
Mülteci, muhacir,
sığınmacı, göçmen…
Arakan’dan Somali’ye, Bangladeş’ten Afganistan’a,
Doğu Türkistan’dan Suriye’ye onlarca ülkeden yaklaşık
60 milyon insanın umut yolculuğu.

Kış geldi!
Mülteciler, evsizler,

kimsesizler ve muhtaçlar
için zor günler başladı.

“Avrupa’daki toplam mülteci 
sayısı dünyadaki 60 milyon

mültecinin yüzde 1’i bile değil.”

Uğur Yıldırım;
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İslam dünyası, büyük bir güç savaşının tam
ortasında sıkışıp kalmış durumda. Yüz binlerce 
insanın ölümüne, milyonlarcasının yaralanmasına, 
binlercesinin hapishanelerde işkence görmesine 
sebep olan savaşlar güç odaklarının çıkarlarından 
dolayı gittikçe derinleşiyor. Savaşların derinleş-
mesinin sonuçlarından biri de gittikçe büyüyen 
mülteci krizi. Son yıllarda ortalama bir ülke
nüfusu kadar insan, vatanlarından ayrılmak 
zorunda kalıp daha iyi bir hayat için yola çıkıyor. 
Üstelik mülteciler için yola çıkmak, geride
bıraktıkları yurtlarından daha güvenli değil.
Aylar süren yolculuklar esnasında meydana gelen 
ölümler ailelerin parçalanmasına neden olurken 
belirsizlikler de hızla büyüyor. Kış mevsiminin 
kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde 
krizlerin bir sonucu olan mülteciliğin arka planını, 
yolculukları, yaşanan zorlukları incelemeye ve 
hikayelere tanık olmaya çalıştık.

yazarak

12 liralık her mesaj
Afrikalı bir Müslüman kardeşimizin
Kur'an ihtiyacını gidermek
anlamına geliyor.

Faturalı hattınızla

gönderilen
‘ye

Dünyadaki her üç Müslümandan biri Afrika’da yaşıyor. 50 yıl öncesine kadar Afrika’daki
Hristiyan nüfus %3’ken misyonerlik faaliyetlerinden dolayı bugün %50’yi aşmış durumda. Bunun en 

büyük sebeplerinden birisi Müslümanların eğitim olanaklarının yeterli olmaması. Kalem, de�er, kitap 
yokluğu nedeniyle Afrika genelinde Müslümanlar ezbere dayalı eğitim almak zorunda kalıyor.

“Luh” adı verilen tahtalara ağaç dallarıyla yazdıkları Kur’an ayetlerine çalışan
öğrencilerin en büyük ihtiyacı ise mushaf, yani kitap halindeki Kur’an.

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Afrika’daki Müslüman kardeşlerimizin Kur’an ihtiyacını gidermek 
amacıyla bir proje yürütüyoruz. Bu proje için sizin de desteğinize ihtiyacımız var.

Dilerseniz sadece 12 liralık bağış ile bir Afrikalı kardeşimizin Kur’an ihtiyacını karşılayabilir;
çevrenize bu projeden bahsederek onların da bir Kur’an hediye etmesini sağlayabilirsiniz.
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Mülteciler, evsizler, kimsesizler ve muhtaçlar için zor günler
başladı.  Hastalıklar ve soğuk zaten zor durumda olan ihtiyaç
sahiplerini çaresiz bırakıyor. Yüzbinlerce kişinin sığındığı Suriye 
mülteci kamplarında gıda sıkıntısı başgösterdi. Göç yollarında ise 
her gün onlarca Asyalı ve Afrikalı göçmen hayatını kaybediyor. 
Bebeklerin mamaya, çadırların battaniyeye, ekmek fırınlarının una, 
hastaların ilaca ihtiyacı var. Türkiye’de ve dünyada zor durumda 
kalan milyonlarca insan yardım bekliyor.

Soğuk kış geldi

Fotoğraf: Burak Karacaoğlu
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İHH’nın dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahipleri için başlattığı kış yardımları kam-
panyası, aralarında Memur-Sen ve Hak-İş’in 
de bulunduğu yaklaşık bin STK’nın katılımıy-
la Feshane’de gerçekleştirilen basın toplantı-
sıyla duyuruldu. Kampanyanın tanıtımında 
konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
herkesi duyarlı olmaya çağırarak  “Dünyanın 
farklı bölgelerinde soğuktan ölen insanları 
biliyoruz. Bizi en çok acıtan kimsesiz, garip, bir 
çadıra muhtaç, soğuktan donmuş zayıf insanla-
rın cesetleridir. Yeryüzünde sizin elinize bakan 
insanlar var. Onun için benim sizden ricam ne 
olur, israfı kesin.” dedi. STK’lar, kış boyunca 
kampanyaya destek verecekler.

İHH olarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da zor durumdaki ihtiyaç 
sahiplerinin kış aylarında mağdur olmaması için büyük bir yardım sefer-
berliği başlattık. “6 Eksiği Tamamlayın” olarak isimlendirdiğimiz kampan-
yamız vesilesiyle 2014-2015 kış aylarında Afganistan, Arakan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Filistin, Irak, Kaza-
kistan, Keşmir, Kosova, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Suriye, Sırbistan 
(Sancak), Tacikistan, Ürdün ve Yemen’de zor durumdaki yaklaşık 2 milyon 
kişiye yardım ulaştırıldı. Bu yıl ise desteklerinizle 23 ülkede 2 milyondan 
fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz.



Suriye’nin Türkiye sınırındaki kamplarda 300 binin üzerinde sivil yaşıyor.
Dört yıldan beri sığınmacıların yaşam mücadelesi verdiği bu kamplara katılımlar 
artarak devam ediyor. Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren sığınmacılar,
kamplarda alt yapı sorunlarıyla boğuşuyor. Son dönemlerde azalan yardımlar ise 
zaten birçok temel besin maddesine ulaşmakta güçlük çeken sığınmacıları
daha da zor duruma sokuyor.

kötüleşiyor

Suriye kamplarında
durum daha da

SURİYE
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İHH, özellikle Kasım ayı içerisinde yoğun saldırılara maruz kalan Suriye’nin Bayırbucak 
bölgesindeki Türkmenler için gıda, giyecek ve çeşitli ihtiyaç maddelerinin yer aldığı 20 TIR’ı 
bölgeye ulaştırdı. Bölge halkına yönelik yardım çalışmaları yurt çapında da destek bulurken 
Bolu ve Konya İHH’dan 6’şar yardım TIR’ı bölgeye ulaştı.

SURİYELİ TÜRKMENLERE 20 TIR YARDIM

SURİYE

İHH ve Uluslararası Mülte-
ci Hakları Derneği, Suriyeli 
mültecilerin dramına dikkat 
çekmek için Taksim’de bir 
basın açıklaması yaptı. 
Basın açıklamasında ilk 
konuşmayı Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneği 
Başkanı Uğur Yıldırım 
yaptı. “Biz susarken milyon-
larca insanın toprakları işgal 
ediliyor” diyen Yıldırım, 
“Mülteci doğuran coğraf-
yalarda uygarlık dediğimiz 
vahşi yaratığın sömürgeleri 
devam ediyor. Kıyılarımıza 
insan bedenleri vurmaya 
başladığı halde, bu gidişe bir 
dur demeyecek miyiz?” diye 
konuştu. Basın açıklamasın-
da İHH adına bir konuşma 
yapan İHH Genel Sekreteri 
Yavuz Dede ise, “Zaman; 
savaştan, ölümden, insan 
hakları ihlallerinden kaçan 
mülteciler ile dayanışma za-
manıdır.” şeklinde konuştu.

Mültecilere
1 metrekarelik 
yer bulamadık

Almanya’nın yüz binlerce 
mülteciyi kabul edeceği ha-
beriyle Edirne’ye doğru yola 
çıkan ve yolda mağdur olan 
çoğunluğu Suriyeli binlerce 
mülteciye acil yardım 
çalışması gerçekleştirildi. 
Ekiplerimiz, sınır kapısında 
ve otobanlarda Yunanistan’a 
geçmeyi bekleyen mülteci-
ler için 6600 adet su, 1836 
adet süt, 4300 kişilik sıcak 
çorba, 3000 kişilik kahvaltı, 
1000 adet kek, 2225 adet 
meyve suyu desteği sağladı. 
Bölgedeki mağdurlara ay-
rıca 1000 adet battaniye ve 
200 adet hasır,  bebek bezi, 
ıslak mendil, bek maması ve 
çocuk elbisesi de ulaştırıldı.

Kayseri’de, “Minik Eller 
Can Suyu Verecek” projesi 
kapsamında Erciyes Üni-
versitesi kampüsü içerisinde 
yer alan bahçede meyve ve 
sebze yetiştiren çocuklar, ilk 
hasatlarını Suriyeli yetim ço-
cuklar ile paylaştı. Çocuklar, 
düzenlenen hasat şenliğinde 
topladıkları sebze ve mey-
veleri Suriyeli çocuklara 
sundular.

Yollara düşen
mültecilere acil 
yardım

HASADIN YARISI
SURİYELİ
YETİMLERE

İHH’nın Türkiye genelinde 
başlattığı Suriye halkı için 
acil un kampanyası yurt 
çapında destek buluyor. 
Kampanya kapsamında ilk 
etapta 375 ton un, saldırıla-
ra maruz kalan Suriye’deki 
sivil halka ulaştırıldı. Sakar-
ya, Trabzon, Şanlıurfa, İs-
tanbul, Manisa, Sivas, Ağrı, 
Konya, Kayseri, Kütahya, 
Bolu, Kocaeli, Ankara ve 
daha birçok ilden yola çıkan 
un yüklü TIR’lar Suriye’deki 
mazlum halka umut oluyor.

Suriyelilere
4 milyon
ekmek

Bölgeye yardımlarını
aralıksız bir şekilde sürdüren İHH, 

son bir yıl içerisinde 120 TIR yardım 
malzemesini Türkmen halka ulaştır-
dı. Bu kapsamda 295 ton un, 45 bin 
gıda paketi, 60 ton hurma, 35 bin 

battaniye, 12 bin bebek paketinden 
oluşan yardımların yanı sıra sağlık 
malzemeleri ve ilaçlardan oluşan 

yardımlar da bölgede yaşayan
Türkmenlere ulaştırıldı.
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İHH, Suriyeli mültecilerin gıda ve barınma ihtiyaçları ile birlikte eğitim
ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor. Yeni öğretim yılının başlamasıyla 
birlikte eğitimlerine Kilis’te El Ensari okulunda devam eden 150 çocuğa okul 
çantası, defter ve kalem desteği sağlandı.

İHH, Makedonya’nın Kumanova şehrinde savaştan kaçıp Avrupa’ya ulaşmaya
çalışan Suriyeli mültecilere gıda yardımında bulundu. İHH ekibi Makedonya-Sır-
bistan sınırında trenden inip Sırbistan sınırını yürüyerek geçmekte olan mültecilere 
çorba, su, süt, meyve suyu, simit, ekmek, bisküvi gibi hızlıca tüketilebilecek hazır 
malzemeler; annelerin çocuklarını taşıması için kanguru, yağmurluk, çocuk kıyafeti 
ve battaniyeden oluşan yardımlar ulaştırdı. Mültecilerin sıklıkla kullandıkları geçiş 
noktalarından biri olan Makedonya’da her gün ortalama 4 bin kişi farklı yollarla 
ülkeye giriş yapıyor.

SURİYELİ ÇOCUKLARA
15 BİN OKUL ÇANTASI

AVRUPA’YA GÖÇ EDEN
SURİYELİ MÜLTECİLERE YARDIM

Suriyeli 350 çocuğun eksik derslerini tamamlamak amacıyla açılan yaz okulunda, 
eğitimler tamamlandı ve öğrenciler karnelerini aldı. İdlip sınırında bulunan
5 çadır kentte yürütülen eğitim çalışmasında öğrencilerin kırtasiye, defter, kitap, 
kıyafet gibi eğitim materyallerinin tamamı İHH tarafından karşılandı.

YAZ OKULU’NDA KARNE HEYECANI

SURİYE
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Halep’te rejim güçleri 
tarafından atılan bomba ile 
vücudunun büyük bir kısmı 
yanan Muhammed’e yanık el-
bisesi desteği sağlandı. Suriye 
Çalışmaları Sağlık Birimimiz 
tarafından tedavisine başla-
nan Muhammed’e silikonlu 
yanık elbisesi alınırken 
Muhammed’in tedavi süreci 
İHH’nın gözetiminde devam 
ediyor.

İHH, Suriye’de çatışmaların 
yoğunlaştığı Marea kentin-
den kaçarak Azaz bölgesine 
sığınan binlerce mağdura 
sahip çıktı. Vakfımızın Azaz 
bölgesinde yer alan Siccu ve 
İğde kamplarına yaklaşık 2 
bin 350 kişi sığınırken Ha-
lep’in diğer ilçe ve köylerinde 
barınan yaklaşık 1650 kişi 
için de İHH ekipleri yardım 
çalışmaları gerçekleştirdi.

HALEPLİ
MUHAMMED’E 
SİLİKONLU
YANIK ELBİSESİ

MAREA’DAN
KAÇAN
SURİYELİLERE 
İHH SAHİP ÇIKTI

41 BİN YETİME
ADAK-AKİKA KURBANI
Suriye’de savaş mağdurlarına yönelik çalışmalarına 
devam eden İHH, 41 bin yetime adak ve akika kurbanı 
ulaştırdı. Ekiplerimiz Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
yetim aileler ile birlikte çatışmaların zaman zaman 
devam ettiği İdlip, Halep, Hama, Şam, Humus, Lazkiye 
şehirlerindeki yetim ailelere bağışçılarımızın kurban 
emanetlerini ulaştırdı.

İHH SURİYELİ ÇOCUKLARI
AİLELERİNE KAVUŞTURDU

İNEGÖL’DEN SURİYE’YE 
9 YARDIM TIR’I

Şanlıurfa’da yaklaşık 15 gün boyunca kendilerinden 
haber alınamayan Suriyeli Melik (10) ve Muhammed 
(11), Şanlıurfa temsilciliğimiz tarafından bulunarak 
ailelerine teslim edildi. Suriyeli çocukların bir parkta 
barındığı bilgisini alan İHH Şanlıurfa Temsilciliği 
yetkilileri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile temasa 
geçerek çocukları ailelerine kavuşturdu.

İnegöl İHH, İnegöl Belediyesi ve çeşitli STK’ların katkı-
larıyla hazırlanan gıda ve kışlık kıyafet yüklü 9 yardım 
TIR’ı Suriye’ye dualarla uğurlandı.

İHH, Al Imdaad ve Madrassa An Nur’un ortak çalışmasıyla, gözlerini
kaybeden dört Suriyeli mülteciye protez takıldı. Gaziantep’te özel bir
hastanede yapılan müdahaleyle protez gözlerine kavuşan Suriyeli hastalar
ve aileleri mutlu bir şekilde kaldıkları kamplara döndüler. Son bir ayda
15 Suriyeli protez gözlerine kavuşurken protez ihtiyacı olan
Suriyelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHH ile birlikte Katar, Güney Afrika, İngiltere, Avustralya ve Bosna 
Hersek’ten yardım kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 49 TIR’lık 
yardım konvoyu Kilis’ten Suriye’ye yola çıktı. İHH’nın Kilis’teki Suriye 
Çalışmaları Lojistik ve Koordine Merkezi’nde düzenlenen uğurlama 
törenine kurumların yetkilileri katıldı.

