyle küresel insani sistemin mevcut koşullarda karşı karşıya bulunduğu zor-
lukların aşılmasına yönelik hususların kapsamlı biçimde ve sistemde yer alan tüm aktörlerin 
katılımıyla ele alınması sağlandı. İHH, zirvedeki çeşitli toplantılarda özellikle savaş bölgele-
rinde edindiği insani yardım ve diplomasi çalışmaları konusunda görüş ve tecrübelerini pay-
laştı. Zirveden sonraki süreçte BM, somut adımlar içeren bir eylem planı ortaya çıkarmayı 
amaçlıyor. Ancak bu eylem planı yalnızca bir ilk adım niteliğinde olacak. Zira, iklim deği-
şikliği konusunda bile yıllar boyu süren uzun tartışmalar sonucunda uluslararası bir anlaşma 
metni ortaya koyabilen dünya ülkelerinin, insani krizlerde yeni bir yaklaşım geliştirmesinin 
zaman alacağı tahmin ediliyor.
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SURİYE SAVAŞI

1.805 insani yardım TIR’ı
Vakfımız, altı yıldır saldırılar altında hayatlarına devam etmeye çalışan mazlum Suriye halkı-
na savaşın başladığı günden bu yana yardım ulaştırmayı sürdürüyor. 2016’nın ilk yedi ayında 
Suriye’ye 1.805 insani yardım TIR’ı gönderildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan yardım 
malzemeleri arasında 13 bin ton un ve 45 bin ton muhtelif gıda ile birlikte barınma ve sağlık 
ürünleri bulunuyordu. Reyhanlı ve Kilis’teki koordinasyon merkezlerinde ise Suriye halkı için 
18 milyon 350 bin ekmek üretildi.

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER

2 MİLYON 733 BİN 783

16 MİLYON 746 BİN 756

256 BİN 211

151 BİN

75 BİN 600

12 BİN 853

131 BİN175 BİN

Mart ayı itibarıyla Türkiye’deki Suriyeli sayısı.

Polikliniklere sevk olunan Suriyeli sayısı.

10 şehirde kurulan
26 kampta yaşayan 
Suriyeli mülteci sayısı.

Türkiye’de doğan 
Suriyeli bebek sayısı.

Devlet okullarında açılan ek 
sınıflarda eğitim gören ve 
kampta kalan çocuk sayısı.

Çalışma izni verilen
Suriyeli sayısı.

Yetişkinler için açılan
4.208 kursa katılan
Suriyeli sayısı.

Geçici eğitim merkezlerinde 
Libya ve Suriye müfredatına 
göre eğitim alan çocuk 
sayısı.

Kaynak: TC Başbakanlık, AFAD
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Kudüs’ün
özgürlüğü için
İsrail’in 31 Mayıs 2010’da gerçekleştirdiği Mavi Marmara katliamının altıncı yıl dönümünde 
binlerce Filistin sevdalısı Beyoğlu’nda “Özgür Kudüs” için yürüdü.

MAVİ MARMARA

Bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle 
Yemen bir ciddi insani krizle karşı karşıya. Özellikle Taiz 
şehri uzun bir zamandır kuşatma altında. Vakfımız krizin 
başlangıcından bu yana bölgede çalışmalar yürütüyor. 
Halkın acil olarak ihtiyaç duyduğu  temel malzemelerin ba-
şında sağlıklı içme suyu geliyor. Bu problemi çözmek için 
167 adet 10 bin litrelik su deposu uygun dağıtım noktaları 
belirlenerek şehir geneline yerleştirildi.

Sudan’da 1.000 katarakt 
hastasının gözleri
ameliyat ile açıldı. 
2007’den bu yana İHH, 
Afrika’da 85 bini aşkın 
insanın gözlerinin
açılmasına vesile oldu.

SAĞLIK

İstanbul Büyükçekmece Ayşe Erkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri düzenledik-
leri kermes sonucunda Afrika’da “Havz-ı Kevser” ismini verdikleri su kuyusu açtırdı. Gölcük 
Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise harçlıklarından artırdıkları paralarla 
Gana’da bir su kuyusu açtırdı. İHH’nın 26 ülkede açtığı 5 bini aşkın su kuyusu bulunuyor.

Nisan ayından bu yana dört ülkede dört caminin açılışı yapıldı. Bunlar: Burkina Faso’da 
Güneşler Camii, Mali’de Hz.Muhammed Mustafa Camii, Çad’da Hacı Hasibe Ticani Camii 
ve Ruanda’da Hacı Hasibe Camii. İHH’nın 37 ülkede inşa ettiği 184 cami bulunuyor.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’da geçtiğimiz nisan ayında 7,8 ve 6,1 şiddetinde iki 
deprem meydana gelmiş; altı yüzü aşkın insan hayatını kaybetmişti. Vakfımız mağdur olan 
depremzedelere acil temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Makedonya’da meydana gelen selde 20 kişi hayatını kaybetti. Vak-
fımız selden dolayı mağdur olan bölge halkına acil yardım malzemeleri ulaştırdı.

Libya Gadames Belediye Başkanı Abdurrezzak 
Beşir Ömer ve Libya İnsan Cemiyeti yetkilileri 
vakfımızı ziyaret etti. Görüşmede Libya’nın 
durumu ve İHH’nın yapmış olduğu çalışmalar 
konuşuldu.

Şeyh Ahmet Yasin’in kurucusu olduğu 
Gazze İslam Üniversitesi’nin yönetici-
leri vakfımızı ziyaret etti. Çeşitli konu-
larda istişareler ve toplantılar yapıldı.

KALICI ESER

KALICI ESER

ACİL YARDIM

ACİL YARDIM

ACİL YARDIM

ZİYARET ZİYARET

 İHH ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın imzaladığı protokol kapsamında 81 ilde “Yetim 
Hatıra Ormanı” projesi başlatıldı. Yetimler ilk olarak Ordu, Gaziantep, Denizli ve Adıy-
man’da 5 bin 200 fidan dikti.

YETİM

Daha fazla faaliyet notu için www.ihh.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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BİR HİDAYETİN ÖYKÜSÜ
Hasan Öğütlü | İHH Kaynak Geliştirme ve Projeler

Burkina Faso, Nisan 2016

YOLDAKİ
NOTLAR Başkent Ouagadougou’dan 300’ü aşkın kilo-

metre uzaklıkta yer alan Dora köyünde vak-
fımız tarafından inşa edilen caminin açılışı-
nı yapmak üzere yola çıktık. Yolumuz uzun 
ve engebeli. Kendi ülkemizde bu kadar me-
safeyi yaklaşık üç saatte alırken burada altı 
saatte gideceğimizi biliyoruz. Türkiye’den 
birlikte geldiğim İHH Afrika Masası’ndan 
Ömer Faruk Poyaz ile yanımızda partner 
kurumdan Süleyman ve Dora köyüne bizi 
götürecek olan buranın yerlisi bir kardeşi-
miz daha var. Yol boyu araç içinde sohbet 
ederken kendisi hakkında hiçbir şey bilme-
diğimiz, yalnızca adının Khalifa olduğunu 
öğrendiğimiz arkadaşımız da konuşmalarda 
bize katılıyor. Yaklaşık 100 kilometre gittik-
ten sonra aracımız arızalanıyor ve seyir ha-
linde iken motoru duruyor. Durup çalıştırıp 
devam ediyoruz, sonra tekrar duruyor. Bu 
böyle defalarca tekrarlandıktan sonra yol 
kenarında bir motosiklet tamircisinin önün-
de duruyoruz. Kısa bir müdahaleden sonra 
aracımızın arızası geçici olarak gideriliyor 
ve yola devam ediyoruz. Altı saati aşan zorlu 
yolculuğun ardından nihayet Dora’ya ulaşı-
yoruz. İsmi “Osmanlı” koyulan camimizin 
açılışını köy ahalisiyle birlikte yapıyor, na-
mazımızı kılıyor, görevin tamamlandığını 
belgeleyen ve hatıra kalacak fotoğraflarımızı 
çektikten sonra köyden ayrılmak üzere ara-
ca doğru yöneliyoruz. Tam bu sırada, bir-
likte yolculuk yaptığımız mihmandarımız 
Khalifa ile köyün yetişkinleri arasındaki 
samimi konuşmalar ve gülüşmeler dikkati-
mi çekiyor. Khalifa’nın bu köyle bir bağının 
olup olmadığını Süleyman’a soruyorum ve 
oracıkta gözlerimi nemlendiren, pür dikkat 
dinlediğim bir hidayet öyküsüne şahit olu-
yorum.