GÖZLERİNİ KAYBEDEN
SURİYELİLERE GÖZ PROTEZİ

KİLİS’TEN SURİYE’YE
49 TIR’LIK YARDIM KONVOYU

SURİYE



İstanbul Çağlayan Adliyesinde görülen Mavi Marmara davası,
gerçekleştirilen 10. duruşma ile devam etti. Mahkeme, sanıklar hakkında
tutuklama kararının devamına, Adalet Bakanlığı’nda bekleyen Interpol
kararının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Duruşma öncesi İHH Genel
Başkanı Başkanı Bülent Yıldırım, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir açıklama 
yaptı. Yıldırım, mahkeme tarafından sanıklar hakkında çıkarılan kırmızı
bültenin Interpol’e gönderilmesini istediklerini söylerken “Mavi Marmara ile 
ilgili Türkiye’de cesur yargıç ve savcılar vasıtasıyla bu dosya açıldı ve tutuklama 
kararı verildi. Ancak bir takım bürokratlar hukuka aykırı şekilde yakalama
kararını Interpol’e göndermiyorlar. Eğer bu yakalama kararı Interpol’e
gönderilmiş olsa bugün bu katiller dünyanın hiçbir yerine çıkamayacaktı.”
şeklinde konuştu.

davasının 10. duruşması yapıldı
Mavi Marmara

GAZZE
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Mavi Marmara’da bulunan İs-
panya vatandaşlarının açmış 
olduğu davada İsrailli sorum-
lulara tutuklama kararı çıktı. 
Mahkeme, İsrail Başbakanı 
Benjamin Netanyahu, Döne-
min Savunma Bakanı Ehud 
Barak, dönemin Dışişleri 
Bakanı Avigdor Lieberman, 
Dönemin Başbakan Yardım-
cısı Moshe Ya’alon, dönemin 
Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Eliezer Marom, dönemin 
Devlet Bakanı Benny Begin 
ve  Başbakan Yardımcısı Eli 
Yishai olmak üzere 7 kişi 
hakkında tutuklama kararı 
verdi.

NETANYAHU
VE 6 İSRAİLLİ
BAKANA İSPANYA
YÜKSEK
MAHKEMESİNDE
TUTUKLAMA
KARARI ÇIKTI

İSRAİLLİ YÖNETİCİ VE
ASKERLER SANIK 
SANDALYESİNE
UCM’nin Temyiz Mahkemesi, savcılık makamının 
Mavi Marmara’da savaş suçu işlendiğini kabul etmesine 
rağmen, İsrail’in UCM’de yargılanamayacağı gerek-
çesiyle yapmış olduğu başvuruyu usule aykırı bularak 
reddetti. Mahkeme, yeterli inceleme yapılmadan İsra-
illilerin yargılanamayacağı kararının yeniden gözden 
geçirilmesi için yapılan başvurunun usule aykırı bir yol 
arayışı olduğunu kendisine beyan etti.

İSRAİL ESKİ BAŞBAKANINA 
ABD’DE TERÖRİZM DAVASI 
AÇILDI

İSRAİLLİ 4 KOMUTANA
BU KEZ DE GÜNEY AFRİKA’DA
TUTUKLAMA KARARI

31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisi ve 
Özgürlük Filosu’nun diğer gemilerine yapılan saldırı 
nedeniyle şehit olan ABD vatandaşı Şehit Furkan Do-
ğan’ın ailesi, ABD’de İsrail Eski Başbakanı Ehud Barak 
aleyhine bir dava açtı. Mavi Marmara Avukatları bir 
konferans için ABD’de bulunan Mavi Marmara saldı-
rısının sorumlularından Ehud Barak’a dava dosyasını 
tebliğ etmeyi başardı. Bu tebligatın ardından Barak, 
Furkan Doğan davasından dolayı ABD’de jüri önünde 
yargılanacak. Davaya diğer mağdurlar ve şehit aileleri 
de dahil olabilecek.

Mavi Marmara gemisinde bulunan Güney Afrikalı 
gazeteci Gadija Davids için yürütülen soruşturmada 
çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’deki davada 
yargılanan, haklarında tutuklama ve yakalama kararı 
olan 4 İsrailli komutan için Güney Afrika’da tutuklama 
kararı verildi.

GAZZE

İHH, Gazze’nin en büyük hastanelerinden Balsam Hastanesi’ne tıbbi cihaz 
desteğinde bulundu. Gazze Ofisimiz tarafından hastanenin yeni doğan 
ünitesinde ihtiyaç duyulan malzemeler yerinde tespit edilerek üniteye tam 
donanımlı yataklar, sarılık testi, solunum ve nabız cihazları
alınarak hizmete sunuldu.

Gazze’de ablukanın başladığı ilk günden bu yana bölgeye yardım elini uzatan 
İHH, Katarlı yardım kuruluşu RAF ile birlikte 21 bin 254 aileyi kapsayacak 
büyük bir gıda projesi gerçekleştiriyor. İlk etapta 10 bin 650 aileye gıda
desteğinin gerçekleştirildiği proje, bütün hızıyla devam ediyor.

İHH’DAN GAZZE’DEKİ HASTANELERE 
TIBBİ CİHAZ DESTEĞİ

İHH-KATAR RAF İŞBİRLİĞİYLE
GAZZE’YE BÜYÜK YARDIM
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İHH, eğitim faaliyetlerinin durma noktasına geldiği Gazze’de 
kurduğu Osmanlı Kültür Merkezi ile bölgedeki öğrencilere 
eğitim imkanı sunuyor. Yüzlerce öğrencinin faydalandığı 
merkezde İngilizce, bilgisayar, grafik tasarım, psikoloji, dikiş 
vb. kursların yanı sıra Kuran-ı Kerim ve hafızlık, İslami ilimler, 
yargılanma usulü ile ilgili dersler de veriliyor.

OSMANLI KÜLTÜR MERKEZİ İLE 
GAZZE HALKINA EĞİTİM DESTEĞİ

GAZZE



İHH ile Khubaib Vakfı, Ekim ayında depremle sarsılan Pakistan’da 9 farklı 
ekiple acil yardım çalışması gerçekleştirdi. Ülkede yaklaşık 300 kişinin hayatını 
kaybettiği yaklaşık 1000 kişinin yaralandığı depremde binlerce ev hasar gördü. 
Ekiplerimiz, ülkenin Khyber Pakhtunkhwa, Malakand, Swat, Shangla, Dir, 
Buner, Chitral, Kohistan ve Torgarh bölgelerinde depremzedelerin gıda, giysi 
ve barınma ihtiyacını karşıladı.

depremzedelere  yardım eli
Pakistan’da

HABER
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Burkina Faso’da eğitimin başlamasına bir hafta kala İHH İnsani Yardım Vakfı
ekipleri yetim öğrencilere kırtasiye seti desteği gerçekleştirdi. Yardım çalışmaların-
da başkent Ougaduoudu’da 220 ve İHH tarafından inşa edilen Şifa Yetimhanesi’nde 
kalan 60 yetime kırtasiye yardımları ulaştırıldı.

BURKİNA FASO’DA EĞİTİM YARDIMI

İHH, iç savaşın devam ettiği Yemen’in Aden kentinde yaklaşık 1.000 aileye acil 
gıda yardımı gerçekleştirdi. Ülkede aylar önce başlayan iç savaş Marib ve Taiz gibi 
şehirlerde devam ederken çatışmaların durduğu kentlerde ise halk büyük sıkıntılar 
yaşıyor. Çatışmaların sona erdiği Aden’de alt yapı tamamen çökerken şehir adeta 
harabeye dönmüş durumda. Zor durumdaki Yemen halkını yalnız bırakmayan İHH, 
iç savaşın ilk gününden itibaren bölgede yardım çalışmaları gerçekleştirerek yaklaşık
7 bin aileye acil gıda desteğinde bulundu. Taiz şehrinde ekiplerimizin belirlediği
noktalara 167 adet su deposu yerleştirilerek 1 milyon 670 bin litre su desteği
sağlandı. Ayrıca bölgeye yapılan yardımlar kapsamında 1.720 aileye sağlık hizmeti 
sunulurken 2193 yetimin de ihtiyaçları karşılanıyor.

YEMEN’E ACİL YARDIM

İHH, iç çatışmaların devam ettiği Libya’nın Bingazi ve Derne kentlerinden kaçan sığın-
macılara ve Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlere yardım kolileri ulaştırdı. 
Ekiplerimiz, yağ, salça, bakliyat, temizlik malzemeleri, çocuk bezi, bebek maması, süt ve süt 
tozu gibi malzemelerin bulunduğu kolileri 1.700 aileye ulaştırdı.

İHH Zimbabve’nin Chakanetsa bölgesinde inşa ettiği “İstanbul Mescidi” dualarla ibadete
açıldı. İHH’nın Zimbabve’de açtığı ikinci mescit olan İstanbul Mescidi ile halkın ibadet 
mekânı ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Müslümanlar arasında birlik ve kardeşlik
duygularının geliştirilmesi amaçlanıyor. 

LİBYA’DAKİ GÖÇMEN VE SIĞINMACILARA 
YARDIM ELİ

ZİMBABVE’YE İSTANBUL MESCİDİ

Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi için İstanbul’da bulunan 
Bangsamoro Özerk Yönetimi Lideri Hacı Murat İbrahim ve beraberindeki 
Bağımsız İzleme Heyeti İHH’yı ziyaret etti. Moro halkının 40 yıldır devam eden 
özgürlük mücadelesinin şu ana kadarki ikinci lideri olan Hacı Murat İbrahim ve 
beraberindekileri İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç karşıladı. Hacı Murat İbra-
him ziyarette Filipinler ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasında süren barış 
görüşmelerinde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi.

BANGSAMORO ÖZERK YÖNETİMİ LİDERİ
HACI MURAT İBRAHİM İHH’YI ZİYARET ETTİ

İHH’nın en önemli projelerden biri olan katarakt ameliyatları Uganda’da devam 
ediyor. Proje kapsamında ilk etapta yapılan göz muayenesiyle tespit edilen 500 
kişinin ameliyatlarına başlandı. Başkent Kampala’daki ‘’Kibuli Muslim Hospital’’ 
ile yapılan anlaşma doğrultusunda, bölgedeki maddi durumu yetersiz olan
katarakt hastalarına ücretsiz ameliyatlar yapılıyor.

UGANDA’DA 500 KATARAKT
HASTASINA UMUT

HABER
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BM Dünya İnsani Yardım 
Zirvesi hazırlıkları çerçe-
vesinde düzenlenen istişare 
toplantılarının sonuncusu İs-
viçre’nin başkenti Cenevre’de 
yapıldı. 23-24 Mayıs 2016 
tarihlerinde Türkiye’nin ev 
sahipliğinde İstanbul’da dü-
zenlenecek olan zirvenin is-
tişare toplantısına İHH adına 
Başkan Yardımcısı Durmuş 
Aydın katıldı. Toplantıda 
dünyanın çeşitli yerlerinden 
gelen yaklaşık bin katılımcı, 
insani yardımın geleceği 
konusunda fikir beyan etti.

CENEVRE’DE 
İNSANİ YARDIM 
TOPLANTISI

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Olgan Bekar ve beraberin-
deki heyet Mogadişu’daki İHH Anadolu Eğitim Merkezi’ni 
ziyaret etti. Somali ve Türkiye bayraklarıyla karşılanan 
heyet, eğitim merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

TÜRKİYE’NİN SOMALİ
BÜYÜKELÇİSİNDEN
YETİMHANEMİZE ZİYARET

DARFUR’DAKİ MÜLTECİLERE 
YENİ EVLER
İHH, Sudan Darfur’da çadırlarda yaşam mücadelesi veren 
mültecilerin barınak sorununa çözüm bulmak için hayata 
geçirdiği proje kapsamında 74 yerel evin daha açılışını 
yaptı. 2003 yılından beri silahlı çatışmalara sahne olan 
Darfur’da milyonlarca insan göçmen kamplarında yaşıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sahn-ı Seman İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal 
Doku Vakfı, Siyer Vakfı, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin işbirliğiyle organize edilen Di-
riliş Buluşmaları konferanslar serisi geçtiğimiz aylarda Malatya ve Adana’da devam etti. Prog-
ramlarda açılış konuşmalarını gerçekleştiren İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kendilerini 
yalnız bırakmayan Malatya ve Adana halkına teşekkür ederken “Şam’da, Bağdat’ta ölüyoruz. 
Bugün buraya yeni bir diriliş, yeni bir nefes ile gerekirse canımızı, malımızı Kudüs’e adamaya 
geldik.” dedi. İhsan Şenocak, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Faruk Beşer, Muhammed Emin Yıldı-
rım ve Nureddin Yıldız’ın konuşmalarını gerçekleştirdiği buluşmalar, önümüzdeki dönemlerde 
farklı kurum ve ilim adamlarının katkılarıyla devam edecek.

MALATYA VE ADANA’DA DEVAM ETTİ

HABER
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Bosna’nın en eski sivil toplum kuruluşu olan Merhamet Derneği ile İHH ortak 
işbirliği protokolü imzaladı. 1913 yılında kurulan Merhamet Derneği, Bosna savaşı 
döneminde İHH ile birlikte faaliyet gösteren en önemli yardım kuruluşuydu. İki ku-
rum yaptıkları işbirliği protokolü ile ortak projelere imza atıp iki toplum arasındaki 
dostane ilişkileri daha ileri bir boyuta taşımayı amaçlıyor.

BOSNALI MERHAMET DERNEĞİ İLE İHH 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Bizim Çocuklar adlı gönüllü bir grup, Afrika’daki 22. su kuyusunu Nijer’in 
Maigoungni köyünde açtı. Çeşitli kermesler düzenleyerek projelerini 
finanse eden Bizim Çocuklar gönüllüleri, elde ettikleri gelirle dünyanın 
dört bir yanındaki mazlumların ihtiyacını karşılıyor. 22. su kuyularını açan 
grup Nijer’deki kuyuya Hz. Hamza Su Kuyusu adını verdi.

BİZİM ÇOCUKLAR,
AFRİKA’YA CAN SUYU OLUYOR

HABER

Ortadoğu Teknik Üniversite-
si’nden bir grup öğrenci, ger-
çekleştirdikleri kermeslerden 
elde ettikleri fonla Çad’da bir 
su kuyusu açtı. Geçtiğimiz 
Eylül ayında ODTÜ Öğ-
rencileri Su Kuyusu ismiyle 
hizmete açılan su kuyusunun 
ardından gönüllü grup, kol-
ları sıvayarak ODTÜ Öğren-
cileri Katarakt Ameliyatları 
Projesi başlattı.

ODTÜ’lü
öğrencilerden 
Çad’a su
kuyusu

Genç İHH Hanımlar 
Komisyonu lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencile-
rine yönelik insani yardım 
okulu adıyla yeni bir eğitim 
programı başlatıyor. Yeryü-
zündeki savaşlar, işgaller ve 
afetler nedeniyle yaşanan 
mağduriyetleri insan hakları 
çerçevesinde değerlendirebi-
len, hak ve sorumluluklarını 
bilen ve gerekli organizasyon 
çalışmalarında yer almayı 
hedefleyen genç hanımlar 
için düzenlenen program 21 
Kasım 2015 - 23 Ocak 2016 
tarihleri arasında gerçekleş-
tirilecek.

İnsani
yardım okulu 
başvuruları 
başladı

Bursa İHH tarafından İçişleri 
Bakanlığı’na sunulan ‘Afetlere 
Karşı Daha Eğitimli, Daha 
Donanımlı, Daha Hazırız’ 
projesi kabul edildi. AFAD, 
Bursa UMKE, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, İtfaiye Daire 
Başkanlığı ve Bursa Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile işbirli-
ğine gidilecek proje hakkında 
açıklamalarda bulunan Bursa 
İHH Arama-Kurtarma Bi-
rimi Başkanı Erdal Altıntaş, 
projenin ana konusunun; 
depreme hazırlık ve dep-
remlerde meydana gelen 
hasarı en aza indirmek için 
toplumsal bilinci geliştirmek 
olduğunu söyledi.

Bursa İHH
afetlere karşı 
daha hazır
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İHH, 25 ülkeden 110 uzmanın katılımıyla İstanbul’da “Yetimler, Problemleri, Çözüm 
ve Stratejiler Uluslararası Çalıştayı” düzenledi. İki gün süren çalıştayın açılışında 
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İHH Başkanı Bülent Yıldırım, 
İslam Kalkınma Bankası Teknik İşbirliği Uzmanı Sabri Er, İslam İşbirliği Teşkilatı 
İnsani ilişkiler Birimi’nden Dr. Rami Inshasi birer konuşma yaptı.

Çalıştayın sonunda okunan sonuç bildirgesinde, İslam dünyasının yetimlerine 
ilişkin araştırma ve geliştirme birimi kurulması gerektiği belirtilerek, “Bu yetim 
birimi, öncelikle iyi bir veri tabanı oluşturduktan sonra bölgesel ihtiyaçları ve çözüm 
önerilerini içeren makro planlar yapmalı.” denildi.

İHH, Mülteci Hakları Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Memur-Sen’in katkılarıyla
organize edilen “Dünya İnsan Hakları Gününde İnsan Hakları Perspektifinde Mültecilik” 
başlıklı sempozyum, Aralık ayında İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İki gün 
süren ve siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve STK yetkililerinin mültecilerin topluma 
uyumu, iltica sebepleri, mültecilerin yaşadıkları psikolojik başlıklar, mültecilik
algısında medyanın rolü başlıklarındaki sunumlarıyla katıldıkları sempozyumda
mültecilerin sorunları ele alındı. 

İSLAM DÜNYASINA
“YETİM ÇALIŞMA BİRİMİ” ÇAĞRISI

İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİNDE
MÜLTECİLİK SEMPOZYUMU
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projesi 3 yaşında

YETİM

İHH’nın ‘Geleceğin iyiliksever Türkiye’sini 
bugünden inşa etmek üzere uyguladığı “Her 
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesi yeni eğitim ve öğretim yılın-
da da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen’in 
desteğiyle hayata geçirilen proje 81 ilde okul 
ve Kuran kurslarında uygulanıyor.

Çocukları küçük yaşlardan itibaren bi-
linçli, yardımsever ve başkalarının dertleriyle 
dertlenen nesiller olarak yetiştirebilmeyi 
hedefleyen proje çerçevesinde, 2015 yılı Ara-
lık ayı itibarıyla 81 ilde 6.053 okul ve Kuran 
kursu, 16.060 yetimle kardeş oldu.

“Her Sınıfın 
Bir Yetim Kardeşi Var”
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İHH’nın dünyanın farklı böl-
gelerinde hizmete sunduğu 
yetimhanelerin yetkililerinin 
katıldığı Yetimhane İdarecileri 
İstişare ve Eğitim Toplantısı 
Kocaeli’de yapıldı. Yetimha-
nelerde kalan yetimlere daha 
kaliteli hizmet sunulabilmesi 
amacıyla düzenlenen toplan-
tıya bu yıl 10 farklı ülkeden 
İHH’nın yetim çalışmaları ve 
yetimhane işletmelerinden 
sorumlu 33 kişi katıldı. Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, 
Uzman Psikolog Şevket 
Kalkan, Klinik Psikologlar 
Hakan Ertufan, Hüseyin 
Fırat ve Ramazan Uslu’nun 
sunumlarıyla renk kattığı 
eğitimde Ergenlik Dönemi 
ve Gençleri Anlamak, Çocuk 
ve Ergenlerde Kayıp ve Yas 
Tepkileri, Çocuk ve Ergen-
lerde Davranış Değiştirme ve 
Yerleştirme Teknikleri gibi 
konular işlendi.

YETİMHANE
İDARECİLERİ İLE 
İSTİŞARE VE
EĞİTİM
TOPLANTISI

AĞRI İHH’DAN
200 YETİM ÖĞRENCİYE
KIRTASİYE YARDIMI
Ağrı İHH, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte 
yetim ailelerin eğitim giderlerine katkıda bulunmak 
amacıyla 200 yetim çocuğa çanta, kırtasiye ve kitap 
yardımında bulundu.

YAZLIK KÖYÜ İLKOKULU
BİR YETİME KARDEŞ OLDU

ALACA İMAM HATİP LİSESİ
15 YETİME SAHİP ÇIKIYOR

Çatalca’daki Yazlık Köy Okulu 11 öğrencisi ve öğret-
meniyle İyilikte Yarışan Sınıflar projesi kapsamında bir 
yetimi kardeş edindi. Harçlıklarının büyük bir kısmını 
ihtiyaç sahibi yetimlerle paylaşmak üzere kumbaralarına 
atan öğrenciler yetim kardeşlerini Arnavutluk’tan seçti.

Çorum’daki Alaca İmam Hatip Lisesi, 15 yetime bak-
maya devam ediyor. İHH, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen’in işbirliğiyle 
yürüttüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesine 
Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul-Aile Birliği 15 
yetimle destek veriyor.

Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Yetim Anneleri Derneği ve 
Sultanbeyli İHH Temsilciliği, “Yetimler Üşümesin” adıyla anlamlı bir projeye imza attı. 
Sultanbeyli Kaymakamlık binasında düzenlenen imza törenine Sultanbeyli Kaymakamı 
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı İbrahim Özefe, Yetim Anneleri 
Dernek Başkanı F. Betül Turhan, İHH Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat 
Yılmaz, Sultanbeyli İHH Temsilcisi Hüseyin Sürmeneli’nin yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Projeyle 413 yetimin kışlık kıyafet ihtiyacı karşılanacak.

SULTANBEYLİ’DE 413 YETİMİN YÜZÜ GÜLECEK

Adıyaman İHH tarafından
Zeynel Abidin Türbesi ya-
kınlarında İHH’ya ait hatıra 
ormanında fidan dikme etkinliği 
düzenlendi. Adıyaman İHH ta-
rafından düzenlenen fidan dikim 
etkinliğinde 200 yetim çocuk
fidan dikme heyecanı yaşadı.

Dünyanın önde gelen hat ve tezhip ustaları, 
gelirleri yeni bir yetimhane inşasında kul-
lanılmak üzere Dünya Yetimler Günü’nde 
düzenlenecek bir sergi için kolları sıvadı. İHH 
Genel Merkezi’nde hat ve tezhip ustaları ile İHH 
yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda proje-
nin ayrıntıları değerlendirilirken düzenlenecek 
serginin “hayır” temalı olacağı belirtildi.

HAT VE TEZHİP USTALARI
YETİMLER İÇİN ÇİZECEK

ADIYAMAN’DA
YETİM ÇOCUKLAR
FİDAN DİKTİ

YETİM
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Her ne kadar adlandırmalar
farklı olsa da dünya üzerinde

vatanından ayrılmak zorunda kalıp
umut yolculuğuna çıkan insan sayısı

yaklaşık 60 milyon. Arakan’dan Somali’ye, 
Bangladeş’ten Afganistan’a,

Doğu Türkistan’dan Suriye’ye, onlarca
ülkenin insanlarını yola çıkartan

sebepler çoğunlukla savaş, çatışma,
siyasi veya ekonomik kriz.

Mülteci, muhacir,
sığınmacı, göçmen… 



Avrupa’daki toplam mülteci sayısı 
dünyadaki 60 milyon mültecinin

yüzde 1’i bile değil.

MÜLTECİLİK

Yakın zamanda Avrupa’ya doğru yapılan 
göçlerin artmasıyla daha görünür hale gelen 
mültecilerin uluslararası anlaşmalarla koru-
ma altında olduğu dillendirilse de gerçekler 
öyle değil. Avrupa’ya giden mülteci sayısı, 
dünya çapındaki 60 milyon mültecinin yüzde 
1’inin altında, yani 500 bin. Türkiye’deki 2 milyonu 
aşkın Suriyeli’ye nazaran bütün Avrupa’da 150 bin 
Suriyeli bulunuyor. Yani bütün Suriyeli mültecilerin 
sadece yüzde 5’i Avrupa’da. Uluslararası Mülteci 
Hakları Derneği başkanı Uğur Yıldırım’a göre burada 
Avrupa’nın iki yüzlülüğü söz konusu. “Ayda yaklaşık 
30 bin mülteci Avrupa kıtasına geçmeye çalışsa büyük 
feryatlar kopuyor. Halbuki bu sayı birdenbire artmış de-
ğil. Gelişmiş denilen ülkelerin sömürü düzeni, çıkarları 
için savaşları körüklemeleri nedeniyle mültecilik sorunu 
gittikçe büyüyor. Mülteci krizi sebep değil, bir sonuç.” 
Uğur Yıldırım ile mültecilik meselesini konuştuk.

Uğur Yıldırım:
Son zamanlarda göçler neden arttı?

Birden arttı diyemeyiz. Zaten devam eden 
bir krizdi bu. Sadece insanlara daha görü-
nür hale geldi. Görünür hale gelmesinin 
sebebi de Suriye Savaşı’ndan dolayı artış 
gösteren büyük göçler. Pek bilinmese de 
dünya üzerinde onlarca ülke daha istikrar-
lı bölgelere doğru göç veriyor. Doğu Tür-
kistan, Arakan, Afganistan, Libya, Somali, 
Irak bunlardan bazıları. 

Genele baktığımızda durum ne peki?

60 milyon insan. Dünya çapındaki mülteci 
sayısı bu. Neredeyse ortalama büyüklük-
teki bir ülkenin nüfusu kadar insan şu an 
daha iyi bir hayat için yollarda. Üstelik bu 
yolculuklar uçakla, otobüsle problemsiz bir 
şekilde yapılan yolculuklar değil. Dünya-
nın öteki tarafına uçakla bir günden daha 
az bir zamanda gidebiliriz ama bu insanlar 
komşu bir ülkeye ulaşmak için aylarca yol 
gidiyor. Mülteciyseniz bir yerden bir yere 
gitmek o kadar kolay değil.

O halde farklı yol haritaları var.

Evet. Örneğin hayatını kurtarmak için 
Arakan’dan çıkıp komşu ülke Bangladeş’e 
gitmek isteyen bir insan bile birkaç ülke-
ye uğramak zorunda kalabiliyor. Kaldı ki 
denizde mahsur kalıp hayatını kaybeden 
insanların haberlerini de sıklıkla alıyoruz. 
Denizde ölenler kadar olmasa da depolar-
da, TIR dorselerinde, tankerlerde ölenlerin 
sayısı da çok ciddi boyutlarda. 2000-2014 
yılları arasında sadece Akdeniz’de, Afri-
ka’dan Avrupa’ya geçmeye çalışırken ölen 
insan sayısı 30 binin üzerinde. Bunlar tespit 
edilebilenler, bu sayıları tam olarak tespit 
etmek ise mümkün değil.

Avrupa’ya girişler nasıl?

Söz sahibi büyük devletlerin kendilerini 
korumak için bir nevi tampon olarak kul-
landıkları devletler var; İspanya, Yunanis-
tan, İtalya, Türkiye gibi. Bu ülkelere gelen 
mültecilerin Avrupa’ya girişleri bu kıtada 
olmalarına rağmen çok da kolay değil. Al-
manya gibi ülkeler saydığımız bu ülkelere 
diyor ki, “Bu insanlar sizde kalsın, kapıla-
rı açmayın, size gerekli desteği sunarız.” İki 
yüzlülük burada devreye giriyor. Hem mül-
tecilerin hakkını korumak, onlara her türlü 
hayat hakkını sunmak için kanunlar çıkar-
tacaksın hem de bu kanunları uygulamayıp 
gelmeye çalışanları engelleyeceksin.

Neden Avrupa? İnsanlar neden oraya git-
mek için canlarını bile tehlikeye atıyor?

Kurulu ve işleyen bir düzenleri var. Mül-
teci almayı sınırlı tutmalarının bir nede-
ni de işlerine yarayacak insanları seçmeyi 
amaçlamaları. Milyonlarca insanın hayatı 
onlar için önemli değil yani. Ancak bu ül-
kelere girmeyi başaranlar orada bazı hak-
lara sahip olabiliyor. Türkiye özelinden 
örnek vereyim. Türkiye, Suriyeli mülteci-
lere kol kanat geriyor ancak aynı Suriye-
lilerin çalışma hakkı yok, eğitim hakları 
da son derece sınırlı. Bu insanlar gelecekte 
bir Türk pasaportu veya kimliği alama-
yacaklarını biliyorlar. Türkiye’de hukuki 
anlamda mülteci olabilmeleri mümkün 
değil, çünkü Türkiye bir Avrupa Konseyi 
üyesi. Avrupa Konseyi, üye ülkeleri vası-
tasıyla sınırlandırılmış bir coğrafi kısıtla-
ma uyguluyor. Örneğin bugün İtalya’dan, 
İngiltere’den bir kişi çeşitli gerekçelerle 
Türkiye’ye iltica talebinde bulunabilirken 
Mısır’dan, Özbekistan’dan gelenler mülteci 
olarak kabul edilmiyor.
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Türkiye’de de işler iyi gitmiyor o halde?

Maalesef Türkiye’nin bir göç politikası yok. 
Kanunda statüler belirlenmiş olsa da Su-
riyeliler mülteci veya şartlı mülteci dedi-
ğimiz bir korumada da değiller. Türkiye, 
bugün Suriyelilere -hukuki anlamda sığın-
macı denilen- ülkelerindeki sorun bitince-
ye kadar açık kapı politikası uyguluyor ve 
onlara Bakanlar Kurulu tarafından verilen 
genelge ile bazı haklar veriyor. Bu bile as-
lında bahsettiğimiz belirsizliğin bir başka 
versiyonu çünkü bu genelge yarın başka bir 
Bakanlar Kurulu tarafından tek oturumda 
kaldırılabilir. Türkiye’de 660 bin civarında 
okul çağında çocuk var, eğitim olanakları 
ise malum. Anne babası Suriyeli olan 200 
bin çocuk ise burada doğmuş. Düşünebili-
yor musunuz, kimlikleri olmadığı için va-
tanları bile yok. Bu belirsizliklerden dolayı 
kendilerini standartları belli Batılı ülkelere 
atmaya çalışıyorlar.

Bu belirsizlik nereye kadar sürecek?
Ne yapılabilir?

Türkiye’nin bakanlık düzeyinde bu konuy-
la ilgili olarak kalıcı politikalar geliştirmesi 

gerekiyor, yoksa belirsizlik giderek büyüye-
cek. Mültecilerin entegre edilip edilmemesi 
hayati bir mesele. Suriye’deki savaş bitmedi 
ve kısa vadede bitecek gibi de gözükmüyor. 
Bu insanlara savaşın bitmesinin ardından 
hemen kalkıp gidin demek de doğru değil. 
Suriye’nin istikrara kavuşması, yeniden ya-
pılanması çok zaman alacak. Türkiye’ye sı-
ğınan insanlar beş yıl sonrası için bir plan 
yapamıyorlar çünkü beş yıl içinde duru-
mun ne olacağı belli değil. Avrupa’ya git-
tiklerinde ise belli kriterlere uyulduğunda 
hele ki kalifiye bir insansa mutlaka bir yer-
de değerlendiriliyorlar. Türkiye’de de gerek-
li altyapı sağlansa bu insanlar farklı sektör-
lerde ekonomiye katkıda bulunabilir, bu da 
onları hem yük olmaktan kurtarır hem de 
farklı bir konuma getirir. Suriyeliler petrol 
zengini olmadıkları için çeşitli meslekleri 
var. Bununla ilgili politik ve ekonomik ça-
lışmalar yapmak gerekiyor. 2014’te İçişleri 
Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Göç İda-
resi Müdürlüğü’nün bakanlık gibi bir işlevi 
yok. Sivil bir inisiyatif geliştirmeye çalışıldı 
ancak göç ve mülteci konularına yabancı 
olduğumuz için çok sağlıklı işlemedi. Bir 
müdürlük kurmaktan ziyade göç politikası 
geliştirmek gerekiyor.