Süleyman anlatıyor: “Khalifa aslen bu 
köylü. Çok küçük yaşta başkente yerleşmiş 
ama köyle olan bağı kopmamış. Akrabaları 
da var tabii burada. Müslüman bir anne ve 
Hristiyan bir babanın çocuğu olarak yakın 

zamana kadar Hristiyan olarak yaşamış. 
Mimari çizimler yaparak geçimini sağlıyor. 
Daha önce de köyünün bazı ihtiyaçları için 
elinden geldiği kadar yardımcı olmuş. Yakın 
zamanda da köyün büyükleri tarafından 
Dora’ya bir cami inşa edilmesine aracılık et-
mesi talebi gelmiş. Bu isteği kıramamış Kha-
lifa, gerekli yerlere ileteceğini söylemiş ama 
bir yandan da ‘Kim bu kadar masraf yapıp 
köyümüze karşılıksız cami yaptırır ki?’ diye 
de düşünmeden edememiş. Sonra bize ulaştı. 
Talebi ciddiyetle karşıladık ve bir proje ha-
zırladık. Hatta projenin çizimlerini de inşa 
edilen camilere uygun olarak Khalifa’nın çiz-
mesini istedik. Khalifa çizimi yaptı, şükürler 
olsun biten ve biraz önce açtığımız bu camiye 
bağışçı bulması için proje dosyasını İHH’ya 
gönderdik. İHH da sağ olsun kısa sürede fon 
buldu ve inşaatı başlatmak için bize talimat 
verdi. Biz de ilk iş olarak müjdeyi vermek 
için Khalifa’yı aradık. Çizimleri yaparken 
bile umutsuz olan Khalifa çok şaşırdı. Aynı 
dinden olmasa da çok saygı duyduğu ve sev-
diği büyüklerinin talebinin gerçekleşeceği için 
de sevincini gizleyemedi. Derhal köylülere 
ulaşarak onlara da müjdeyi verdi. İnşaat 
başladı. Khalifa da bu kadar çabuk fon bu-
lunmasından ve dünyanın bir ucundan, taa 
Türkiye’den bir hayırseverin karşılıksız bir 
şekilde bu caminin inşasını üstlenmesinden 
çok etkilendi. Rabbimizin de murad etmesiyle 
cami inşaatının başlamasından kısa bir süre 
sonra İslam’la müşerref oldu.”

Biz aracın yanında beklerken Khali-
fa da geliyor. Az önce omuz omuza namaz 
kıldığımız Khalifa’ya bir daha sarılıyorum. 
Büyük bir hayra vesile oldukları için bağış-
çılarımıza da gıpta ediyorum. Çokça dua al-
dığımız Burkina Faso’dan, yapılan bir hayrın 
nice hayırlara kapı araladığına şahit olarak 
Türkiye’ye dönüyorum.
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ÜLKE
NOTU Diğer isimleri Serendib ve Seylan olan Sri 

Lanka, dört tarafı denizle çevrili bir ada ül-
kesi. Bazı rivayetlere göre burası Hz. Adem’in 
dünya üzerinde ilk ayak bastığı yer. Sri Lan-
ka’nın güzelliğine vurgu yapmak isteyenler 
Hz. Adem’in dünyada yabancılık çekmesin 
diye cennetten bir parça olan bu topraklara 
indirildiğini ifade ediyor. Belki de insanlığın 
esas vatanından dünya gurbetine gönderil-
mesinin hüznünü temsil edercesine, gözyaşı-
na benziyor bu topraklar.

Sri Lanka’nın büyük nehirleri bu toprakla-
rın bereketine bereket katan damarlar. Ülke-
nin diğer isimlerinden olan Seylan, nehirlerin 
taşmasıyla meydana gelen sellerden dolayı 
Arapça “akmak” manasındaki “ ” kelime-
sinden gelmekte. Seylan, 1948’deki bağım-
sızlığından 1972’ye kadar ülkenin resmî ismi 
imiş, ancak bu tarihte “Kutsal Toprak” anla-
mında Sanskritçe bir ifade olan “Sri Lanka” 
olarak değiştirilmiş. Bağımsızlığını 1948’de 
ilan eden Sri Lanka’nın da diğer tüm Asya 
ülkeleri gibi uzun bir sömürge tarihi var. İlk 
olarak 1505’te Portekizlilerin, 1638’de Hollan-
dalıların sömürge süreçleri başlamış. İngiliz 
sömürgesi ise bu topraklara 1796’da ulaşmış. 
Sri Lanka’nın nüfusu 22 milyon civarında. Bu 
nüfusun %75’i ülkenin çoğunluğunu oluş-
turan Budist Sinhaliler, %11’lik kısmı Hindu 
Tamil, Müslümanlar ise %10’lık kesimi oluş-
turuyor; %4’lük kesim ise ülkede farklı etnik 
kimliklere mensup olan Hristiyanlar. 2 milyon 
Müslüman nüfusunun büyük çoğunluğu Ta-
mil kökenli. Ülkede 7. yüzyılda buraya ulaşan 
Arap tüccarların ve İngiliz sömürge yıllarında 
işçi olarak getirilen Malayların soyundan ge-
len Müslüman bir kesim de var.

Sri Lanka’nın da modern tarihi yaralarla 
dolu. 1983-2009 yılları arasında çok çetin ve 
kanlı bir iç savaş bu cennetten parça beldeyi 
tarumar etmiş. Müslümanlar ise Hindu Ta-
millerin başlattıkları bağımsızlık savaşında 
ırkdaşları olan gerillalardan yana tavır alma-
yınca hedef haline gelmiş ve yüzlerce Müslü-

man bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş. 90’lı 
yıllarda Tamillerin ülkenin kuzeyini etnik 
ve dinî farklılıklardan temizleme sürecinde 
95.000 civarında Müslüman buralardan çıka-
rılmış. Barış anlaşmalarından sonra bölgeye 
dönüş az da olsa başlamış ama Müslümanlar o 
yılların sarsıntısını hâlâ atlatamamış.

Sri Lanka eğitime büyük önem veren 
bir ülke. Hâlihazırdaki okuma yazma oranı 
%95. Buradaki Müslümanlar Asya’daki diğer 
Müslüman topluluklara kıyasla en yüksek 
düzeyde okuma yazma oranına sahip. Eğitim 
beş yaşında başlıyor. Müslümanlar da dâhil 
devlet okullarındaki tüm öğrencilerin kitap 
ve forma masrafları devlet tarafından karşıla-
nıyor. Eğitim zorunluluğu ülkedeki tüm ke-
simler için geçerli. Buna göre Müslümanlar 
ister medrese ister devlet okulu statüsündeki 
İslami okullarda olsun bu eğitim sürecini ta-
mamlamak zorunda.

Her dinî grup kendi şer’î kuralları içe-
risinde hukuki süreçlerini takip edebiliyor. 
“Müslüman Şahsî Hukuku” çerçevesinde da-
valar devlet tarafından tayin edilen kadılar 
tarafından yürütülüyor. Ülkede “Müslüman 
İşleri Bakanlığı” gibi hususi bir bakanlık bu-
lunuyor. Bununla birlikte Müslümanların 
günlük yaşantılarına dair uygulamalar ve 
fetvalarla ilgilenen Cemiyetu’l-Ulema isim-
li özel bir yapı da var. Bu yapı Müslümanlar 
arasındaki tüm cemaat ve ekolleri kapsayan 
şemsiye bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. 
Parlamentodaki 250 civarında milletvekilin-
den 21’i Müslüman ve bu vekillerden dördü 
bakan. Ülkede okulların tatil dönemi nisan 
ayı iken Müslümanlar Ramazan ayında resmî 
tatil yapıyor. Cuma günleri Cuma namazı 
sonrasına kadar olan vakit de Müslümanlar 
için resmî tatil. Müslüman memurların gün 
içerisinde de namaz vakitleri için toplam bir 
saatlik izinleri bulunmakta. Başkent Kolom-
bo’da bulunan Hamîd al-Huseyniye caddesi-
ne ve Hamidiye kolejlerine Sultan 2. Abdül-
hamid’e atıfla bu isimler verilmiş.

SRİ LANKA
Emrin Çebi | İNSAMER Araştırmacısı
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İHH Sri Lanka’da yaklaşık
10 yıldır çalışma yürütüyor.
Ramazan, Kurban, Yetim Dayanışma 
Günleri gibi özel yolculukların yanı 
sıra bölge halkının ihtiyaçlarını
giderecek kalıcı eserlerin inşası için 
projeler gerçekleştiriyor. Ülkede
vakfımızın bakımını üstlendiği
yaklaşık 2 bin yetim bulunuyor.
Bu yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, 
kıyafet ve barınma ihtiyaçları her ay 
düzenli olarak karşılanıyor. Ayrıca
Sri Lanka’da 3 cami, 4 sağlık ocağı,
bir okul, bir hafızlık merkezi, bir de 
engelli çocuklar için eğitim merkezi
olmak üzere olmak üzere İHH’nın 
inşa ettiği toplam 10 kalıcı
eser bulunuyor.
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11 ülkede 31 yetimhane
Yetim Dayanışma Günleri, yıl içerisinde yetimler için düzenlediğimiz en önemli faaliyetleri-
mizden biri. Mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen Yetim Dayanışma Günleri vesile-
siyle Türkiye ile birlikte 45 ülkede 204 binin üzerinde yetim çocuğun faydalandığı 636 proje 
hayata geçirildi.

Yetim ailelerine ev eşyası alımı, yetimhanelerin tadi-
lat masraflarının karşılanması, yetimlerin kendi iş-
lerini yapabilmeleri için dikiş makinesi alımı, sağlık 
taramalarının yapılması, maddi durumu iyi olmayan 
yetimlerin evlendirilmesi gibi projelerin yanı sıra bu 
yıl 3 yetimhanenin de açılışı yapıldı. Bunlar: Bangla-
deş’te açılan Esma Biltaci Yetimhanesi, Muhammed 
Enes Yetimhanesi ve Bursa İnegöl Yetimhanesi. Böy-
lece İHH’nın 11 ülkedeki yetimhane sayısı 31’e yük-
seldi. İHH’nın yetimhanelerinde 2 bini aşkın yetim 
çocuk kalıyor.

İHH’nın katkılarıyla her yıl Türkiye’den 
yola çıkan gönüllü ekipler dünyanın dört 

bir yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, 
yardımlar yapıyor, yetimhaneler açıyor, 
yetimleri sevindirip ihtiyaçlarını karşı-
lıyor. Her yıl tekrarlanan bu iyilik sefer-

berliğine Yetim Dayanışma
Günleri diyoruz.

Yetim Dayanışma Günleri 

nedir?
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SARI AYAKKABI 

OTOBÜS YÜRÜDÜKÇE AFRİKA
DAHA DA RENKLENİYOR

Şeker verdik olmadı. Balon verdik, 
oyuncak verdik olmadı. Konuşmaya, 
oynamaya çalıştık yine olmadı.
Ne yapsak olmuyordu. Ayakkabı
istiyordu, ama illa da “sarı” olacaktı. 
“Sarı ayakkabı isterim” diye ağlayan 
bu küçük çocuğun hayali ekibimizdeki 
beylerin emeli haline geldi. Ertesi gün 
ekip seferber oldu. O sarı ayakkabı 
bulunacak, bu yetim çocuğun da yüzü 
gülecekti. Oldu da. Sarı ayakkabılarını 
giyince yüzü gülmeye başladı yavruca-
ğın. Ne versek mutlu edemediğimiz
çocuklarımızdan bir çift sarı ayakka-
bıyla mutlu olan çocuklara kadar
buradaki tecrübelerimiz her an bir 
başka ibretlik olaya dönüşüyordu.

İlk hedefimiz zürafa parkı. Otobüslere doluşan yavrularımızın 
neşeli şarkıları nereden geçiyorsak orayı hareketlendiriyor. Yolcu-
luğumuz boyunca yol kenarlarındaki insanlar yüzlerinde gülüm-
semeleri ile otobüsü takip ediyor. Otobüsten sadece çocukların gü-
lücükleri değil mavi, yeşil, turuncu, beyaz, kırmızı İHH balonları 
da dışarı taşıyor. Otobüs ilerledikçe sanki Afrika daha da bir renk-
leniyor. Çocukların enerjisini ve hayat dolu bakışlarını anlatmaya 
ise kelimeler yetmeyecek.

Ayla Kerimoğlu

Patani Kenya

2016

Murat Yılmaz

2016

ORADAYDIK ORADAYDIK



34 35İNSANİ YARDIM 65. SAYI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016

BURADAKİ ÇOCUKLAR MİSAFİRİN
YANINDA GÜLEMEZ

Asırlık dev çınar ağaçlarının arasından uzanan yoldan geçip devasa 
bir binaya ulaşıyoruz. Komünist rejimin bakiyesi buz gibi bir yapı. 
2000’li yılların modası dört düğmeli ceketin sınırlarını zorlayan iri 
kıyım bir beyefendi binadan daha soğuk bir edayla tek kişilik karşı-
lama töreni düzenliyor bize. Askerî disiplin düzeninde tek sıra halin-
de onu takip ederek okuldan içeri giriyoruz. Labirent şeklindeki yapı 
içinde bilmem kaç basamak geçip bir salona varıyoruz. Bir alkış tu-
fanı kopuyor, soğuk duştan çıkıp saunaya girmiş gibi oluyoruz. Sah-
neye fırlayan bir hanım öğretmen, orkestra şefi gibi iki elini iki yana 
açıp birtakım hareketler yaptıktan sonra iki elinin işaret parmağı-
nı dudaklarında birleştiriyor. Ortalık bir anda sus pus oluyor. Millî 
sazlardan dombra ile başlayan serenat, ardından küçük bir gösteri. 
Çocuklar maharetlerini sergileme, ben ise iki gündür gülmeyen ço-
cukların derdini öğrenme telaşındayım. Öğreniyorum da. Hem de 
o hanım öğretmenden. “Bakın beyefendi, buradaki çocuklar misafi-
rin yanında gülemez. Bizim geleneklerimizde çocuk misafirin oldu-
ğu odaya girmez, sofraya oturamaz. Çünkü ayıptır.” diyor. Binlerce 
kilometreden sadece buradaki çocukların yüzünü güldürmek için 
geldiğimizi söyleyince o öğretmen yeniden sahneye çıkıyor, iyi de 
ediyor. Ortalık yeniden cıvıl cıvıl oluyor. Buz gibi binada çocukların 
kahkahalarıyla yüreğimiz ısınıyor.

Osman Sağırlı

Kazakistan Afganistan

2016

Mehmet Gündüz

2016

ORADAYDIK ORADAYDIK

AFGANİSTAN
KADAR YORGUN
ÇOCUKLAR
Herat’ta ziyaret ettiğimiz
yetimhanedeki yetimlere kıyafet
ve çanta içerisinde kırtasiye
malzemelerini tek tek dağıtıyoruz. 
Nedendir bilinmez, bazılarının yüzüne 
bakınca Afganistan’ın yorgunluğunu 
görüyorum. Kâbil kadar yorgun
duruyorlar. Hediyelerini aldıktan
sonra gözlerimin içine doğru umut 
dolu bakışlarla gülümseyen o küçük 
hanımefendi bana her şeyi özetleyive-
riyor. Bakışlarıyla “biz gülersek
dünya güler” diyordu. Ötesi yoktu.
O kadar güzel gülüyordu ki çantanın 
üstüne yüreğimi koyup gidesim geldi.
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İHH’NIN
İLK YETİMHANESİ

BAŞINI DAYAYACAK BİR ANNE-BABA
OMZUNDAN MAHRUM OLMAK

Durağımız MSAL Yetimhanesi. 
MSAL’ın önemli bir özelliği İHH’nın 
açtığı ilk yetimhane olması. Aynı
zamanda vakfın çalışmalarının ne 
denli önem taşıdığının da en canlı 
örneği. MSAL, kız kardeşlerimizin 
kaldığı bir yetimhane. 2005’te kurulan 
yetimhaneye küçük yaşta gelen kızlar 
artık birer genç kız olmuş, çoğu
üniversite eğitimi alıyor ya da üni-
versiteye hazırlanıyor. Aralarında 
doktora yapan bile var. Burada yetişen 
kızlarımız şimdi İHH’nın diğer
yetimhanelerinde çalışıyor, faaliyetler-
de görev alıyor. Yetim faaliyetlerinin 
bereketine ve iyiliği yaymadaki
önemine şahit oluyorum burada.