Günler süren tehlikeli de-
niz ve kara yolculuklarının 
ardından, trende heyecan 
yerini yorgunluğa bırakı-
yor. Herkes olduğu yerde 
sızıp kalıyor. Anne ve 
çocuklar yerde, baba yer 
olmadığı için tam beş saat 
boyunca ayakta uyuyor.
Makedonya

Dört beş vagona sıkıştırılmış beş yüze
yakın mülteciyi taşıyan tren hareket 
ediyor. Camdan dışarıya bakan herkesin 
yüzünde hayal ettikleri Avrupa’ya bir 
adım daha yaklaşmanın vermiş
olduğu heyecan var.
Makedonya

MÜLTECİLİK
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Suriyeli mülteciler
ve Avrupa
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2014’te dünya genelindeki mülteci sayısı 
2.Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte en 
yüksek sayıya ulaşarak 60 milyona yaklaştı. 
Bu sayının her geçen gün daha da artma-
sı en çok Avrupa’yı endişelendiriyor. 2014 
yılında Avrupa’ya kaçak yollardan gelen 
yaklaşık 280 bin kişinin %80’i Akdeniz 
güzergâhını kullandı. Geçtiğimiz yıl dün-
ya genelinde yaşanan göçmen ölümlerinin 
%65’i de Akdeniz’de gerçekleşti. Bu yüksek 
ölüm riskine rağmen dünyanın en tehlikeli 
“göç güzergâhını” kullanan insan sayısı gi-
derek artıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
verilerine göre 2015 yılında Akdeniz’i yasa 
dışı yollardan 500 binin üzerinde insan 
geçti. Bu yolu geçmeye çalışanlar arasın-
da ilk sırayı Suriyelilerin aldığı, ardından 
Eritre, Somali, Afganistan, Irak ve Nijeryalı 
göçmenlerin geldiği görülüyor. Yani Ak-
deniz’i geçmeye çalışan insanların büyük 
bölümü ülkelerinde hüküm süren savaşlar, 
baskıcı yönetimler ve yoksulluk nedeniyle 
kendileri ve çocukları için daha iyi bir gele-
cek hayaliyle Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. 
Kısacası onlar Avrupalı liderlerin tartıştığı 
ve iddia ettiği gibi göçmen değil, ülkelerin-
de yaşama umudu kalmayan mülteciler.

Bu noktada AB’nin göçmen ve mülte-
ci tanımında bir sorun olduğu görülüyor. 
Zira AB ülkeleri, daha iyi bir yaşam için 
ekonomik nedenlerle kapılarına dayanan 
göçmenlerle iç savaş, baskı, zulüm ve siya-
si sebeplerden dolayı ülkelerini terk eden 
mülteciler arasındaki ayrımı hâlâ yapabil-
miş değil.

Oysa iç savaşın ortaya çıkardığı açlık, 
yoksulluk, işsizlik ve benzeri durumlar se-
bebiyle ülkelerini terk etmek zorunda ka-
lan insanlar göçmen değil mültecidir. Bu 
gerçek karşısında AB ve üye ülkeler, yasa 

dışı yollardan AB topraklarına gelenlerin 
göçmen mi, yoksa mülteci mi olduğuna 
ilişkin ayrımın hızlı bir şekilde yapılmasını 
ve göçmen olarak gelenlerin ülkelerine geri 
iade edilmesini savunuyor.

“Göçmen” olarak tanımlanan insanların 
diğerlerinden ayrılıp ülkelerine geri gönde-
rilmesi ise Batı’da yoğunlaşan göç sorununu 
kısa vadede çözecek gibi görünmüyor. Çün-
kü Akdeniz’i geçmeye çalışanların büyük 
kısmı Suriye, Eritre, Irak, Somali ve Afganis-
tan uyruklulardan oluştuğu için uluslararası 
hukuka göre mülteci olarak tanımlanabile-
cek pozisyonda. Kısacası bu konu artık kü-
resel bir sorun haline gelmiş durumda.

Dünden bugüne tarihî bir perspektif-
ten baktığımızda savaşlardan, işsizlikten, 
yoksulluktan ötürü yaşadıkları yeri terk 
etmek zorunda kalan insanların gittikleri 
ülkelerde her zaman aynı kaderi paylaşmış 
olduğunu görüyoruz. 1.Dünya Savaşı’nda 
Avrupa’dan Amerika’ya 14 milyon insan 
göç etti, fakat 2.Dünya Savaşı’ndan sonra 
Amerika bu kez Avrupa dışındaki ülke-
lerden işçi göçü almaya başladı. 1. Dünya 
Savaşı ve sonrasında başlayan ekonomik ve 
sosyal sorunlar, Almanya’dan Amerika’ya 
göçü yoğunlaştırmıştı. Savaş yılları, Al-
man göçmenlerle toplum arasındaki ilişki-
ler açısından zorlu bir süreçti. Almanya’ya 
karşı savaşa giren ABD, ülkedeki Alman 
göçmenleri potansiyel tehlike ilan ederek 
pek çok kısıtlama getirdi. Bunların başında 
Almancanın kamu okullarında okutulma-
sının yasaklanması ve Almanca yayınlanan 
gazetelerin ne yazdığının anlaşılması için 
önceden İngilizceye çevrilmesi zorunlu-
luğu geliyordu. ABD’ye yaklaşık 350 yıl 
boyunca -2.Dünya Savaşı’nın sonuna ka-
dar- devam eden “Alman göçü”nün çeşitli 
nedenleri olmakla birlikte asıl neden açlık 
ve yoksulluktan kurtuluş umuduydu.

Nisa dokuz yaşında.
Beş kardeşi, anne
ve babasıyla Suriye’deki
savaştan kaçıyorlar.
Almanya’ya gitmek ve
orada okuluna devam
etmek istiyor.
Makedonya

Yeni keşfedilen ve eski kıtalardaki kas ve 
beyin göçüne acil ihtiyaç duyan ABD, Al-
man göçmenleri tıpkı 50 yıl önce Alman-
ya’da Türkiyeli göçmenlerin karşılandığı 
gibi karşılamıştı. Yol masraflarını ödeyecek 
kadar parası olmayan göçmenler, götürül-
dükleri yerlerde gemi kaptanları tarafından 
zengin çiftlik sahiplerine pek çok haktan 
yoksun olarak birkaç yıllığına hizmetçi 
(köle) olarak veriliyordu.

2.Dünya Savaşı sonrasında da Alman-
ya’nın kalkınma hamlesinde yabancı işçile-
rin inkâr edilemez bir katkısı olmuştur. Savaş 
sırasında insan kaynağını neredeyse tama-
men yitiren ve iş gücü açığını yabancı işçi ile 
kapatmaya karar veren Almanya, önce İtalya 
(1955), sonra İspanya (1960) ve Yunanistan 
(1960) ile iş gücü anlaşmaları yapmış, ancak 
buna rağmen iş gücü açığını kapatamadı-
ğından Türkiye (1961), Fas (1963), Portekiz 
(1964), Tunus (1965) ve Yugoslavya (1968) 
ile de anlaşmalar imzalamıştır.

Bugün Türkiye’nin misafir etmeye ça-
lıştığı kayıtlı Suriyeli sayısı İçişleri Bakan-
lığı’nın açıklamasına göre 81 ilde 1 milyon 
905 bin 984 kişidir. Gayriresmî rakamlar 
ise 3 milyona yaklaşmaktadır.

Son beş yılda dünyada açıklanan ra-
kamlara göre 22 bin, bazı kaynaklara göre 
ise 25 bin kişinin AB’ye ulaşmaya çalışırken 
denizde boğulduğunu düşündüğümüzde 
ortaya çıkan tablonun vahameti kolayca 
anlaşılmaktadır. Bu noktada sorumlulu-
ğunun farkına varması gereken Batılı ül-
kelerin tutumları dikkate alındığında Tür-
kiye’nin her türlü tedbiri aldığı ve üzerine 
düşeni fazlasıyla yaptığı görülecektir.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve-
rilerine göre Suriyeli sığınmacı nüfusunun 
%42’si Türkiye’dedir. Bu nedenle de Türki-
ye dünyanın en çok sığınmacı ağırlayan 
ülkesi konumundadır. Sığınmacılar hak-
kındaki veriler de Türkiye’nin omuzların-
daki yükün ağırlığını ortaya koymaktadır: 
Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 200 
bin, Türkiye’nin sığınmacılar için bugüne 
kadar harcadığı para 7,5 milyar dolar ci-
varındadır.

Türkiye’de 10 ildeki
25 barınma merkezinde
280 bin kişi var.

MÜLTECİLİK
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 Türkiye’nin ardından Lübnan, 5 milyon 
nüfusuyla 1 milyonu aşkın Suriyeliyi ba-
rındırıyor. Suriyeliler Ürdün, Irak, Mısır ve 
diğer Kuzey Afrika ülkelerine de dağılmış 
durumda. BM, 7 milyon 600 bin kişinin de 
Suriye içinde evlerini kaybettiği tahminini 
yapıyor.

Norveç Mülteci Konseyi Ürdün So-
rumlusu Catherine Osborn’un bildirdiği-
ne göre Ürdün 4,5 milyon nüfusa sahip. 
Nüfusunun %10’undan fazlası ise Suriyeli 
mültecilerden oluşuyor. Ürdün, mülteci-
lerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu ay-
lardır dünyaya duyurmaya çalışıyor. Ür-
dün’deki Suriyeli mültecilerin %86’sının 
barınaklarda kaldığını söyleyen Osborn, 

“Ne başlarını sokabilecekleri bir çatıları ne 
de sofraya koyabilecekleri yiyecekleri var.” 
diyor.

Açıkçası yaşanan bu trajedi karşısında 
Suriyelilerin tek ve son çaresi Batı’ya doğ-
ru göç ve kaçış. Batı dünyası bu insanlara 
“mülteci” statüsü vermek zorunda. Ancak 
yaşanan bu trajedi karşısında Batı âdeta pa-
nik içerisinde. Sınırlarına doğru ölüm tek-
nelerinden akın akın yaklaşan sığınmacıla-
rın kararlılığı Batı dünyasını ciddi bir telaş 
ve düşünceye sevk etmiş durumda.

Yaşanan mevcut mülteci krizi AB’ye 
üye ülkelere gelen göçmen ve mültecilerin 
hukuki statüsünü tanımlayan Dublin Dü-
zenlemesi’nin artık yetersiz olduğunu gös-
teriyor.

Evrensel insan hakları hukuku; her in-
sanın sığınma hakkı vardır ve bir insan can 
korkusu, siyasi görüşü ve inançlarından 
ötürü sığınma talebiyle kapınıza gelmişse 
geri çeviremezsiniz, demektedir. Mültecili-
ğin tanımında da bu vardır.

Lakin Avrupa, sığınma hakkını kapıla-
rına dayanmış bu insanlara kullandırma-
dığı gibi, başta Türkiye olmak üzere Ürdün 
ve Lübnan’da bulunan Suriyeli sığınmacı-
lara bulundukları ülkelerde maddi yardım 
yaparak onları âdeta buralarda zorunlu 
ikamete tabi tutuyor. Yeter ki Batı’ya bulaş-
masın mantığındalar. Sadece insan kaynağı 
lazım oldukça elekten geçirmek koşuluyla 
sığınmacılara kapılarını açmak istiyorlar.

1951 Cenevre Sözleşmesi mülteci huku-
ku düzenlemeleri açısından bir ilk sayılır. 
Bu sözleşme, 2.Dünya Savaşı’nda Avrupa’da 
meydana gelen mülteci sorununu çözmeye 
yönelik bir sözleşmeydi. Cenevre Sözleş-
mesi’nin en önemli maddelerinden biri, 
“kapınıza dayanmış, topraklarınıza girmiş 
olan insanların üzerinde pasaport veya kim-
lik olmasa da bu insanları asla geriye gönde-
remezsiniz” şeklindedir.

Bugün Batı dünyası bir kez daha kendi 
ürettiği ve üçüncü dünya ülkelerine empo-
ze etmeye çalıştığı insan hakları ve demok-
rasi kavramı üzerinden tarihî bir sınavla 
karşı karşıya.

Yolculardan bazılarının tekneleri batmış ve yakınları denizde boğulmuş, ama umutlarını kaybetmeyip yola 
devam etmişler. “Hangi ülkeye gitmek istiyorsunuz?” sorusuna karşılık kimi hayalini kurduğu ülkeyi anlatıyor, 
kimi de “Hangi ülkeye gideceğimi bilmiyorum, sadece yaşamak için kaçıyorum.” cevabını veriyor. 

Camlardan içeriye çok az hava giriyor. Vakit geçtikçe içerideki 
ağır koku artıyor, yolculuk her an daha da zorlaşıyor.
Makedonya Makedonya

MÜLTECİLİK
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Mültecilerin
psikolojik sorunları

Dr. EMRE ÖZDEMİR
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İnsan veya doğa kaynaklı afetler bireyle-
rin savunma mekanizmalarını kırıp etkin 
bir tepki göstermelerini engeller. Yaşanan 
afetler, duygusal travmaya sebebiyet vere-
rek kişilerin var olan kurulu düzenlerini alt 
üst eder. Bu yoğun duygu durumu, kişinin 
kendisiyle, diğerleriyle ve çevreyle olan ba-
ğını koparıp yaşamın anlam ve sürekliliğiy-
le ilgili bir boşluk yaratır. Duygusal travma 
olarak adlandırdığımız bu durum her afet-
zede ya da mültecinin yaşayacağı doğal bir 
süreçtir. Bu süre zarfında kimi afetzedeler, 
mülteciler; süreci çok daha yoğun duygular 
içinde ve daha uzun bir sürede geçirebilir ve 
bu durumda bir uzman profesyonelin yar-
dımına ihtiyaç duyabilirler. Ancak yapılan 
araştırmalara göre her 100 bin mülteci için 
sadece bir uzman profesyonelin (psikolog, 
psikiyatrist) var olduğu saptanmıştır.

Göç öncesinde ve yaşanılan afet sırasın-
da kişi şiddet, açlık, susuzluk ya da ekono-
mik sıkıntılara maruz kalabilir. Mülteciler 
nadir durumlarda ülkelerinden kaçışlarını 
önceden planlayabilmekte ve gidecekleri 
veya vardıkları ülkeyle ilgili çok kısıtlı bil-
giye sahip olabilmektedir.

Araştırmalara göre dünyadaki mülteci-
lerin %35’i işkence mağdurudur ve bu sayı 
daha farklı travmalara maruz kalmış kişile-
ri içermemektedir. İşkence gören kişilerin 
deneyimleri sıklıkla üç başlık altında sınıf-
landırılabilir: fiziksel işkence, ruhsal işken-
ce ve baskı altında kalma. Fiziksel işkence; 
darp uygulama, tekmeleme, asma, yakma, 
tecavüz, aç bırakma, hastalık halinde tıbbi 
bakımı engelleme vb. içerir. Ruhsal işkence; 
tehdit, beyin yıkama, uykuyu engelleme, iş-
kence veya infazları izletme ve zorla yanlış 
ifade verdirme gibi çok çeşitli deneyimleri 
kapsar. Baskı altında kalma; tutuklanma, 
hapse atılma, bir başka ülkeye sığınmadan 
önce ülkelerinden ayrılırken yaşadıkları 

zorluklar, çatışmaya katılma veya aile ve 
arkadaşlarını kaybetmeyi içerir. İşkence 
gören bireyler ciddi ölçüde şiddet ve aşa-
ğılayıcı deneyim yaşamıştır. Kendilerinin 
gördüğü işkencenin yanı sıra başkalarına 
(ör. eşleri, çocukları, arkadaşları) uygula-
nan şiddete de şahit olabilirler ve bu da bir 
travmaya sebep olabilir.

Kaçış esnasında ise aile, kültür, ekono-
mik statü, sosyal roller ve destek sisteminin 
kaybı yanı sıra, gittikleri ülkeye varana ka-
dar yaşadıkları tehlikeli durumlar, finansal 
sıkıntılar ve yeni bir ortama alışmakta yaşa-
nılan uyum problemleri göze çarpar.

Mülteci bireyler ülkelerini, ailelerini, 
sevdiklerini ve kültürlerini yeni bir ülkeye 
yerleşmek amacıyla geride bırakmaya zor-
lanmışlardır. Süreğen bir travma, başkaları-
nın dinlemekte bile zorlanacağı deneyimler 
içerebilir. Süreç içerisinde kısıtlı beslenme, 
kalabalık ve sağlıksız koşullar ile uzun bek-
leme sürelerine de katlanmaktadırlar.

Çoğunluğu işkence görmüş sığınmacı-
lar arasında yürütülen bir çalışma, bu bi-
reylerin köklerinden koparılmaları sonucu 
üç ana kayıp yaşadıklarını ortaya koymuş-
tur: (1) aile ve arkadaşların sağladığı sevgi 
ve saygı kaybı, (2) toplumsal statü kaybı ve 
(3) tanıdık sosyal çevrenin kaybı. Köklerin-
den koparılmak, bireyin kendi ülkesinden 
baskı altında ayrılması, bireyin o zamana 
kadar dünyaya yüklediği anlamı geride bı-
rakması ve dolayısıyla kendiliği üzerine bir 
saldırı olarak tanımlanabilir.