Piknik alanına gitmek için otobüse bindiğimizde “Abla şu çocuk çok 
mahzun, bir ilgilenir misin?” diye yanıma oturttukları küçük kız, o 
gülen gözlerin ardındaki hüznü anlatmaya yetti. Omuzlarından be-
line kadar sarkan bembeyaz başörtüsü ve yine bembeyaz eteğinin 
içinde incecik, mahzun, küçücük, el kadar bir kız çocuğu. Boynunda 
asılı karttan adının Aşifa olduğunu öğrendiğim bu dünya tatlısı kızın 
dikkatini çekmek, yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için biraz 
uğraştım ama nafile. Sonra elindeki naylon poşeti görünce, otobüs 
tutmasından dolayı midesinin bulanıp kustuğunu ve bunun için çok 
bitkin olduğunu anladım. Beni esas etkileyen, perişan olmuş bu 7-8 
yaşındaki küçük çocuğun büyük bir sabırla, poşeti ağzına götürüp is-
tifra ederken dahi çıtını çıkarmadan, taşkınlık yapmadan, hiç şikâyet 
etmeden yaşadığı sıkıntıyı kabullenişiydi. Aşifa o gün hepimizi öyle-
sine etkiledi ki… Aslında Aşifa’yı böylesine içine kapayan ama hayata 
karşı dayanıklı kılan şey, yaşadığı sıkıntılar karşısında başını dayayıp 
mızıldanacağı bir anne-baba omuzundan mahrum olmasıydı.

Zeynep Varol

Pakistan Kenya

2016

Şafak Sarı

2016

ORADAYDIK ORADAYDIK
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I’M HAPPY
Rabia Saral

Bangladeş

2016

ORADAYDIK

Evden çok uzaktayım. Bu satırları belki de pirinç tarlalarının üze-
rinden geçerken yazıyorum. Ya da yüreğimizi boşluğa bıraktığımız 
yolların herhangi birinden. Mesafeleri reddedin. Konuştuğunuz dil-
lerin farklılığını da. Sadece kardeş olduğunuzu hatırlayın.

Dhaka’dayım. Namaz kılarken bir çift gözün dikkatli bakışlarla 
bizi izlediğini hissediyorum. Namazı bitirdiğimde hâlâ karşımızda 
aynı duruşu ve aynı bakışı ile bizi süzdüğünü görüyorum. İki ki-
şiydik. Ayakta durmuş, belki de içinden; beyaz insanın nasıl namaz 
kıldığını, daha ziyade bu tozlu, derme çatma, mescit denilemeyecek 
yerde ne işimiz olduğunu sorguluyordu. Toparlanıp yanına gittim. 
Herkesin konuşabildiği kadar olan İngilizcem ile adını sordum; 
“Rubi” dedi. Benim adımı duyduğunda ise yüzünde kocaman bir te-
bessüm oluştu. Benzer isimlere sahip olmak, tanışık olmak gibi bir 
şeydi. Birkaç kelamdan sonra “Arap mısın?” diye sordu ve zihnim-
deki o hiç unutulmayacaklar köşesine kuruldu. Gelişmemiş, daha 
doğrusu gelişmesine izin verilmemiş halkın, Müslüman olarak sa-
dece Arapları bilmesi, kurnaz İngiliz’in oyunlarından sadece biriydi.

Gazipur’dayım. Bir kuşun kafesten dünyaya bakması gibi, camın 
arkasından izliyorsunuz bu şehri. Şehrin ara sokaklarına gizlenmiş 
bir sığınağa gidiyoruz şimdi. Abdülhamid Han Kardeşlik Yetimha-
nesi’ne. Yaklaştıkça tebessüm eden insan sayısındaki fazlalığı fark 
ediyorsunuz camın arkasından. Sizi biliyorlar. Sizi bekliyorlar. Ara-
badan indiğiniz anda bir heyecan dalgası yayılıyor. Anlamını bilme-
diğiniz ama yüzlerine baktığınızda hissettiğiniz bir şeyler. Hafız olan 

bir yetimin dilinden dökülen sözcüklerin 
şahidi ve sahibi oluyorsunuz.

Kurigram’dayım. Esma Biltaci Yetimha-
nesi’nin açılışındayız. Katıldığımız prog-
ramların en kalabalık olanı ile selamlıyor 
köy ahalisi bizi. Günler öncesinden haber 
salınmış herkese. İlk başta fark edememiş-
tim ama sahneye oturttuklarında bu bölge-
de görebileceğim her etnik gruptan insanın 
şu an karşımda olduğunu hissediyorum. 
Şaşkın şaşkın elindeki balonlarla etrafı iz-
leyen bir çocuğu, niçin geldiğimizi bilen 
mahzun ve bir o kadar mütebessim bir an-
neyi, konuşmadan bir şeyler anlatırken gö-
rüyorsunuz. İşte böyle konuşmadan çok şey 
anlatan bir yetim tanıdım çocuklarla zaman 
geçirirken. Adı “Mahmudü’l-Hasan”. İsmi 
gibi güzelliği ile övülmüştü, güzel ahlakı 
ile. Odasında cam kenarındaki ranzanın alt 
tarafında oturuyordu. Yanına gittim. Ran-
zanın demirlerinden sarkan, yere değmeyen 
ayaklarının ucuna oturdum. Adını sorabil-
miştim, nasılsın diyebilmeyi bir de. Ama 
devamı gelmiyordu. Yanımda getirdiğim 
küçük hediye paketini ellerine verdim. Göz-
lerindeki minnet, küçük bir hediye paketi-
ne sığamayacak kadardı. Başındaki takkeyi 
çıkarıp saçlarını sıvazladım. Alnını öptüm. 
En kocamanından kollarıma sardım. Ayağa 
kalkmış veda edecekken elini tutmak için 
elimi uzattım. O ise, eline verdiğim hediye 
paketini bana geri uzattı. Evet, durup dü-
şünmüyoruz bazı şeyleri. Peki şimdi nereye 
iltica edelim bu masumiyetten?

Thakurgaon’dayım. Allah’ın yeryüzün-
deki evlerine, çağrısının sesine bir yenisi-
ni daha eklemek için düştük yola. Açılışa 
hazır Hacı Hasibe Camii’nin minaresini 
uzaklardan gördük. Mavinin üzerine pem-
be dokunuşlarla süslenen cami, düz arazi-
nin üzerinde olmasının yanında, etraftaki 
evlerin renksiz olması sebebiyle de gözleri 
üzerine çeken, bayramlık elbisesini giymiş 

bir çocuk gibi selamlıyor bizleri. Kurde-
le kesimi, fotoğraf çekimi, açılış programı 
derken kendimi bambu ağaçlarının serin 
tuttuğu bir evin tek odalık kısmında, bir se-
dirin üzerinde oturmuş, önümdeki sofraya 
sürekli yeni meyvelerin eşlik ettiği, etrafı 
meraklı bakışlarla izlerken buldum. Yanı 
başımda da her an bir şey isteyebilecek-
mişim gibi kendini hareket etmeye hazır 
tutan Gülsüm Abla. Bizi annesinin evinde 
ağırlayan Gülsüm Abla, ısrarla bir de kendi 
evine götürüyor. Eşi, çocukları, kardeşleri, 
babası, büyükannesi... Hepsi ile tek tek ta-
nıştırıyor, sanki hep bugünü bekliyormuş 
edasıyla. Öylesine çocuk canlı, öylesine gü-
zel. Yüzündeki kocaman gülümsemesi ve 
her bir adımımızda dönüp “I’m happy” di-
yerek elimi sıkıca tutması, onun yanından 
ayrılmamak için başka sebep aratmıyor. 
Gülsüm Abla’nın evinde bir seccadenin 
üzerinde omuz omuza namaz kıldık. Ortak 
nokta, tarafımız. Hiç bilmediğiniz bir ülke. 
Hiç tanımadığınız insanlar ve hiç duyma-
dığınız bir dil. Tek bir ortak yönünüz var: 
Seccadenin serili olduğu taraf.