Kaçış sonrası yaşananlar işsizlik, yeter-
siz yiyecek ve sağlık servisi, kültürel uyum 
sorunları, dil sorunu, ülkelerinden kaçışları 
sırasında hayata dair umutlarının yıkılması, 
yalnızlık ve ekonomik sorunlar, sığınmacı-
ların karşı karşıya kaldığı sıkıntılara örnek 
verilebilir. Yaşadıkları kayıplar ve psikolo-

jik sorunların yanında çoğu zaman çalışma 
izinleri veya herhangi bir maddi destekleri 
de bulunmamaktadır. Araştırmalar, ülkele-
rinde gördükleri baskı ve kaçışları sırasında 
yaşadıkları olumsuzluklara ek olarak sığın-
macı sorunlarının daha çok yakın dönemde 
yaşadıkları ve travmatik olarak algıladıkları 
deneyimlere bağlı olduğunu göstermektedir. 
Bu durum mültecilerin göç ettikleri ülke-
lere bir umut ile bağlanmaları, önceki tüm 
sıkıntılarını bu umudu besleyerek aşmaya 
çalışmaları ve nihayet hayal kırıklığına uğ-
ramaları ile açıklanabilir. Örneğin ırkçılıkla 
ilgili bir olay, sığınma başvurularının reddi, 
ana yurtlarından aldıkları olumsuz haberler, 
yetersiz barınma koşulları, barınacak yer 
bulma zorluğu, dil sorunları, kültürel uyum 
zorlukları, toplumsal yalıtım veya sığındık-
ları ülkede toplumsal desteğin olmayışı bu 
durumda etkilidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi sığınma-
cılar köklerinden koparılmaktadır. Kökle-
rinden koparılan birey, tanıdığı çevreden 
ayrılmaya ve belirsiz bir süre için yeni ve 
alışılmadık bir çevrede yaşamaya zorlan-
maktadır. Oysa her afetzedenin yaşadığı 

yoğun duygu durumu içerisinde öncelikle 
istediği, önceki hayatına tüm beklentileri 
ve sıkıntıları ile birlikte sahip olabilmektir. 
Yaşanan duygusal travmayı aşabilmenin tek 
çaresi de budur. Köklerinden koparılmala-
rı ile birlikte ortaya çıkan uyum sorunları 
bireyler için travmatik bir deneyimdir ve 
daha önce yaşanan travmatik sürece ek bir 
zorluk getirir.

Sonuç olarak travma yaşayan sığınmacı 
örneklerinde ortaya çıkan ortak temaların 
benlik, aile, arkadaş, statü, yaşam ve dine 
yüklenen anlamın kaybını içerdiği söyle-
nebilir. Bu bireyler ayrıca kültürler arası 
çatışma, yeni bir kültüre uyum sağlama, 
kuşak çatışması ve yetersiz yerleşim şartla-
rı ve sağlık hizmetleri nedeniyle de sorun 
yaşamaktadır.

DSM-V Tanı Ölçütleri adlı kitap, dün-
ya çapında psikiyatrist ve klinik psikolog-
ların kullandıkları psikiyatrik tanı kitabı-
dır. DSM-V’ye göre Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu (TSSB) ve Major Depresif 
Bozukluk (MDB) tanıları mülteciler ara-
sında en çok saptanan teşhislerdir. Ülke-
mizde genel toplumda %1,3 ile %8 arasın-
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da görülen TSSB, mültecilerin %15 ile % 
74’ünde saptanmaktadır.

Bir kişinin TSSB tanısı alması için ağır 
yaralanma, kendisi veya başkasının fizik 
bütünlüğüne yönelik tehdit yaşaması, ta-
nık olması veya ölüm tehdidi almış olması 
ve aşırı korku, çaresizlik ve dehşete düşme 
tepkileri vermesi gerekmektedir. Ayrıca ki-
şide belirli kaçınma, uyarılma ve yeniden 
yaşantılama semptomları olmalıdır. MDB, 
halk arasında depresyon olarak tanınır. 
Depresyon yaşayan kişi hayattan haz ala-
madığından; iştah ve yeme problemleri, 
uyku sorunları, aşırı suçluluk, değersizlik, 
yorgunluk, enerji kaybı, ölüm düşünceleri 
ve intihar girişimleri gibi birtakım rahat-
sızlıklardan yakınır. Özellikle travma mağ-
duru mültecilerde görülen diğer psikiyatrik 
semptomlar veya davranışlar; aşırı duygu-
sallık veya hiçbir şey hissedememe, top-
lumdan uzaklaşma, konsantrasyon ve hafı-
za problemleri, travmatik olayların önemli 
bir parçasını hatırlayamama veya sürekli 
tekrar yaşıyor gibi hissetme olabilir.

Türkiye’de mültecilerin bu sorunlarının 
çözümü için İstanbul’da ve bazı illerimizde 
İHH ve AID (Uluslararası Doktorlar Birliği) 
tarafından çeşitli çalışmalar yapılıyor. İstan-
bul’da bulunan AID genel merkezinde Gü-
len Yüzler ve Zeytin Dalı isimli projelerle ço-
ğunluğu Suriyeli olan mültecilere psikolojik 
ve psikiyatrik destek veriliyor. Acil durum-
larda sağlık hizmetlerinden yararlanma ko-
nusunda İçişleri Bakanlığı tarafından maddi 
destek sağlanıyor, tanı ve tedavi girişimle-
rinin ücretlerinin temini konusunda mül-
tecilere yardımcı olunuyor. Benzeri birçok 
projeye ve girişime rağmen yapılanlar henüz 
yeterli düzeyde değil. Çok sayıda mağdur 
olduğu düşünülünce mültecilerin psikolojik 
durumuna dair daha duyarlı ve sistemli ça-
lışmalara ihtiyaç var. 

Yaklaşık beş saat süren tren yolculuğu
Sırbistan sınırına yakın Tabanovci tren istas-
yonunda son buluyor. Böylece umut yolcuları 

Makedonya’yı baştan sona geçmiş oluyorlar.
Görevlilerin düdükleri çalmaya başladığında 

herkes heyecanlanıyor. Uykularından uyanıp apar 
topar trenden inmeye başlıyorlar.

Makedonya
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Avrupa’ya büyük göç 
Yazı ve Fotoğraf: ABDULLAH KİBRİTÇİ
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Gecenin geç saatleri olmasına rağmen Ta-
banovce tren istasyonu kalabalık ve hare-
ketli. Sıra sıra dizilmiş araçların bagajla-
rından taşan kıyafetler ve koliler dolusu 
hazırlanmış sandviçlerle ortam, pazar ye-
rini andırıyor. Ama burası bir pazar değil. 
Tüm hazırlık biraz sonra gelmesi beklenen 
mülteciler için. Trenler gelecek, telaşla ko-
şuşturan insanların kimi karnını doyura-
cak kimi kıyafetlerden kendisine uygun 
olanı bulmak için sergiler arasında dola-
şacak. Üşümüş bebeği için kaban arayan 
anneler, ıslanmamak için yağmurluk bekle-
yen gençler, hastası için ilaç arayan babalar, 
ayağına uygun ayakkabıyı bulmak için do-
laşan çocuklar... 

Makedonya-Sırbistan sınırındaki Ta-
banovce tren istasyonu şu günlerde mül-
tecilerin sıklıkla kullandığı geçiş noktala-
rından biri. Yunanistan’dan Makedonya’ya 
geçmeyi başaran mülteciler Gevgelija’dan 
trenlerle 250 km yol katederek ülkenin 
diğer ucuna, Sırbistan sınırına geliyor. Bu 
noktadan itibaren Sırbistan artık sadece bir 
kilometre ötede. Yorgun ve hasta olanlar 
buradaki barakalarda uyuyup dinlenme-
yi tercih ederken büyük çoğunluk ihtiyacı 
olan malzemeyi temin ettikten sonra yola 
devam ediyor. Sınırı yürüyerek geçip Sır-
bistan’a giriş yaptıklarında trenle birlikte 
gelen kalabalıktan eser kalmıyor. Onları 
geçici konaklama noktasında Sırbistan as-
keri karşılayacak. Otobüslerle karakollara 
gönderilip kayıt işlemleri tamamlanacak 
ve belki de bu, günler boyu sürecek. Sonra 
yine otobüslere binip yolculuklarına de-
vam edecekler. Yunanistan’dan Almanya’ya 
kadar kimi zaman tren kimi zaman otobü-
se biniyor bazen de taksileri kullanıyorlar. 
Yol ilerledikçe sıkıntılar da artıyor. Parası 
bitenler ailelerinden para gelene kadar bir 
noktada beklemek zorunda kalıyor. Ba-

zılarının yolculuğu yedi-sekiz günde ta-
mamlanırken bazılarının yolculuğu aylarca 
sürüyor. Makedonya’da normalde 5 avro 
olan tren ücreti mülteciler için 25 avro ol-
muş durumda. Otobüs ve taksiler de fahiş 
fiyatlarla çalışıyor. Her gün üç-dört tren ve 
onlarca otobüs bu noktaya sürekli mülteci 
taşıyor.

Mültecilerin büyük çoğunluğu genç Su-
riyelilerden oluşuyor. Kuzey Avrupa ülke-
lerine gitmek için çıktıkları bu yolculukta 
kendilerini neyin beklediğini bilmiyor-
lar. Yolculuk en çok anneleri ve çocukları 
zorluyor. Çocukların birçoğu yolda has-
talanıyor. Havanın giderek soğuduğu bu 
günlerde insanların çoğu mevsim geçişine 
hazırlıklı değil. Makedonya’nın Tabanov-
ce beldesinde geceleri hava 4-5 dereceye 
kadar düşüyor ve yağmur sınır hattını bir 
bataklığa çeviriyor. Trenden inenleri karşı-
lamak, onlara kıyafet ve gıda hazırlamak ise 
gönüllülere ve yardım kuruluşlarına düşü-
yor. Müslüman Arnavutlar Suriyeli mülte-
ciler için seferber olmuş durumda. Genç-
ler kendi aralarında örgütlenip köylerden 
kıyafet topluyor. Aileler birleşip akşama 
kadar sandviç hazırlıyor. Okulundan ve 
işinden çıkanlar hazırladıkları malzemeler-
le istasyona geliyor. Makedonya’nın farklı 
şehirlerinden toplanıp gelen Müslümanlar 
mültecilere ellerinden gelen yardımı yap-
maya çalışıyor. Biz de İHH ekibi olarak 
Makedonya’dayız. Tren istasyonunda mül-
tecileri karşılıyor, ihtiyaçlarını giderme-
ye çalışıyoruz. Annelerin hem çantalarını 
hem bebeklerini taşımakta zorlandıklarını 
fark ettiğimizde onlar için kanguru temin 
ediyoruz. Yol boyunca kuru gıda ile bes-
lendiklerini öğrendiğimizde onlara sıcak 
yemek hazırlıyoruz. Ancak ihtiyaçlar bit-
miyor. Zira her gün Makedonya sınırından 
ortalama 4.000 mülteci geçiş yapıyor.

Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler on-
larca farklı yol kullanıyor. Türkiye’den yola 
çıkan mültecilerin tercihi İzmir üzerinden 
botlarla Yunan adalarına geçmek. Yunanis-
tan üzerinden Makedonya’ya, oradan Sır-
bistan’a ve eğer izin verilirse Macaristan’a 
geçiyorlar. Macaristan, Makedonya ve Sır-
bistan hükümetleri bugünlerde sınır hattı-
na dikenli tel çekmekle meşgul. Bazen geçiş 
tamamen kapatılıyor ve bu, uzun zamandır 
yolculuk yapan mülteciler için krize ne-
den oluyor. Hükümetlerin tavırları günden 
güne farklılık gösteriyor. 120 bin mülteci 
kabul edeceklerini ilan eden Kuzey Avrupa 
ülkeleri kendi aralarında kota tartışmaları 
yaşarken bazı ülkeler ise mülteci kabulüne 
karşı çıkıyor. Mültecileri göçmen olarak 
isimlendirip yasalarla belirlenmiş haklar-
dan mahrum bırakma veya geri çevirme 
artık daha sık yaşanıyor.

Yeni geçiş noktalarının
keşfedilmesi, mültecilerin 
yasalarla düzenlenen
seyahat hakları, yolculuğu 
tamamlayanların teşvik 
ve çağrıları, yolculuk 
maliyetlerinin düşmesi ile 
Avrupa’ya yoğun bir mülteci 
akını başladı. Mültecilerin 
büyük çoğunluğu Suriyeli 
olsa da yollarda Bangladeşli, 
Afganistanlı veya Afrikalıla-
rı da görmek mümkün.
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Kumanova şehri yakınlarındaki Tabanovce tren istasyonunda 
gece nöbetlerinden birindeydik. Üzerimdeki kalın kıyafetlere 
rağmen üşümüş, mültecilere dağıtılan ince battaniyelerden 
birini geçici olarak sırtıma atmıştım. Yüzlerce insan etrafta 
koşturuyor, kafilelerin biri gelip biri gidiyordu. Kalabalığın 
arasında gezinirken 7-8 yaşlarında bir çocuğu yerde oturmuş 
resim çizerken gördüm. Üşümemek için üzerine kat kat kıyafet 
giymiş, gürültünün ortasında sessizce işini yapıyordu.
Yakından baktığımda karmaşık bir resim gördüm.
Sadece mavi gökyüzü seçiliyordu.

Savaş görmüş, göç etmiş, benzer durumlarla karşılaşmış
Müslüman Arnavut halkı, Suriyelilerin yaşadığı sıkıntıları gayet 
iyi biliyor. Bu sebepten Makedonya’da mültecileri yalnız
bırakmıyorlar. Gencinden yaşlısına Üsküp’ten, Kumanova’dan, 
Tetova’dan onlarca gönüllü geçiş noktalarında mültecilerin ihti-
yaçlarını karşılayabilmek için nöbet tutuyor. Bu Arnavut çocuklar 
her gece geç saatlere kadar Suriyeli çocuklara çerez dağıtmayı 
kendilerine görev bilmiş. Her mülteci kafilesi geldiğinde heyecanla 
koşuyor, çerez almayan Suriyeli çocuk kalmayıncaya kadar yer-
lerine oturmuyorlar. Gençler ise çocukları annelerin kucağından 
alıp getirdikleri kıyafetlerle iyice giydirip annelerine teslim ediyor.Makedonya
Makedonya
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Tanrı Dağları’ndan Erciyes Eteklerine:

Uygurların Korku
ve Umut Dolu Yolculuğu

AMİNE TUNA ERTÜRK
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Çin’den Güneydoğu Asya ülkelerine kendi 
imkânları ile veya insan kaçakçıları aracılı-
ğıyla göç eden Uygurların sayısı son iki yıl-
da 10.000’i buldu. Çoğu zaman yaya, kimi 
zaman da deniz araçları ile Laos ve Viet-
nam üzerinden Tayland ve Kamboçya’ya 
oradan da Malezya ve Endonezya’ya sığı-
nan Uygur mültecilerin önemli bir kısmı-
nın son durakları Türkiye. Ortak tarihî ve 
kültürel bağlar, Türkçenin Uygurca ile olan 
yakınlığı ve Türkiye’ye ilk defa 1952’de yer-
leşen ve her geçen yıl sayıları artan bir Uy-
gur toplumu bulunması, bu tercihin başlıca 
sebeplerinden.

Kayseri merkezli Doğu Türkistan Kül-
tür ve Dayanışma Derneği’nden Abdülka-
dir Tümtürk’ün verdiği bilgilere göre, son 
iki yılda Türkiye’ye gelen Uygurların sayısı 
8.000 civarında. Son kafile, haziran ayında 
Tümtürk’ün gözetiminde Tayland’dan Tür-
kiye’ye getirilen 171 kadın, çocuk ve bebek-
ten oluşuyor. Tayland’da yaklaşık bir sene-
dir yasa dışı göçmen gözaltı merkezlerinde 
tutuklu bulunan bu kafiledekilerin çoğu, 
önceki kafileler gibi Kayseri’ye yerleştiril-
miş. İHH İnsani Yardım Vakfı ekibi olarak 
Kayseri Valiliği’nin himayesinde muhtelif 
mahallelere yerleştirilen Uygur kadınları 
evlerinde ziyaret ettik, dehşetle anlattıkları 
göç hikâyelerini dinledik; geride bıraktık-
ları eşleri, çocukları, akrabaları, yakınları, 
sevdikleri için duydukları ızdıraba şahit 
olduk. Omuzlarında yaşadıklarının vaha-
metinin farkında olmayan çocuklarının so-
rumlulukları ile Uygur hanımların hüzünlü 
ama dirayetli halleri bizi derinden etkiledi.

Yaşadıkları travma gözlerinden okunu-
yordu. Çoğu babalarını, eşlerini, erkek kar-
deşlerini geride bırakmak zorunda kalmış. 
Zira insan kaçakçılarının elinde yakaladığı 
Uygur mültecilere illegal göçmen muame-
lesi yapan Tayland, bu mültecilerin önemli 

bir kısmını bir-iki yıl süreyle sığınma mer-
kezlerinde tuttuktan sonra iki ülke arasın-
daki Şangay İşbirliği Örgütü’nün güvenlik 
anlaşmaları gereğince Çin’e iade ediyor. 
Çin’e iade edilen Uygur erkeklerin çoğuna 
geri gelmeyecek gözüyle bakılıyor. Çünkü 
Çin’in iadesini istediği Uygurlar devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçlar olarak ni-
telenen suçlardan aranan -ki bu suçların 
arasına 18 yaşın altındaki çocuklara Kur’an 
öğretmek, dinî konular içeren yayınlar da-
ğıtmak ya da protesto gösterilerine katıl-
mak da giriyor- yani kara listeye alınmış 
Uygurlar. Bu kişiler iade edilmeleri halinde 
ya ağır hapis cezalarına çarptırılarak cezae-
vine konuluyor ya da idama mahkûm edi-
liyor. Ağır hapis cezasına çarptırılanlar in-
sanlık dışı muamele görüyor, hiçbir sağlık 
hizmetinden yararlanamadan, çoğu zaman 
ağır işkenceler altında can veriyor. İşte bu 
yüzdendir ki, temmuz ayında Tayland’ın 
100 Uygur’u Çin’e iade ettiği haberi geldi-
ğinde Kayseri’deki mültecilerin evlerinden 
ağıtlar yükselmiş. Görüştüğümüz mülteci 
hanımlardan biri, Uygur erkeklerin Tay-
land’dan Çin’e uçakla gönderileceklerini 
öğrendikleri o gece, uçak Çin’e varmadan 
düşsün de içindekiler işkence görmesin 
diye dua ettiklerini söylüyor.

Mültecilerle konuştuğumuzda her bi-
rinin hikâyesinin birbirinden trajik oldu-
ğunu görüyoruz. Ortak söyledikleri, dinî 
inançlarını istedikleri gibi yaşayamıyor ol-
maları. Kimi çocuklara Kur’an öğrettiği ve 
hafızlık yaptırdığı için, kimi sakal bıraktığı 
kimi de peçeli, pardösülü dışarı çıktığı için 
polis tarafından gözaltına alınmış, işinden 
kovulmuş veya evlerine, iş yerlerine, mal 
varlıklarına el konulmuş. Çin’de özellikle 
son iki yıldır İslami pratiklerin ve kılık kı-
yafetlerin toplumun huzuruna ve güvenli-
ğine bir tehdit olarak algılanması ile birlikte 

artan yasaklar ve baskılar, bilhassa Kaşgar, 
Aksu, Hoten ve Yarkent’te çok acımasız bir 
şekilde uygulanıyor. Bu yasakların son iki 
yılda artmasının sebebi ise özellikle IŞİD’in 
Çin’i hedef alan tehditleri ve bununla bağ-
lantılı olarak Pekin hükümetinin “dindar 
olduğunu” veya “dindarlaştığını” tespit etti-
ği Uygurlara potansiyel IŞİD militanı mua-
melesi yapması.

İstanbul üzerinden Kayseri’ye gelen 
Uygurlar şimdilik isimleri açıklanması 
uygun görülmeyen mahallelere yerleştiril-
miş. Birçoğu, yakın aile fertleri, akrabaları 
hâlâ memleketlerinde olduğu için fotoğ-
raflarının basında yayınlanması halinde 
yakınlarının Çin polisi tarafından rahat bı-
rakılmayacağını düşünüyor. Bir evde kimi 
zaman iki-üç aile birden yaşamak zorunda 
kalıyor. İlk ziyaret ettiğimiz evde üç anne 
ve altı çocuğun birlikte yaşadığını öğre-
niyoruz. Hotenli olan Zeynep Hanım iki 
çocuk annesi. İnsan kaçakçılarına binlerce 
dolar ödeyerek eşiyle birlikte yola çıkmış. 
Eşi ve beş yaşından küçük iki çocuğu ile 
Tayland’da yakalanmışlar ve yasa dışı göç-
men merkezinde 18 ay tutulmuşlar. Eşi 
Çin’e iade edilmiş. Akıbeti hakkında hiç-
bir bilgi yok. Yine Hotenli Rahile Hanım 
da Zeynep Hanım gibi eşi ve çocukları ile 
birlikte 18 ay boyunca Tayland, Songkh-
la’da demir parmaklıklar arkasında, her an 
Çin’e iade edilecekleri korkusu ile tutul-
muş. İkinci çocuğunu da bu hapishanede 
herhangi bir doktor veya hemşire gözetimi 
olmaksızın dünyaya getirmiş. Çocukla-
rıyla Türkiye’ye gönderilirken eşini geride 
bırakmak zorunda kalmış. Son bir aydır 
eşinden haber alamıyor. Çin’e iade edilmiş 
olması en büyük korkusu. Ayşe Hanım Ak-
su’dan. Eşi ile birlikte yerel otoritelere ya-
kalanmadan Türkiye’ye sağ salim varmayı 
başarmışlar. Ama ortadan kaybolmuş ol-

maları, bulundukları ilçede polisin dikka-
tini çekmiş, bu sebeple polisin akrabalarını 
sık sık ziyaret ederek gözlerini korkutmaya 
çalıştığını söylüyor.

Aynı apartmanda altlı üstlü oturan 
mültecileri sırayla ziyaret ediyoruz. Her 
biri mutfağında olan kadarıyla bir sofra 
hazırlamış. Uygur evlerinde misafir gide-
ne kadar sofra hiç kalkmaz diyorlar. Kimi 
meyve, kimi çay, kimi Uygur pilavı ikram 
ediyor. Misafirleri olarak bizlere gösterdik-
leri hürmet karşısında mahcubiyet duyu-
yoruz. Kendileri için yapabileceğimiz bir 
şey olup olmadığını sorduğumuzda bizim 
yaşadıklarımızı dünyaya duyurun, bize ye-
ter diyorlar.

Yarkent’ten Meryem Hanım da altı ço-
cuğu ve bir torunuyla birlikte sekiz ay Tay-
land’daki göçmen merkezinde tutulmuş. 
En küçük çocuğunu da burada dünyaya ge-
tirmiş. Aynı evi paylaştığı Yasemin Hanım 
ise Tayland’da 1,5 yıl tutuklu kalmış. İki 
çocuğu var. Yola çıkarken çocuklarından 
birini memleketi Aksu’da anneanne ve ba-
baanneye emanet ettiklerini söylerken sesi 
titriyor, başını öne eğiyor. Çin’de iki çocuk-
tan fazlası yasak olduğu için iki hamileliği 
üçüncü aylarındayken hastanede hemşire 
gözetiminde lazer işlemiyle düşürülerek 
kürtaja tabi tutulmuş. Eşi Kur’an kursu ho-
cası ve hafız imiş. Halen Tayland’da tutuklu 
olduğunu söylüyor.

İki çocuk annesi Fatıma Hanım 20 ya-
şında. Eşi ve babası Tayland’da tutuklu 
bulunuyor. Fatıma Hanım Türkiye’ye gön-
derilirken kendisine hapishanedeki çocuk-
lardan biri emanet edilmiş. Fatıma Hanım, 
anne babası tarafından geleceği kurtulsun 
diye kendisine emanet edilen bu çocuğa ak-
rabaları gelene kadar kendi çocuklarından 
ayırmayıp gözü gibi bakacağını söylüyor.

MÜLTECİLİK



İNSANİ YARDIM - 63. SAYI66 67

Bir sonraki ziyaret ettiğimiz evde İbra-
him’le tanışıyoruz. Urumçili, 13 yaşında ve 
Kurrâ hafızı. Babası ABD tarafından tutuk-
lanıp Guantanamo’ya gönderilen 22 Uy-
gur’dan biri. İbrahim beş aylıkken babası 
Afganistan’da, Taliban kamplarında silahlı 
eğitim aldığı iddiasıyla ABD ordusuna tes-
lim edilmiş. 11 aylık olduğunda ise bu sefer 
annesi Çin tarafından hapse atılmış. Hapis 
cezasının çoğunu hücre hapsinde geçiren 
annesi, 10 yılın sonunda salıverildiğin-
de çareyi İbrahim’le birlikte göç etmekte 
bulmuş. Türkiye’ye gelir gelmez eğitimine 
devam etmeye başlayan ve Uygur hocala-
rından tefsir, hadis, Arapça dersleri alan; 
yaşıtlarının ötesinde bir azim, zekâ ve ka-
biliyet gösteren İbrahim örnek bir çocuk. 
İbrahim şimdi annesiyle birlikte “düşman 
savaşçı” olmadığı kanıtlanan ve aklanarak 
Guantanamo’dan salıverilen babasıyla bu-
luşacağı günü bekliyor.

Anneleri ve babalarıyla birlikte çıktıkla-
rı bu uzun yolculukta, tanık oldukları sebe-
biyle henüz daha oyun çağındayken yetiş-
kinliğe adım atan Uygur çocuklar arasında 
çok sayıda hafız olduğunu öğreniyoruz. Bir 
kısmı anne babalarının gözetiminde bir kıs-
mı da evlerde kimse duymasın diye büyük 
bir gizlilik içinde katıldıkları kurslarda ha-
fızlıklarını tamamlamış. Pek çoğu yakalan-
dıkları Tayland’da anne babalarıyla birlikte 
1-1,5 yıl boyunca dört tarafı parmaklıklarla 
çevrili 20-25 metrekarelik hücrelerde kal-
mış. Parmak izi vermeye direndikleri için 
darp edildikleri zamanlar olmuş. Gecele-
ri anne babaları gibi onlar da kuru beton 
üzerinde uyumaya zorlanmış. Yedikleri ise 
çoğu zaman kuru balık ve çok az pirinç la-
pasından ibaret olmuş. Ayakkabı bile giy-
melerine müsaade edilmeyen çocuklar, 
üzerlerine hortum tutularak topluca soğuk 
suyla banyo yapmaya zorlanmış. Türkiye’ye 

getirilen bu çocukların çoğu şimdi tüber-
küloz ve verem tedavisi görüyor.

Çocukların sağlık durumlarını sordu-
ğumuzda bize Tayland’da tüberkülozdan 
can veren Abdullah’ın dramatik hikâyesini 
anlatıyorlar. Annesini memleketleri Ak-
su’da bırakıp babasının kucağında yollara 
düşen üç yaşındaki Abdullah Abdulveli, ya-
kalanıp gözaltına alındıkları Tayland, Son-
ghkla’da dokuz ayın sonunda tüberküloza 
yakalanmış. İki ay boyunca akciğerlerini 
perişan eden bu hastalıkla mücadele eden 
Abdullah’ın durumu, tutuldukları hücreler-
deki olumsuz şartların da etkisiyle giderek 
kötüleşmiş. O sırada Songkhla’da bulunan 
Abdulkadir Tümtürk hastaneye yatırılan 
çocuğun vefatını haber aldığını, cesedini 
kendisinin yıkadığını ve beraberindeki üç 
arkadaşı ile birlikte çocuğun cenaze na-
mazını kılarak bulundukları bölgeye yakın 
bir Müslüman mezarlığına defnettiklerini 
söylüyor. Dünyayı yeni yeni tanıyan, daha 
oyun ve naz çağında, üç yaşındaki Abdul-
lah’ın anne ve babasından mahrum, bir 
hastane yatağında yalnız başına can ver-
diğini öğrendiğimizde soğukkanlılığımızı 
muhafaza etmekte zorlanıyoruz.

Görüştüğümüz mültecilerin çoğunun 
memleketlerinde hali vakti yerinde, arsa-
sı, ekili tarlası olan ya da ticaretle uğraşan 
ailelerden olduğunu öğreniyoruz. Çin’den 
Türkiye’ye gelmelerinin iş sahibi olmak ve 
daha refah bir hayat yaşamak arzusu ile il-
gisi olmadığını anlamamızı istiyorlar. Tüm 
mal varlıklarını geride bırakarak memle-
ketlerini terk etmelerinin, dahası insanın 
dayanma gücünü zorlayan bu yolculuğa 
çıkmak istemelerinin yegâne sebebi inan-
dıkları şekilde ibadet etme, inandıkları 
şekilde giyinme ve çocuklarını inandıkları 
din üzere yetiştirme arzusu.

Son iki yılda Türkiye’ye gelen (en az) 
8.000 Uygur’un 1.200-1.400 kadarının Kay-
seri’ye yerleştiği tahmin ediliyor. Bu sayının 
%70 kadarı kadın ve çocuklar. Yerel STK’lar 
ve Uygur derneklerinin valilik nezdinde 
girişimleriyle mültecilere geçici konutlar 
tahsis edilmiş. Yıllarca kullanılmamış ve ha-
rap durumda bulunan söz konusu konutlar, 
yine Uygur dernekleri ve yerel STK’ların 
gayretleriyle altyapı ve iç tefrişat çalışma-
ları yapılarak oturulacak hale getirilmiş. 
Bununla birlikte yeni mülteciler geldikçe 
konut ihtiyacı artacak gibi görünüyor.

Henüz çalışma izinleri olmayan ve dü-
zenli bir gelirleri bulunmayan Uygur mül-
tecilerin ihtiyaçları Kayseri Valiliği, STK’lar, 
Uygur dernekleri ve çeşitli siyasi partilerin 
gençlik kolları tarafından karşılanıyor. İHH 
da yetim destek programı kapsamına dâhil 
ettiği Kayseri’de ikamet eden 76 Uygur ye-
time düzenli nakdi ve ayni yardım yapıyor. 
İHH’nın yerel partner kuruluşu Kayseri İn-
sani Yardım Derneği de şubat ayından bu 
yana kentin muhtelif bölgelerindeki ailelere 

düzenli olarak un yardımında bulunuyor. 
Kurban ve ramazan dönemlerinde çocuk-
lara kıyafet hediye edilirken ailelere de nak-
di yardım yapılıyor.

Valilik Koordinatörü Tayfun Berber’in 
verdiği bilgilere göre geleneksel Uygur 
ekmeği pişirilen bir tandır da mültecile-
rin hizmetine sunulmuş. Mülteciler ayrıca 
haftada beş gün ebe ve hemşirelerin bu-
lunduğu, iki gün de İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı Toplum Sağlığı Merkezi’nden gelen 
doktorların görev yaptığı revirden ücret-
siz faydalanabiliyor. Şubat ayında Uygur 
öğretmenlerin gözetiminde ilköğretimden 
lise seviyesine kadar -arzu eden ev hanım-
ları da dâhil edilerek- müfredattaki dersle-
rin eğitimine başlanmış. Bazı çocuklar ise 
civardaki okullarda eğitimlerine devam 
ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
Rehberlik Araştırma Merkezi’nin girişi-
miyle yine hanımlar ve çocuklar için re-
habilitasyon çalışması yürütülüyor. Mülte-
cilerin talep etmesi halinde mesleki eğitim 
verilmesi de tasarlanan projeler arasında.