Şimdi bu satırları İstanbul uçağının sa-
atini bekleyen bir Rabia olarak yazmıyo-
rum. Bu satırları; onu namaz kılarken izle-
yen Rubi ile beraber namaz kılmak, bir gün 
Mahmudü’l-Hasan’ın elini tutup tebessüm-
lerini minik hediye paketlerine doldurmak 
ve yine bir gün Gülsüm Abla’nın kapısını 
çalıp “I’m happy” diyerek boynuna sarılmak 
için; baharat kokulu bu ülkeye bir gün yine 
geleceğine inanan Rabia olarak yazıyorum. 
Ve yine bir gün yetimlere kavuşmak için.
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450 BİN 
KAHRAMAN
2 MİLYON
İYİLİK
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Ama yine de tüm bu sorunları çözmek için
çabalayanlar var. İHH geçtiğimiz yıl, dünyanın
dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, mağdur olmuş,
felakete ve zulme uğramış milyonlarca ihtiyaç sahibine 
328.333.087 Türk lirası tutarında yardım ulaştırdı.
Sadece 2015 yılında, 450 bin yardımsever
2 milyon 230 bin adet bağış hareketinde bulundu.

İnsanlık, geçtiğimiz yüzyılın dünya savaşlarından sonra yeniden büyük krizlerle karşı kar-
şıya. Savaş, şiddet, doğal afet, açlık, yoksulluk ve daha birçok şeyle boğuşan insanlar küresel 
güçlerin çıkar çatışmasının tam ortasında çaresizce can çekişiyor. Her yıl 250 milyon kişinin 
ekonomik ve sosyal krizden, 100 milyon kişinin de doğal afetlerden etkilendiği dünyamızda 
şu anda evini terk etmek zorunda kalıp göç yolunda olan 60 milyon savaş ve şiddet mağduru 
bulunuyor.

Dünya nüfusunun 9’da biri yani 795 milyon insan açlıkla boğuşurken büyük şehirlerde 
tonlarca ekmek çöpe atılıyor. Temiz suya ulaşamayan milyonlarca insana karşın dünya si-
lah ticareti hiç olmadığı kadar hızla büyüyor. Uluslararası sözleşmelerdeki metinlere rağmen 
dünya üzerindeki hak ve hürriyet ihlalleri artarak devam ediyor; zalimler adilce yargılanmı-
yor. Sosyal adaletin dünya coğrafyasını kapsaması gerekirken ekonomik bakımdan güçlü ül-
kelerin insanlığı sömürüsü ise bitmek bilmiyor.



SOSYAL SAĞLIK

EĞİTİM KÜLTÜR

302.676.063
Acil yardım, Ramazan, Kurban, yetim,
su kuyusu, barınma, meslek edindirme

Hastane, sağlık ocağı, gezici klinik, tıbbi cihaz, 
ilaç, muayene, tedavi, katarakt

Cami, mescit, kültür merkezi, kursOkul, medrese, dershane, enstitü, kırtasiye, burs

8.335.345

12.170.895 5.150.784

₺ ₺

₺ ₺

Son 5 Yılın Yardım Bütçesi

Eğitim

Sağlık

Sosyal

Kültür

Toplam

₺ 5.203.630

₺ 3.598.153

₺ 56.756.221

₺ 949.864

₺ 66.507.868

2010 2011

₺ 5.674.171

₺ 10.727.816

₺ 77.907.319

₺ 1.934.081

₺ 96.243.387

2012

₺ 4.891.316

₺ 12.582.936

₺ 96.864.280

₺ 2.401.694

₺ 116.740.226

2013

₺ 7.721.930

₺ 15.865.840

₺ 166.932.975

₺ 3.635.248

₺ 194.155.993

2014

₺ 8.837.451

₺ 15.834.802

₺ 298.901.706

₺ 4.288.406

₺ 327.862.365

Sayılarla 2015 Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 2015 faaliyet
raporumuza www.ihh.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 



Özetle 2015

Yetim Sponsorluk Sistemi’ne dâhil edilen 

Bayramlarda hediye elbiselerle yüzü gülen

çocuk

bağışçı

bağış hareketi

17.483

yetim çocuk 63.683

Temeli atılan cami13

Ramazan kumanyası283.278

Suriye'de ekmek ton gıda266.187.000 45.035

456.639

2.232.253

Kurban hissesi51.770

Açılan su kuyusu508

Özgürlüğüne kavuşan savaş mağduruesir,10 464

Diplomatik, siyasi ve akademik misafir151

diplomatik ziyaretUluslararası 31

toplantıÇoğunluğu uluslararası 107

uluslararası sempozyum, çalıştay4

Hazırlanan  belgesel, ödül alan film3 2
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Sllupcan Şehitliği’ne doğru ilerlerken yarım yamalak Türkçesiyle sordu: 
“Sarayda mı yaşamak iyi, zindanda mı?” Bu nasıl soru diye düşündüy-
sem de işin içinde bir hikmet olduğunu da sezerek ‘elbette saray’ dedim. 

“Züleyha, dönemin en büyük krallığının saraylarında yaşıyordu.
Hizmetinde binlerce kişiyle her istediğine ulaşabilecek gücü vardı.

Fakat tüm bunlara rağmen gece uyuyabilmek ve acısını dindirebilmek 
için ilaçlara ihtiyacı vardı. Peki ya Yusuf? Kör kuyudan sonra haksız 

yere zindana atılmıştı. Ailesinden ve vatanından uzak, idama
götürecek bir iftiraya rağmen mutlu ve kendinden emindi. Şimdi tekrar 

düşün, zindan mı, saray mı?”

İNSANSIZ KİLİSELER ÜLKESİ: 
MAKEDONYA

Erhan İdiz
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Cevap vermesem de anlamıştım, önemli 
olan nerede yaşadığın değil kiminle yaşa-
dığındı. Derler ya: Allah ile olduktan sonra 
ömür de hoştur ölüm de…

Makedonya gezimizin bir kısmında bize 
eşlik eden Said Abi, deyim yerindeyse tam 
bir hayat okulu mezunuydu. Görmüş ge-
çirmiş, nice hikayeler biriktirmişti, kimi 
hüzün kimi mutluluk kokan. Said Abi’nin 
hikayeleri eşliğinde vardık şehitliğe. 2001 
yılında Arnavutlar, kendilerini görmezden 
gelen Makedon hükümetine karşı ayaklan-
mış ve altı ay destansı bir şekilde direnmiş-
lerdi. Savaş sonrası şehitleri için bir me-
zarlık yapmış, içine de müze kurmuşlardı. 
Böylece ödedikleri bedelleri unutmayacak 
ve unutturmayacaklardı. İnsan nisyan ile 
maluldür. Ne de çabuk unuttuk Bosna’da, 
Kosova’da, Makedonya’da yaşanan acıları. 
Kafamda kurduğum Avrupa’nın sonsuzluğa 
uzanan huzurdan kalesi, şehitlikte anlatılan 
her acı hikayeyle yerle bir oldu. Oysa iki 
dünya savaşı ve art arda iç savaşlar yaşayan 
kıtanın her zaman huzurlu olmadığını çok 
iyi bilmem gerekirdi.

Osmanlı’dan bir parça...
İHH’nın Ramazan kumanyalarını da-
ğıtmak üzere bindik uçağa ve bir saatlik 
yolculuğun ardından Üsküp’e iniş yap-
tık. Uzun süre Roma, Bizans, Osmanlı ve 
Yugoslavya’nın idaresi altında kalan Ma-
kedonya, zorlu bir mücadeleden sonra 
bağımsızlığını kazanmış. BM tarafından 
1993 yılında resmi olarak tanınsa da Yu-
nanistan’ın itirazı sonucu ‘Makedonya Eski 
Yugoslav Cumhuriyeti’ adıyla tanınmaya 
başlanmış. Yunanistan’da bulunan Make-
donya bölgesi nedeniyle yaşanan bu isim 
tartışması yıllardır iki ülke arasında soğuk 
rüzgarlar estiriyor.

25 bin kilometrekare ile Konya’dan çok 
daha küçük bir yüzölçümüne sahip ülkenin 

nüfusu 2 milyon. Çoğunluğun Makedon 
olduğu ülkede Arnavut, Türk, Roman, Sırp 
ve Boşnaklar bulunuyor. Doğası, tarihi, in-
sanıyla muhteşem bir yer Makedonya. Her 
yanıyla Osmanlı’dan bir parça. Zamanın da 
tıpkı insanı gibi yavaş ilerlediği bir ülke. Hiç 
kimsenin acelesi yok. Doğanın dinginliği 
sinmiş herkese ve her şeye…

İklimi ve bitki örtüsü ile Marmara ve 
Ege bölgelerini andırıyor. Gerek kültürel 
gerek coğrafya olarak bize çok yakın bir 
ülke. Öyle ki tabelaları görmezseniz yaban-
cı bir ülkede olduğunuzu anlayamazsınız. 
Misafirperverlikte bizden bir adım öndeler.