MÜLTECİLİK
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KURBAN

Kurban
bağışlarınızla

ulaştık.
Geçtiğimiz kurban, hayırseverlerimizin 
bağışlarıyla Türkiye ile birlikte 99 ülke ve 
bölgede 52.181 kurban hissesini ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdık. Her yıl olduğu gibi 
kriz ve savaş bölgelerinin öncelendiği kurban 
çalışmalarımızda ekiplerimiz, bağışçıları-
mızın emanetlerini sahiplerine ulaştırarak 
mağdurları sevindirdi.

2 milyon kişiye
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KURBAN

İHH ekiplerinin kurban 
organizasyonumuzdaki 
önemli duraklarından biri 
de Pakistandı. Pakistan’da 
hayırseverlerimizin bağış-
larıyla 2.030 hisse kurban 
ülkenin dört bir yanındaki
yardıma muhtaçlara
ulaştırıldı.

Pakistan’da
Kurban coşkusu

Nüfusunun %80’ini 
Hinduların oluşturduğu 
Nepal, dininden ötürü in-
sanların ayrımcılığa maruz 
kaldığı bir ülke. Nepal’de 
Müslümanlar ülkedeki en 
yoksul grubu oluşturuyor. 
Hayırseverlerimizin kurban 
emanetlerini Nepal Müslü-
manlarına ulaştıran ekibi-
miz, ülkede 1.400 adet hisse 
kurbanı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırarak halkın bayram 
sevincine ortak olduk.

Nepal
Müslüman-
larına kurban 
emanetleri 
ulaştırıldı

İHH olarak her yıl olduğu 
gibi geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda da Balkanlara 
hayırseverlerimizin Kurban 
emanetlerini ulaştırdık. 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Karadağ, Koso-
va, Macaristan, Makedonya, 
Romanya, Sırbistan’da 
(Preşova-Sancak) gerçekleş-
tirilen Kurban çalışmaları-
mızda ekiplerimiz, toplam 
1.605 hisse kurbanı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırarak bölge 
Müslümanlarının bayram 
coşkularına ortak oldu.

Balkanlarda 
bayram sevinci

Kurban bereketini yeryüzünün birçok noktasına ulaştıran İHH, Kırımlı 
Müslümanları da unutmadı. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla
hayırseverlerimizin bağışladığı kurbanlar 3.200 aileye ulaştırıldı. Kurban 
çalışmalarına katılan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, “Bizler, 
Türkiye halkının emanetini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 
yaşayan Tatarların pek çok noktada ihtiyaçları var. Burada sivil toplum 
örgütlerimize çok büyük iş düşüyor. Kırımla ilişkilerimizi kesmemeliyiz.” 
şeklinde konuştu.

Ramazan dolayısıyla Kırım’a giden 
ekibimiz Kırım Müftüsü Hacı Emirali 
Ablayev’i makamında ziyaret etmişti. 
Kırım Müftüsü Ablayev, yardımlar için 
heyete teşekkür ederken ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

KIRIM’DA 3 BİN 200 AİLEYE KURBAN PAYI
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İHH ekipleri, geçtiğimiz kurban Arakan bölgesindeki Müslümanlara
1.400 hisse kurban ulaştırarak bölge halkının bayram sevincine ortak 
oldu. Ayrıca Bangladeş, Endonezya ve Hidistan yaşam mücadelesi veren 
Arakanlı mülteciler için de 1.400 kurban hissesi ulaştırıldı.

Suriye’de beşinci yılına girilen krizde kurban 
bayramını buruk bir şekilde geçiren Suriyelilere 
7 bin 971 hisse kurban dağıtıldı. Türkiye sını-
rındaki kamplar başta olmak üzere Suriye’nin 
farklı bölgelerine ulaştırılan kurban paylarıyla 
mazlumların yüzleri güldürüldü.

SURİYELİ
MÜLTECİLERLE
KURBAN DAYANIŞMASI

Filistin ve Gazze, İHH’nın her kurban organizasyonunda öncelediği bölgelerin başında geliyor. 
Ekiplerimiz, abluka altında yaşayan Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için 6.020 hisse kurban 
kesimi gerçekleştirdi.

FİLİSTİN VE GAZZE’YE 6.020 HİSSE KURBAN

KURBAN

Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşan İHH, yeryüzünün en mağdur 
bölgesi Afrika kıtasında da yoğun bir kurban çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz 
Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, G. Afrika, Gambiya, Gana, Gine, 
Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Liberya, Malavi, Mali, Moritanya, Mozambik, Nijer, 
Nijerya, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Mısır, Tunus, Uganda 
ve Zimbabve’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda 12.778 kurban hissesini Afrika kıtasının 
mazlumlarına ulaştırdı.  

HÜZÜNLÜ KITA AFRİKA’DA KURBAN

ARAKANLI MÜSLÜMANLARLA
BURUK KURBAN
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2015 kurbanı, yurt içindeki ve dünyanın dört bir yanındaki 
yetimler için de bereketli geçti. Türkiye ile birlikte Afganistan, 
Arakan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Etiyopya, Filistin, Kırgızistan, 
Moritanya, Nijer, Preşova, Sancak, Somali, Suriye (Doğu Guta ve 
sınır bölgesi) ve Yemen’de yaşayan 17 bin 610 yetime bayramlık 
giysi hediye edildi.

17 BİN 610 YETİME 
BAYRAMLIK
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Yazı: MUSTAFA SALİH ALP
Fotoğraf: NEVZAT YILDIRIM

SEYAHATNAME

Afganistan’da
kurban kardeşliği

ORADAYDIK
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Ve yetimhaneye varıyoruz. Bahçe kapı-
sından girdiğimizde ellerinde Türk ve Afgan 
bayraklarıyla melek yüzlü yetim kardeşleri-
miz karşılıyor bizi. Âdeta üst düzey devlet 
karşılama merasimi, gözlerimizin kesişmesi 
ile bir kardeş buluşmasına dönüşüyor. Tek 
tek kucaklaşıyoruz, başını okşamaya çalışı-
yoruz her bir yetimin. Biraz çekingenler ama 
çabuk alışıyorlar bize. Her biri ile muhabbete 
koyuluyoruz. Aziz bize tercümanlık yapıyor 
ancak hepimize yetişmesi mümkün değil. 
Çocuklardan biri şairmiş, bize şiirlerinden 
okuyor. Anlamıyoruz ne dediğini ama ne 
hissettiğini anlıyoruz. Kimisi doktor, kimisi 
mühendis, kimisi başbakan olmak istiyor. 
Bu çocuklar Afganistan’ın geleceği.

Yetimhaneyi gezerken bir anıt görüyo-
ruz. Bu anıt, yetimhanenin yapımında çokça 
emeği geçen ve bu çalışmalar için bölgeye 
geldiklerinde bindikleri uçağın düşmesi so-
nucu şehadete yürüyen Bahattin Yıldız ve 
Faruk Aktaş için yapılmış. Mahzun bir eday-
la anlatıyorlar, sanki en yakınlarından birini 
kaybetmiş gibi üzgün. Ümmetin yetimleri 
için koşturan ağabeylerini kaybetmenin 
hüznü içindeler.

Sabah namazıyla yollara düşüyoruz. Yol-
culuk Takhar şehrine. Aziz son hazırlıklarını 
tamamlamış. Münib de katılıyor kafileye. Bu 
kez yedi kardeş çıkıyoruz yola. Rus-Afgan 
savaşında efsaneleşen Hindikuş Dağları’na 
tırmanıyoruz. Sarp, çetin, heybetli dağlar. 
Yolda oldukça zorlanıyoruz. Münib Rusların 
bu yolu Kabil’e girebilmek için yaptığını an-
latıyor. Onlarca tünel yapılmış. Onca uğraşla 
dağları, çölleri aşan Ruslar, Hindikuş Dağ-
ları’nda mücahitlerin imanını geçememiş. 
Dokuz saatlik bir yolculuğun ardından Tak-
har’dayız. Burası klasik bir Afgan şehri. Yol-
da herkes bizi fark ediyor. Arife günü olduğu 
için sokaklar oldukça hareketli.

Afganistan’daki kardeş derneğimiz HA-
DAF Vakfı Başkanı Hamid ağabey karşılıyor 
bizi. Kendisi doktor. Türkiye’de okumuş tıp 
fakültesini ve ülkesine hizmet etmek için 
dönmüş Afganistan’a. Evinde ağırlıyor bizi, 
geceyi burada geçiriyoruz.

Bayram Sabahı

Bayram namazını kurbanları kesece-
ğimiz Hkocaghar’da kılmak için yola çı-
kıyoruz. Herkes yollara düşmüş; kimisi 
arabayla, kimisi atla, kimisi de yürüyerek. 
Sebebini soruyoruz Münib’e. Burada bay-
ram namazı şehrin tek camisinde kılınır 
diyor, diğer camiler kapalı. Camiye varıyo-
ruz ve kalabalıkla kılıyoruz bayram nama-
zını, ardından bayramlaşıyoruz heyecanla 
ve kurban kesim yerine geçiyoruz. Büyük 
bir kalabalık bekliyor, aralarına karışıyo-
ruz. Kurbanlar tekbirlerle kesiliyor, parça-
lara ayrılıp poşetleniyor ve önceden tespit 
edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. 
Hepsinin yüzünde büyük bir mutluluk. Bir 
yandan da çocuklara balon hediye ediyo-
ruz. Kimisi mutluluktan uçarak uzaklaşır-
ken kimisi de ne yapacağını bilmeyen bir 
ifadeyle bakıyor. Dönüp soruyorum Aziz’e; 
“Şişirmek ne demek Afganistan’da?”, “Püf-
le” diyor Aziz ve hep birlikte püflüyoruz 
balonlarımızı. İkindi vakti işlerimizi bitirip 
tekrar dönüyoruz Takhar’a.

Akşam Hamid ağabey ile sohbet etme 
şansı buluyoruz. Afganistan’ı anlatıyor bize. 
Yaşadıkları zorlukları, aşmaları gereken so-
runları, Afgan halkının düşüncelerini aktarı-
yor. Baş etmeleri gereken o kadar çok zorluk 
var ki, hepsi bir arada. Hamid abi halkının 
yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak için 
çabalıyor; projelerinden, ideallerinden bah-
sediyor. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Daha önce birbirini hiç tanımayan beş kişi 
Atatürk Havaalanı’nda buluşuyoruz. İsim-
lerimizi orada öğreniyor, hangi şehirlerden 
geldiğimizi söylüyoruz. Fikir birliği, kader 
birliği yapmış beş kardeş, Afgan kardeşleri-
ne kurban ziyaretine gidiyor.

Oldukça küçük bir havaalanına iniyoruz; 
Kabil Havaalanı. Adım adım kontrollerden 
geçiyoruz. Türkiye’den geldiğimizi öğrenen 
her görevli sıcak bir tebessümle “Hoş geldi-
niz” diyor. Havaalanındaki Türk askerlerine 
de selam verdikten sonra oradan ayrılıyoruz. 
Çıkış kapısında bizi Aziz karşılıyor. Kucakla-
şıyoruz, uzun zamandır görüşmemiş dostlar 
gibi. Sahi uzun zamandır görüşmemiştik! 
Türkçesi çok güzel Aziz’in. Özbek olduğu-
nu öğreniyoruz; Türkiye’ye geldiğini, İstan-
bul’da çalıştığını anlatıyor.

İlk olarak İstanbul-Afganistan Kardeşlik 
Yetimhanesi’ne doğru yola çıkıyoruz. Cad-

delerde, sokaklarda bir kargaşa, herkes çok 
telaşlı. Kabil’de yabancı olmamıza rağmen 
çok fark edilmiyoruz. İnsanlar yabancılara 
alışmış. Sadece adım başı karşılaşılan silahlı 
askerlerin gözünden kaçmıyoruz. Menzi-
line girdiğimiz her asker bizi gözüyle takip 
ediyor. Kabil’de lokanta veya mağazalara gi-
rerken bile üst aramasından geçiyorsunuz. 
Ama Aziz’in “Türkiye’den misafirlerimiz” 
demesiyle bütün kapılar açılıyor, asık surat-
lar gülümsüyor. Tüm bu sıcaklığa rağmen 
zırhlı araçlarından keskin bakışlar fırlatan 
beyaz adam rahatsız ediyor. Yüzü gözüne ka-
dar maskeyle kapalı, ağır silahlı beyaz adam, 
zırhlı aracıyla yolda giderken bile rahatsızlık 
veriyor. Doğru ya, Amerika buraya da özgür-
lük getirmişti!.. Caddelerde patlamış arabalar 
hâlâ yol kenarında duruyor; kundaklanmış 
binalar, baskına uğramış kontrol noktaları... 
Savaşın hissedilmemesi mümkün değil.
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Ertesi sabah yine yollardayız. Badakhs-
han’a gidiyoruz. Bayramın 2. günü Kalafgan 
bölgesinde kurbanlıklar hazır. Güzel bir or-
ganizasyon ile etler sahipleriyle buluşuyor. 
Uzak köyler için minibüs ayarlanmış, kur-
ban payları oralara da ulaştırılıyor. Ve yine 
çocuklarla püflüyoruz balonlarımızı.

Beşinci gün Hamid ağabey ile vedalaşa-
rak uçağa bineceğimiz Mezar-ı Şerif ’e geli-
yoruz. Yine sarp dağları aşıp çöllerden geçi-
yoruz. Etrafta hâlâ Ruslardan kalan tanklar 
görüyoruz. Altı saatlik bir yolculuğun ardın-
dan Mezar-ı Şerif ’teyiz. Yolları, parkları, bi-
naları, insanlarıyla çok farklı bir şehir. Sanki 
burası Afganistan değil.

Salı günü geldiğimiz Afganistan’dan pa-
zar günü ayrılıyoruz. Sabah havaalanına gi-
derken bir burukluk kaplıyor içimizi, sanki 
gurbete gider gibiyiz. Beş gün boyunca çok 
güzel insanlarla tanıştık, binlerce kilometre 
uzaktaki kardeşlerimizle bir bayram geçir-
dik. Bize ve Türkiye’ye müthiş bir hürmet 
gösterdiler. İlk günlerde bunu hak edip hak 
etmediğimizi düşündüm. Aslında benim 
hak etmediğim aşikârdı ancak gidilen yerle-
ri, yapılan işleri görünce İHH’nın ve Türki-
ye’nin bu sevgiyi hak ettiğini anladım.

Toplamda 11 saat uçak, 21 saat kara yolu 
yolculuğunun ardından İstanbul’a döndük. 
Ümmetin derdiyle dertlenen, sadece Al-
lah’ın rızasını gözeten, dua dışında hiçbir 
beklentisi olmayan İHH’nın ne büyük işlere 
imza attığını yakından bizzat görme imkânı 
buldum. Bir İHH gönüllüsü olmanın mut-
luluğunu ve huzurunu ne kadar yaşadığımı 
anlatamam.
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MURAT YILMAZ

Sancak düşmesin

ORADAYDIK
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Bosna Savaşı’ndan bu yana, İslam coğrafya-
mızın Balkan şehirlerine yaptığımız ziyaret-
ler, bu Kurban Bayramı’nı da güzel bir vesile 
kıldı. İstikametimiz Sancak toprakları…

Sancak, Balkan yarımadasının merke-
zinde, Sırbistan ve Karadağ Cumhuriyet-
leri arasında yer alıyor. Kuzeybatıda Bos-
na-Hersek, güneydoğuda Kosova, güneyde 
ise Arnavutluk ile komşu ve asıl adı Yeni 
Pazar olan Sancak, Osmanlı döneminde 
Bosna-Hersek’e bağlı yedi sancaktan bi-
riydi. Sancak’ın fethi Bosna ve İstanbul’un 
fetihlerinden çok öncedir. Yeni Pazar’ın gü-
neybatısında bulunan Gluhavitsa, 28 Mayıs 
1396’da Yıldırım Bayezid döneminde Os-
manlı topraklarına katılmıştır. Yeni Pazar’ın 
kuruluşu ise Fatih devrine rastlar. Yükseliş 
döneminde çok da bir sorun yaşanmayan 
bölgede, duraklama ve gerileme dönemin-
de ise nice acılar yaşanmıştır. Osmanlı’nın 
her toprak kaybedişinde Müslüman ahali 

göç dalgalarıyla çalkalanmıştır. Göçler 19. 
yüzyılda Karadağ’dan Bosna-Hersek’e, San-
cak’a, Arnavutluk’a, Kosova ve Makedon-
ya’ya; 1878’den itibaren Bosna-Hersek’ten 
doğuya Sancak’a, Kosova’ya, Makedonya’ya 
ve Türkiye’ye doğru olmuştur. Tarihçi Jus-
tin Mc Carthy’ye göre 1821 ile 1922 yılla-
rı arasında, 5 milyondan fazla Müslüman, 
Balkan ve Kafkas ülkelerinden sürülüp atıl-
mıştır. 5,5 milyon Müslüman ise savaşlar-
da, katliamlarda açlıktan ve hastalıklardan 
hayatını kaybetmiştir.