İnsansız kiliseler ülkesi
Boş kiliseler, dağ başlarına dikilen metreler-
ce haçlar, ülkenin dört bir yanına inşa edilen 
Hristiyanlığa dair semboller… Müslüman-
lara ait izlerin silinip, Hıristiyanlığın can-
landırılmaya çalışıldığı bir ülke Makedonya. 
Yaşamın olmadığı dağlara onlarca kilise ya-
pılıp haçlar dikilmesi Bizans’ı canlandırma 
çabasından başka bir şey değil. Hiç kimse-
nin gitmediği kiliselerle dolu ortalık.

Rehberimiz Hacı Muhammed, “Din in-
sanlar için inmiştir” diyor “fakat bunların ki-
lise yaptırdığı hiçbir yerde insan yok. Bunlar, 
dini insan için değil siyaset için önemsiyor.”

Bununla da sınırlı değil yaşananlar. Kal-
kandelen’in Tetovo, Doyuran’ın Doyran, 
Kumova’nın Kumanova olduğu ülkedeki 
Türk izlerini silmeye önce isimleri değiştir-
mekle başlamışlar. Sonrasında bu değişiklik 
fiziki yapılara sıçramış. Kaderine terk edi-
len her İslami yapının yerine bir kilise yapı-
lıp bir haç dikilerek net bir mesaj verilmiş: 
Burası Hristiyan ülkesi.

Ülkedeki her türlü yapı Osmanlı’dan 
önceki bir tarihle ilintilenerek 542 yıllık 
tarih aradan çıkarılmaya çalışılmış. Tarihi 
kaleden Taşköprü’ye her türlü yapı Roma 
ve Bizans tarihiyle açıklanmaya başlanmış. 

Fakat ne güzel ki ezan sesleri İstanbul’u 
aratmıyor. Sadece yüzde 35’i Müslüman 
olan ülkede ezan sesleri mest ediyor. Yüz-
de 90’ı Müslüman olan ülkelerde bile bu-
lamayacağınız bu ezan huzurunun nedeni 
Osmanlı elbette.

Türkler savaşı kaybetmek üzere
Makedonya’nın ciddi bir asimilasyon politi-
kası uyguladığı Müslümanlar bu dayatmaya 
var gücüyle direniyor. İnatlarıyla tanıdığı-
mız Arnavutlar buna da direnmeye devam 
ediyorlar fakat Türklerin bu savaşı kaybet-
mek üzere olduklarını söyleyebilirim. Savaş 
yenildiğinde değil, düşmanına benzeme-
ye başladığında kaybedilir derler ya bu da 
böyle bir yenilgi. Gün geçtikçe düşmanları-
na daha fazla benzemeye başlamış Türkler. 
Neyse ki bölgeye yardım elini uzatan Tür-
kiye duruma az da olsa müdahale etmeye 
başlamış. Cami ve okulları onarıp yollar ya-
pıyor; bölgeye ekonomik anlamda da büyük 
destek sağlıyor. Hristiyan köylerinin daha 
gelişmiş olduğunu görünce nedenini soru-
yoruz. Rehberimiz bu köylerin Avrupa Bir-
liği fonlarıyla desteklendiğini söylüyor. Bu 
cümleden sonra bir kez daha ‘büyük ülke’ 
olmanın önemini kavrıyoruz.

İHH ve Makedonya
Somali’deki fakir ile Makedonya’daki fakir 
için bir paket kumanya aynı anlamı taşımı-
yordu elbette. Siyah derili kardeşimiz için 
bir parça ekmek bazen hayat ile eşdeğerdi. 
Oysa bu insanlara kumanya götürmek her 
şeyden ziyade gönüllere dokunmayı amaç-
lıyordu. Fakirdiler elbette ama bir paket pi-
rinçten ziyade kardeş ülkenin, Müslüman 
kardeşlerinin sıcak bir selamına ihtiyaçları 
vardı. İHH da bunun farkında olacak ki her 
fırsatta ekiplerini buraya gönderiyor.

Daha önce Bangladeş’te İHH’nın yaptı-
ğı yardımları görme fırsatım olunca şunla-

rı yazmıştım: “Başta bu insanlara ‘ne güzel, 
dünyayı geziyorlar’ mantığıyla yaklaşıyor-
dum. Fakat işin içine girdiğimde durumun 
sandığım gibi olmadığını anladım. Zira bu-
raya gelen insanlar hep veriyor. Mümkün 
olduğunca ceplerinden, yeri geldiğinde ise 
yüreklerinden. Her şeyi paylaşıyorlar, hem 
birbirleriyle hem de diğer kardeşleriyle. Bu 
duyguyu paylaşmak bile apayrı bir şey. Her 
millete ve yardıma muhtaç herkese kulak ke-
silmiş bekliyorlar. Bazen Hıristiyan Haiti, ba-
zen Müslüman Pakistan. Kimin ihtiyacı var-
sa ona kulak kabartıyorlar. Ve görüyorsunuz 
ki inanç olmazsa eğer o insanları 45 dereceyi 
bulan sıcaklıkta soğuk bir su bile bulamaya-
cakları bu yerlere getiremezsiniz. İnsanı bu-
harlaştıran nem, yiyecek yemek bulamamak 
ve bazen tarantula bazen kertenkelelerle sa-
bahlamayı saymıyorum bile.”

Şimdi Makedonya’da, sırtımızda koliler, 
yaz sıcağında oruçlu halde Türk köylerine 
doğru ilerlerken bir kez daha tekrarlıyorum: 
Bu işte çileden fazlası yok. Allah rızası için 
çile, şahit olunan mutluluklar, kardeşlik, iki 
muhabbet ve bolca yorgunluk…



52 53İNSANİ YARDIM 65. SAYI NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2016

KÖLE GEMİLERİNDEN 
MÜLTECİ BOTLARINA

Serhat Orakçı
İNSAMER Afrika Uzmanı

Endülüs’ün düşmesinin
ardından agresif bir yayılma-
cılık sergileyen Avrupa güçleri, 
Afrika-Yeni Dünya ve Avrupa 
arasında Atlantik köle ticaretini 
kurarak insanlık tarihinin en 
karanlık dönemini başlattılar. 
15. yüzyılın ortalarında
başlayan bu süreç yüzyıllar 
boyunca Afrikalıların vatanla-
rından kopartılarak bilmedikleri 
topraklarda plantasyon işçisi 
olmasıyla devam etti. 
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Gemiler dolusu istiflenmiş insan kitleleri ay-
lar süren yolculuklar sonunda Yeni Dünya’ya 
ulaştılar. Ölenler, hasta olanlar veya cezalandı-
rılanlar Atlantik Okyanusu’nun azgın sularına 
atılarak köpek balıklarına yem edildi. Yüzyıllar 
boyunca 15 milyon Afrikalı, köle olarak Yeni 
Dünya’ya taşınırken 2,5 milyon insan yolda ve 
bir o kadarı da vardıktan hemen sonra şatla-
ra adapte olamayarak zorla götürüldükleri bu 
yeni kıtada hayatını kaybetti. 

Avrupalı beyaz sınıf dışında hiçbir mil-
letin “gerçek insan” sayılmadığı bu karanlık 
dönem sonrasında dünyada “kapitalizm” 
denen ekonomik sistem şekillendi. Avru-
pa’daki ticari sermaye birikimi burjuva sı-
nıfını doğururken teknik imkânların geniş-
lemesi sonucu sanayileşmeye gidildi. Köle 
ihtiyacının ortadan kalktığı bu dönemde 
Avrupa’da kölelik yasaklandı. Artık insanla-
rın zoraki göç dönemi bitmiş, gönüllü göç 
dönemi başlamış oldu. 

Batı dünyası ile diğer milletler arasındaki 
ekonomik refah seviyesi açıldıkça insanlar gö-
nüllü olarak Batı’ya akın etmeye başlayacaktı. 
Beyin göçü denen hadisenin yanında ailesini 
geçindirmek veya daha iyi şartlarda yaşatmak 
isteği içinde olan Hindistanlı, Pakistanlı, Mek-
sikalı göçmenler Batı’ya ulaşacaklardı. Ülkele-
rindeki iç savaş, çatışma ve baskıcı rejimlerden 
kaçanların sığınacağı ilk liman yine Batı ola-
caktı. Yaşam standartları ve koşulları kötü olsa 
da, alınan ücretler ortalamanın altında olsa 
da, varılan yerde kültürel asimilasyona maruz 
kalınsa da Batı’ya göç kişisel refah için en kes-
tirme yoldu. 

Bugün de vatanlarında huzur bulama-
yan insanlar çareyi göç etmekte buluyorlar. 
Ekonomik refah seviyesi iyi durumda olan 
Avrupa ülkeleri, sahil güvenlik önlemleri ve 
göçmen yasaları ile kısıtlamalara gitseler de 
insanların bu tehlikeli yolculuğa çıkmasına 
engel olamıyorlar. Ölümü göze alan bu in-
sanlar ne olursa olsun Avrupa’ya ulaşmakta 

kararlılar. Akdeniz’de sık sık batan istiflenmiş 
göçmen botlarına rağmen bu zorlu yolculuğa 
çıkıyorlar. 2015’te Avrupa’ya denizden ulaşan 
göçmen sayısı 1.011.700 iken kara yolu ilen 
ulaşan göçmen sayısı 34.900. Sağ salim ula-
şanların yanında bir de batan teknelerde can 
veren binlerce insan var. 

Suriye, Afganistan, Irak, Eritre, Libya, 
Güney Sudan, Yemen ve Myanmar gibi ül-
kelerdeki siyasi kriz ve çatışma ortamı insan-
ları göçe zorluyor. Akdeniz’de batan göçmen 
botları binlerce insanın hayatına mal oluyor. 
Uluslararası kurumların ve STK’ların sahil 
güvenlik botları, kurtarma operasyonlarında 
yetersiz kalıyor. Bu yüzden binlerce insan Kı-
zıl Deniz ve Akdeniz’de boğularak can veriyor. 
Sadece son iki yıl içerisinde Kuzey Afrika’dan 
İtalya’ya ve Türkiye’den Yunanistan’a ulaşmak 
isterken 7.000 civarında insan, batan tekneler-
de boğularak can verdi. 

Kim çözecek bu sorunu? Elbette dünya-
daki mevcut sistem yapısal değişiklik göster-
medikçe kimse çözemeyecek. Sadece alınan 
tedbirlerle sayılar kontrol altına alınabilecek 
ya da daha komplike kurtarma operasyonları 
düzenlenecek. İnsanların göç etme zorunlulu-
ğu ortadan kalkmadıkça siyasi, dinî veya eko-
nomik nedenlerle mevcut güzergâhlardan ya 
da yeni alternatif güzergâhlardan insan akışı 
devam edecek. 

2015 Dünya Göç Raporu verilerine göre 
dünyamızda 232 milyon uluslararası göçmen 
ve 740 milyon civarında da iç göçmen bulun-
makta. Birleşmiş Milletlere bağlı Mültecilik 
Yüksek Komiserliği’ne kayıtlı mülteci statü-
sünde bulunanların sayısı 19,5 milyon. Bu 
da küresel düzlemde her yedi-sekiz kişiden 
birinin göç ettiğini göstermekte. New York, 
Londra, Paris gibi mega şehirlerin yanında 
İstanbul, Kazablanka, Dubai, Pekin gibi şe-
hirler de artık yüksek oranda uluslararası göç 
almakta. Hatta ara istasyon olarak adlandırı-
lan göçmenlerin bir müddet konakladığı Tu-

nus, Cezayir, İskenderiye gibi şehirler bile bu 
sebeple hızlı nüfus artışı yaşıyor. Pek çok ül-
kede büyük kitlelerin yaşadığı mülteci kamp-
ları bulunmakta. Diğer önemli bir gösterge 
de göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünün 
oldukça düşük düzeylerde olması. 

Son yıllarda göçmenler Avrupa Birliği’nin 
(AB) korkulu rüyası haline geldi. AB, artan 
göçmen baskısı nedeniyle yeni tedbirlere baş-
vururken yeni strateji, göçü Avrupa’ya yola 
çıkılmadan daha geçiş güzergâhlarındayken 
sonlandırmak. Alman Der Spiegel’in deşifre 
ettiği, Almanya’nın başını çektiği gizli görüş-
melerde alınan kararlar, bu stratejinin hayata 
geçirilmesi için AB’nin üç yılda sekiz Afrika 

ülkesine 40 milyon sterlin ödeme yapacağı 
yönünde. Özellikle Afrika Boynuzu ülkelerini 
kapsayan bu plan, göçmenleri bu ülkelerdey-
ken durdurmayı hedefliyor. Maddi yardımın 
yanında sahil güvenlik desteği, sınır kontro-
lünde kameralı sistemler kurulması gibi başka 
destekler de var.

Artık göçler, dışarıdan bir gücün zorlama-
sı yerine şartların zorlamasıyla gerçekleşiyor. 
Kölelik dönemi resmen bitse de onun şekil-
lendirdiği dünyada Batı dışı toplumların çilesi 
sona ermiş değil. Bir zamanlar zorla köleleş-
tirilen insanların akraba ve torunları şimdi 
dedelerinin yolundan bu yolculuğu gönüllü 
olarak sürdürmekte.
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SON DURAKTA KAYBOLAN 
ÇOCUK HAYATLAR

Emrin Çebi
İNSAMER Araştırmacısı

Avrupa’ya sığınmacı olarak iltica edenlerin trajik yol hikâyeleri
yeni bir durum olmayıp yıllardır zaman zaman haber sayfalarına düşen 
facialarla gündem olurdu. Sonra bu yollarda meydana gelen kayıplar bir 
sonraki şoka kadar gündemden hızlıca silinirdi. Ancak son yıllarda artan 

savaşlar ve özellikle de Suriyeli mültecilerin akınıyla yoğunlaşan göç yolları, 
bugün artık bambaşka mücadelelere ve felaketlere sahne oluyor. Göç

yollarında meydana gelen felaketlerin görebildiğimiz kadarı genellikle 
ölümlerle sonuçlanan vakıalar. Fakat bu büyük buz dağının görünmeyen 

kısmındaki felaketleri, onlara maruz kalanlar dışında kimse bilmiyor. 
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2016 başında gündeme gelen Avrupa’daki 
10.000 kayıp çocuk mevzusu, çocukların kit-
lesel halde ortadan kaybolduklarını ortaya ko-
yuyor. Bu rakamlar, ayrıca bu çocukların göç-
lerin artmasıyla faaliyetlerine hız veren insan 
tacirlerinin bilinmeyen tuzaklarına kurban 
gitmelerine engel olunamayışının korkunç 
bir göstergesi olarak da karşımızda duruyor. 
“Unaccompanied” yani herhangi bir refakat-
çisi olmayan çocuk olarak sınıflandırılan bu 
çocuklara dair 10.000 rakamı sadece Avru-
pa’da tespit edilebilen bir veri. Bu kategorideki 
sığınmacı çocukların göç edilen diğer Orta-
doğu veya başka coğrafyalardaki akıbetlerine 
dair ise -bu ülkelerde kayıt altına alınmadıkla-
rı için- tahmini bilgiler bile yok. 

Europol (Avrupa Polis Ofisi) verilerine 
göre Avrupa’ya 2015 yılı boyunca geçiş yapan 
1 milyon mültecinin 270.000’i 18 yaş altı ço-
cuklardan oluşuyor. 2014 yılında Avrupa’nın 
genelinde 23.000 sığınmacı çocuk, ya refa-
katçisi olmayan ya da ailesinden ayrı düşmüş 
konumunda kayıtlara geçmiş. 23.000 çocuğun 
üçte biri Avrupa’ya ulaştıktan sonra İsveç’e 
geçerken diğerleri Almanya ve İtalya’da yo-
ğunlaşmış. Bu rakam 2015’te 95.000’e çıkmış. 
2015’te İsveç, kimsesiz sığınmacı çocukların 
en çok ulaştığı ülke olmuş. Sadece 2015 Ekim 
ayında 9.300 kimsesiz çocuğun bu ülkeye sı-
ğındığı bildiriliyor. Avrupa’ya geçişi kabul 
edilmeyen 2.000 çocuk ise Yunanistan’da kötü 
şartlar altında herhangi bir Avrupa ülkesinden 
kabul alacakları günü bekliyor. 

Bunun yanında verilen bilgilere göre 
İtalya’da artan göç dalgasıyla insan tacirleri-
nin faaliyetleri de artmış durumda. Örneğin 
UNICEF raporlarına göre 2014’te daha çok 
Nijeryalı çocukları hedef alan insan tacirle-
rinin faaliyetlerinin %300 oranında bir artış 
gösterdiği anlaşılıyor. 