Sancak topraklarında ilerliyor, bir yan-
dan da üzerinde yürüdüğüm bu topraklar-
da sadece bir insan ömrü kadar süre önce 
yaşananları zihnimden geçiriyorum. Yüz-
lerce yıllık vatanlarından çocuklarının el-
lerinden tutarak, kâh at sırtında kâh öküz 
arabalarıyla bilinmeze doğru yolculuk ya-
pan kardeşlerimiz. Bu göçler hiç bitmedi 
hâlâ da devam ediyor.

Uçağımız Karadağ’ın başkenti Podgo-
ritsa’ya iniyor. Bir zamanlar her tarafı ezan 
sesleriyle yankılanan 200 bin nüfuslu Po-
dgoritsa şehir merkezinde sadece iki cami 
kalmış. Ülkedeki cami sayısı ise 141. Oysa 
Osmanlı döneminde 170 cami varmış. Bir 
ara 60’a kadar düşen camilerin sayısı, şü-
kürler olsun ki artmaya devam ediyor. Aynı 
şehirde 1912 senesinden tam 100 sene son-
ra, 2012 yılında, medreseler ilk mezunlarını 
vermiş. Medreselerden bahsetmişken geçen 
sene ilk defa bir kız medresesi de açılmış 
Podgoritsa’da: Fatih Sultan Mehmet Med-
resesi. Ultsin şehrinde ise Türkiyeli hayırse-
verlerin destekleriyle bir kız medresesinin 
kuruluşu için çalışmalar sürüyor. Bütün bu 
hizmetler Karadağ Meşihatı’nın (Müftülük) 
güzel çalışmalarıyla gerçekleşiyor.

Karadağ’da bizi Meşihat’a bağlı olarak 
faaliyetlerini yürüten Zekât Derneği Baş-
kanı Sadmiri Hadzijiç karşılıyor. Sadmiri 
kardeşimiz İzmir Karşıyaka İmam Hatip 
Lisesi mezunu ve tıpkı Meşihat Başkanı Ri-
fat Feyziç gibi Anadolu coğrafyasını kendi 
öz vatanı olarak biliyor. Birlikte Karadağ 
Meşihat merkezine gidiyor ve kurban çalış-
mamızın planlamasıyla ilgili görüşüyoruz. 
Plana göre Türkiyeli hayırseverlerin bağış-
ladığı kurbanlarımızı Biyelo Polye, Petnit-
se, Berane, Plav, Gusinye, Plevliya, Ulçin, 
Bar, Tuzi ve Podgoritsa şehirlerindeki muh-
taçlara ulaştıracağız.

Bayram namazımızı Biyelo Polye (Ako-
va) şehrinde bir Osmanlı camisi olan Ras-
sova Camii’nde eda ediyoruz (Akova baş-
kent Podgoritsa’dan 120 km uzaklıkta.) 
Sonra buradaki Müslüman bir tüccara ait 
olan mezbahaya gidip kurbanlarımızı tek-
birlerle kısa sürede kesiyoruz. Mezbaha 
temizlik ve tertibiyle bugüne kadar gördü-
ğüm en iyi tesislerden biri. Burada kestiği-
miz 70 hisse kurbanımızı 500 aileye dağıtı-

yoruz. Kardeşlerimiz dualar eşliğinde kabul 
ediyor kurban paylarını.

Dağıtım yaptığımız isimlerden birisi 
vardı ki onun hikâyesi bambaşka. Bosna Sa-
vaşı başladığında eşini, çocuklarını ve he-
men her şeyini kaybeden Hatice nine, ken-
dini Allah’ın yardımı ile buraya atabilmiş. 
Karadağ’daki Müslüman kardeşlerimizin 
desteğiyle de kendisine bir ev bulunmuş. 
Bugün hâlâ tek başına bu evde kalan Ha-
tice ninenin bir kimliği bile bulunmuyor. 
Müslümanların destekleriyle ayakta duran 
ninemize Türkiye’den geldiğimizi söyleyip 
bir ihtiyacınız var mı diye sorduğumuzda, 
iyi göremeyen nemli gözleriyle “Bir şey is-
temek için çok yaşlıyım, ölüme daha yakın 
hissediyorum kendimi. Hiçbir ihtiyacım 
yok. Allah razı olsun. Türkiye’ye selamları-
mızı götürün.” diye mukabelede bulunuyor. 
Nice hastalıklarla yıllar yılı zorluk içinde 
yaşayan Hatice ninenin evinde hemen hiç-
bir eşyanın düzenli olmadığını görüyoruz. 
Ninemize zorla da olsa bir miktar destek 
bırakarak nurlu ellerinden öpüyor ve dua-
larını alıyoruz.

Karadağ’da ayrıca üç özürlü yetim yav-
rusunu büyük meşakkatlerle büyüten Feri-
de Hanım’ı da ziyaret ediyoruz. İkram ettiği 
ev baklavası bugüne kadar yediklerim içe-
risindeki en lezzetlilerinden biriydi. Feride 
Hanım’a da kurban payını ve nakit deste-
ğini bırakıyoruz. O da dualarla mukabele 
ediyor.

Sadmir Bey ile konuştuğumuz husus-
lardan biri de Karadağ’daki yetim çocuk-
larımızın hamilik sistemiyle desteklenmesi 
oluyor. Bu konuda kendilerine detaylı ma-
lumat vererek çalışmayı hemen başlatmak 
istediğimizi ifade ediyoruz. Yetim yavru-
larımız geleceğin güzel ülkesini kuracak 
çocuklarımız. Bundan şüphe duymuyoruz.
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hat’a ait üniversite, anaokulu, TV, medrese 
ve aşevi bulunuyor. Sancak Meşihatı San-
cak’ın otonom bir bölge olmasını talep edi-
yor. Tıpkı Karadağ Meşihatı ile olduğu gibi 
yetim çocukları destekleme konusunda 
Sancak Meşihatı Hayrat Derneği Başkanı 
Mirsad Bey’e de malumat veriyoruz. İnşal-
lah yakın zamanda Sancak Meşihatı ile bir-
likte de yetim destekleyebiliriz.

 Kurban kesimlerimiz Syenitsa’daki bir 
mezbahada gerçekleşiyor. Toplamda 84 his-
semiz kesiliyor ve 500 civarı ailemize Novi 

Pazar, Syenitsa, Priboy, Tutin, Nova Varoş, 
Priye Polye, Broderavo, Preşevo, Voyvodi-
na, Subatitsa ve Belgrad’da dağıtımları ger-
çekleştiriliyor. Biz Novi Pazar’daki dağıtım-
lara iştirak ediyoruz.

Genel itibarıyla oldukça güzel bir şekil-
de gerçekleştirdiğimiz kurban çalışmala-
rımızı tamamlayarak Kosova’nın başkenti 
Priştina’ya doğru hareket ediyoruz. Şehit 
sultanımız Murad Hüdavendigar’ı medfun 
bulunduğu Kosova ovasında ziyaret ederek 
geriye dönüyoruz.

 Karadağ’daki çalışmamızı tamamladık-
tan Rojaye’den Novi Pazar’a yani Sancak’ın 
Sırbistan kısmına geçiyoruz. Burada ilk 
olarak Haberdar Derneği ile kesimlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Dernek başkanımız Av-
diya Salkoviç Türkiye ve bizim için önem-
li bir isim. Dinî, tarihî ve siyasi içerikli 34 
kitabı Türkçeden Boşnakçaya kazandıran 
Salkoviç, İHH’nın Filistin ve Mavi Marma-
ra kitaplarından başka Genç İlmihal, Kara-
göz Hacivat gibi kitapları da yine İHH’nın 
yetim çalışmaları için çevirdi.

Haberdar Derneği bölgede 209 yeti-
mimizle ilgileniyor ve bayram döneminde 
çocuklarımızın bayramlıkları, sponsorluk 
ödemeleri ve kurban payları birlikte dağı-
tılıyor. Avdiya kardeşimiz bu çocukların 
tamamını ev ev, sokak sokak ezberlemiş 
maşallah.

Kurbanlarımızın 80 tanesini Priboy’da, 
20 tanesini de Novi Pazar’da kesiyoruz. 
Bosna, Sırbistan ve Karadağ üçgeninin ke-
sişme noktasında bulunan Priboy’da büyük 
bir çiftlikte kesilen kurbanlarımız 20 farklı 
noktadaki Müslümanlarla buluşuyor. Biz 
de Syeverin’deki kurbanların dağıtımına 
katılıyoruz. Syeverin enteresan bir bölge. 
Buraya ulaşmak için önce Karadağ, sonra 
Bosna, sonra Sırbistan sınırlarını geçiyoruz 
ve özellikle yaşları 60’ı aşkın, bir anlamda 
garip kalmış kardeşlerimize dualar eşliğin-
de kurbanlarımızı dağıtıyoruz. Novi Pa-
zar’da kesilen 20 kurbanımızla birlikte top-
lamda 700 aileye kurban paylarını takdim 
ediyoruz.

Kurban paylarının dağıtımını gerçek-
leştirirken yetim ailelerimizi özellikle zi-
yaret etmek ve hasbihal etmek, yetim yav-
rularımızı kucaklamak istiyoruz. Bunun 
için güzergâh üzerinde bulunan dört yetim 
ailemizi önceden hazırladığımız gıda pa-

ketleri, et ve bayramlıklarımızla ve tabii ki 
sponsorluk ödemeleri ile ziyaret ediyoruz. 
Ziyaret ettiğimiz her ailemiz için ayrıca ha-
tırı sayılır bir miktar da nakdi destekte bu-
lunuyoruz. Ailelerimiz bu ziyaretlerden ol-
dukça memnun kalıyor. Her birisinin zorlu 
hayatları var ama şükürler olsun ki, Allah’a 
olan inançları ve kardeşlerinin destekleri 
ile hayata tutunuyorlar.

Sekiz yaşındaki Bünyamin adlı yavru-
muza ise ayrı bir parantez açmak gereki-
yor. Nova Varoş şehrinde, kendinden başka 
sadece bir Müslüman öğrencinin olduğu 
sınıfındaki din dersine giren Ortodoks pa-
paza, “Ben bu derse girmeyeceğim, Müslü-
man’ım ben!” diyerek çantasını toplayıp öz 
güvenle sınıftan çıkması, derslerinde sınıf 
birincisi olması ve büyüyünce astronot ol-
mak istemesi bizleri oldukça etkiliyor. Du-
alar ediyoruz yavrularımıza.

Dokuz yaşındaki Denisa ve engelli an-
nelerine birlikte baktıkları 13 yaşındaki 
ablası Denila’nın hikâyeleri de bir o kadar 
etkileyici. Babaları intihar eden ve bir kaza 
neticesinde üç yıla yakın hastanede yatan 
anneleriyle ayakta kalma mücadelesi ve-
ren bu kahraman yavrular da okullarının 
en başarılı, en ahlaklı öğrencileri. Denila 
annesinin sağlık sorunlarından etkilenmiş 
olacak ki hemşire olmak istiyor. Denisa ise 
hoca olmak istiyor.

Sancak’taki son organizasyonumuzu 
Sancak Meşihatı ile yapıyoruz. Yeni Pa-
zar’da birçok Balkan coğrafyasında olduğu 
gibi Meşihat başkanlığı meselesi tam sekiz 
yıldır sorun teşkil ediyor. Sancak Meşiha-
tı Başkanı Muammer Zukorliç ile kısa bir 
süre de olsa hasbihal ediyoruz. Uzun yıllar-
dır tanışıklığımızın devam ettiği bu güzel 
insanlar sanki ülkemizin serhat boylarında 
nöbet bekleyen kahramanlar gibi. Meşi-



KARDEŞLERİMİZ
VAR 

DÜNYANIN
BİR UCUNDA 

Bekir Ertem
Kazakistan

Daha önce hac yolculuğu dı-
şında yurt dışına hiç çıkma-
mıştım. Kurban çalışmaları için 
gittiğimiz Kazakistan’da, dilini 
bilmediğimiz insanların arasın-
dan birinin selam verip “Hoş 
geldiniz” diyerek size sarılması, 
bütün yabancılıkları ve yalnız-
lıkları bir anda silip götürüyor. 
Dünyanın bir ucunda bir karde-
şinizin olduğunu bilmek apayrı 
bir güzellik.

ORADAYDIK

Salgab’daki yetimhanede bir yetim kızımız, kendisi-
ne ailemi anlatmamı istedi. Ben de ona telefonum-
dan ailemin, çocuklarımın fotoğraflarını gösterdim. 
Anlattıklarımdan etkilendi ve bana dönerek “Be-
nim babam olur musun?” dedi ve ikimiz de ağladık.

Muzaffer Pala - Pakistan

OLUR MUSUN? 
BENİM BABAM 

Mahmut Akdoğan - Pakistan

Kurban eti dağıtımı sırasında bir kadın yanımıza 
yaklaşarak nereden geldiğimizi sordu. Türkiye’den 
geldiğimizi duyunca hem sevindiğini hem hüzün-
lendiğini söyledi. Meğer hayattayken Türkiye’ye gi-
dip gelen ve Türklerin çok cömert olduğunu anlatan 
oğlunu hatırlatmışız ona.

VE HÜZÜN
SEVİNÇ

Erdal Ergenç - Patani

Patani’de İstanbul İtfaiyeciler Yetimhane-
si’nde kalan bir çocuğumuzun ayrılırken 
“Cennette görüşürüz.” duası, kurban çalış-
maları için gittiğimiz bölgede benim için 
unutulmaz bir hatıra oldu.

CENNETTE
GÖRÜŞÜRÜZ 

İHH’nın kurban çalışmaları için Pakistan’dayız. Haripur’da ziyaret et-
tiğimiz yetimhanelerin birinde Abdülmenan isimli bir küçük çocuk 
elimden tuttu ve birlikte yetimhanenin bahçesini gezdik. Kendi dilinde 
bir şeyler anlattı. Ben de ona her seferinde “ya öyle mi dedim” ve çok 
mutlu oldu. O anlattı ben dinledim...

Mehmet Çavuşoğlu - Pakistan
BİR YETİMİN ANLATTIKLARI 



Dünya üzerindeki milyonlarca insana
hizmet edecek kalıcı eserler inşa etmemizde

bize yardımcı olduğunuz için
teşekkür ederiz.

25 ülkede 5.026 su kuyusu
 

11 ülkede 27 yetimhane
 

36 ülkede 164 cami ve mescit
 

11 ülkede 23 sağlık projesi
 

20 ülkede 44 okul
 

12 ülkede 19 kültür merkezi
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䈀吀윀䔀一、娀䔀 䜀혀刀䔀Ⰰ 䐀、䰀䔀䐀、ḁ、一、娀 夀䄀刀䐀䤀䴀 䴀䄀䰀娀䔀䴀䔀匀、一、一 吀唀吀䄀刀䤀 䬀䄀䐀䄀刀 䐀䄀 䈀䄀ḁ䤀币吀䄀 䈀唀䰀唀一䄀䈀、䰀、刀匀、一、娀⸀

䠀攀爀 戀椀爀椀洀椀稀 戀椀爀 攀欀猀椀ἁ椀 最椀搀攀爀攀氀椀洀㬀
稀漀爀 弁愀爀琀氀愀爀搀愀 礀愀弁愀礀愀渀氀愀爀渀 椀栀琀椀礀愀氀愀爀渀 琀愀洀愀洀氀愀礀愀氀洀⸀