Kayıplarla ilgili verilen rakamlar, Europol 
tarafından tespit edilebilen, yani Avrupa’ya 
geçişi kayıt altına alınmış fakat sonrasına dair 

bilgilerin olmadığı çocuklar. Bu tespitlere göre 
1.000 çocuk Güney İsveç Trelleborg bölgesin-
de kaybolmuş. İsveç’in bu kıyı bölgesine ula-
şan kimsesiz mülteci çocukların sonrasında 
nereye gittiklerine dair hiçbir veri bulunmu-
yor. Nisan 2016’da yapılan bilgilendirmelerde 
ise, yine Almanya’ya bu şekilde kimsesi olma-
dan geçiş yapan 6.000 çocuğun akıbetleri ile 
ilgili hiçbir bilginin olmadığı kaydediliyor. Bu 
çocukların Suriye, Afganistan, Eritre, Fas, Ce-
zayir kökenli olduğu ifade edilirken 500’ünün 
14 yaş altı olduğu bildiriliyor. 

İngiltere’de ise Kent ve Crodyon eyaletle-
rinde hâlihazırda 4.029 kimsesiz sığınmacı 
çocuk bulunuyor. Sığınmacı olarak İngilte-
re’ye giriş yapan ve ortadan kaybolan çocuk 
sayısının 2014’e göre iki kat arttığı belirtiliyor. 
Ülkede sadece Ocak ve Eylül 2015 tarihleri 
arasında 340 çocuk ortadan kaybolmuş. Fakat 
bunların yine tespit edilebilen rakamlar oldu-
ğu, gerçek rakamların bunun çok daha üstün-
de olduğu ifade ediliyor. İngiltere’de özellikle 
Arnavut, Afgan ve Vietnamlı çocukların kay-
bolduğuna dikkat çekilirken suç şebekelerinin 
de en çok bu milletlerden çocukları hedef al-
dıkları yönündeki veriler, çocukların akıbetle-
riyle ilgili endişeleri arttırıyor.

Europol yetkilileri 10.000 kayıp çocuk ra-
kamının sadece tespit edilebilen bir rakam ol-
duğunu, gerçek rakamın bunun çok üzerinde 
olabileceğini ve bu çocukların bazılarının suç 
şebekelerinin eline düştüğünün kuvvetle muh-
temel olduğunu ifade ediyor. Europol yetkili-
lerinin açıklamasına göre, bu çocukların kesin 
bir şekilde insan tacirlerinin eline düştüklerine 
dair net deliller bulunmuyor. Çocukların Avru-
pa’ya kendilerinden önce gelen ve herhangi bir 
şekilde kayıt altına alınmamış olan aileleriyle 
buluşmuş olma ihtimali üzerinde de duruluyor. 
Ancak çocukların varlıklarına ya da akıbetleri-
ne dair bir veri olmaması sebebiyle yetkililer bu 
çocukların suç şebekelerinin eline geçmiş ola-
bilecekleri ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor. 

2016 Nisan ayında Lordlar Kamarası’nın 
Yunanistan’da tutulan kimsesiz çocuklardan 
3.000’ini alma teklifi, İngiliz parlamentosu 
tarafından reddedildi. David Cameron par-
lamentonun red kararıyla ilgili, çocukların 
bulundukları yerlerde ya da kamplarda gü-
vende oldukları gerekçesini gösterdi. Bu tek-
lifi hazırlayan Lordlar Kamarası’ndan Alfred 
Dubs, kendisinin de aralarında olduğu Nazi 
soykırımından İngiltere tarafından kurtarılan 
çocuklara gönderme yaparak, 3.000 civarında 
olmasa da belli sayıda çocuğun alınması için 
teklifi tekrar parlamentoya getireceklerini 
söyledi. Mevcut hükümet ise Nazilerin tehdidi 
altında olan çocuklarla Avrupa’daki kamplar-
da “güven içinde” bulunan mülteci çocukların 
durumlarının aynı olmadığını, bu çocukların 
kabulü halinde başka birçoğunun bunu örnek 
alarak geleceğini ileri sürdü. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan 
Mariyana Berket ise bu kadar çok sayıda çocu-
ğun ailesiz bir şekilde Avrupa’ya girişiyle ilgili 
yaptığı değerlendirmede, bu çocukların ya ai-
lelerinin rızasıyla ya da ailelerinden habersiz, 
yaşadıkları yerlerden kaçmış olabileceklerini 
söyledi. Berket, İngiliz Lordlar Kamarası’nın 
söz konusu teklifinin kabulü halinde çocuk 
mülteci akınının artacağına dair kaygılarını 
destekler bir şekilde, ailelerinin bilgisi dâhilin-
de böyle bir yola çıkan çocukların niyetlerinin 
ileride ailelerini de yanlarına almak olduğunu 
savundu. Muhalefet ve başka diğer parlamen-
to üyeleri, İngiliz hükümetinin bu tutumunu 
eleştirerek Europul’un bilgilendirmeleri ve 
şüpheleri karşısında her hâlükârda bu çocuk-
ların çok büyük tehditlerle karşı karşıya oldu-
ğunun altını çiziyor. 

Avrupa ülkelerinde bir yandan bu çocuk-
ların durumuna dikkat çekilirken bir yandan 
da çocukların ortadan kaybolmasının engelle-
nememesi, mülteci kriziyle ilgili bu ülkelerin 
kendi aralarında da birtakım çatlaklara sebep 
oluyor. Örneğin Europol veya farklı kurumları 

olmak üzere 29 Avrupa ülkesinden 17’si, ço-
cuklara ya da kayıplara dair verileri paylaşıyor. 
İspanya bu konuda bilgi paylaşımında bulun-
mazken Fransa kendi resmî raporunun açık-
lanmasını beklemekten yana. İngiltere Çocuk 
Komisyonu üyeleri, İngiltere’de kaybolan ço-
cukların mahalli idarelerce yerleştirilmeleri 
sonrasında kaybolduklarını kabul ederken 
ayrıca Fransız yetkililerin Calais’te kimsesiz 
çocukların kayıt altına alınmasıyla ilgili ol-
dukça yavaş ilerleyen prosedürlerine de dikkat 
çekiyor. Bu konudaki son gelişmelerden biri 
olarak İngiltere Çocuk Komisyonu üyelerinin 
Fransız yetkililerle görüşme talebinde bulun-
dukları haber veriliyor. 

Europol’un girişimleriyle son 18 ayda 
mülteci akınını suistimal eden yapılara dair 
yeni yaptırım ve cezai müeyyideler getirildi. 
Bu düzenleme kapsamında yapılan operas-
yonlarda Almanya ve Macaristan’daki bazı 
hapishanelerin neredeyse mülteciler üzerin-
den suça karışan kişilerle dolu olduğu ifade 
ediliyor. Bunun yanında polis kayıtlarına göre 
mültecilerin Avrupa’ya geçişlerini kolaylaştı-
ran kaçakçılarla bu insanları Avrupa’da insan 
tacirlerinin eline düşüren suç şebekelerinin 
organize halde çalıştıkları belirtiliyor. 

Europol özellikle Balkan güzergâhın-
da faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla 
görüşüp çocukların durumuyla ilgili bilgi 
almak üzere bir toplantı planlamakta. Yine 
bu bölgelerde özellikle göç yollarında faali-
yet gösteren yardım kuruluşları, bölgedeki 
kolluk kuvvetleriyle kayıp çocuklara dair 
toplantılar yaparak risk altındaki çocukla-
ra ulaşmayı ve olası kayıpları engellemeyi 
amaçlıyor. Yardım kuruluşları bu çocukla-
rın gözden uzak yerleşim yerlerinde veya 
kent, kasaba gibi oldukça merkezî yerlerde 
bulunabileceklerini, insanların bu konuda-
ki farkındalıklarının arttırılması için bilgi-
lendirme toplantıları yapılması gerektiğini 
söylüyor. 



Dünya üzerindeki milyonlarca insana
hizmet edecek kalıcı eserler inşa etmemizde

bize yardımcı olduğunuz için
teşekkür ederiz.

26 ülkede  5.379 su kuyusu
 

11 ülkede 31 yetimhane
 

37 ülkede 184 cami ve mescit
 

11 ülkede 23 sağlık projesi
 

20 ülkede 44 okul
 

12 ülkede 19 kültür merkezi




