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Bir kurban kadar yakın





Değerli okuyucumuz,

Son 60 yılın en kurak günlerini yaşayan Doğu Afrika’da insani 
kriz devam ediyor. Türkiye halkının 7’den 70’e seferber olduğu 
Doğu Afrika için İHH’nın yardım faaliyetleri tüm hızıyla devam 
ediyor. Temmuz ayından bu yana ağırlıklı olarak Etiyopya, Kenya 
ve Somali’de yürüttüğümüz acil yardım faaliyetlerimizi bu sa-
yımızda detaylı bir şekilde işliyoruz. Aç ve susuz kilometrelerce 
yol kateden, bu zorlu yolculukta gözleri önünde çocuğunu, eşini, 
babasını kaybeden ve mülteci kamplarında derme çatma baraka-
larda yaşam mücadelesi veren insanların hikâyelerini paylaştığı-
mız dosyamız bölgede yaşanan insani dramı net bir şekilde gözler 
önüne seriyor. İHH, kuruluş prensipleri gereği insani krizlerin 
yaşandığı coğrafyalara acil yardım ulaştırmasının yanı sıra, kalıcı 
projelerle de verimli ve uzun vadeli çözümler üretme çabasında. 
Bu bağlamda özellikle Somali’de hayata geçirmeyi planladığımız 
projelerimiz de dosya konumuz içerisinde yer alıyor.      

Ramazan ayını geride bıraktığımız bugünlerde biz Kurban 
Bayramı’nı karşılamak için çoktan kolları sıvadık. Ramazan’da 
emanetlerinizi 70 ülke ve bölgeye taşıdığımız gibi kurbanda da 
bizi yeni yolculuklar bekliyor. İbrahimi bereket ve merhamet her 
yıl olduğu gibi bu yıl da yepyeni hayır kapıları açıyor. Kurban 
emanetleriniz binlerce yetim, dul, muhacir ve yolda kalmışa yalnız 
olmadıklarını, kendi dertleriyle dertlenen kardeşleri olduğunu ha-
tırlatarak umut oluyor. Güzel bir gelecek için paylaşmaya devam 
ediyoruz. Kurbana dair fıkhi hükümler ve İHH’nın kurban serüve-
nini konu edinen yazılarımızı da dergimizin ilerleyen sayfalarında 
bulabilirsiniz. 

El ele vererek iyiliği çoğaltabilmek umuduyla… 

İHH İnsani Yardım Vakfı bültenidir.
Ekim - Kasım - Aralık 2011

Sayı: 47

İnsan Hak ve Hürriyetleri 
İnsani Yardım Vakfı adına sahibi

Av. F. Bülent YILDIRIM

Genel Yayın Yönetmeni
Ümit SÖNMEZ

Editör
Amine TUNA ERTÜRK

Yayın Kurulu
Murat YILMAZ

H. Zehra ÖZTÜRK
Osman ATALAY
Zeliha SAĞLAM

Niyazi Özgür YÜCE

Musahhih
Ümmühan ÖZKAN

Tasarım
SİYAH MARTI

Basım
İhlas Gazetecilik

Tel: (212)  454 30 00

Adres
Büyük Karaman Caddesi 

Taylasan Sokak No: 3
Fatih / İSTANBUL
Tel: (212) 631 21 21

Faks: (212) 621 70 51
info@ihh.org.tr

www.ihh.org.tr



Doğu Afrika İçin 

yardım seferberliği 

EKİM
KASIM
ARALIK

Bir kurban 

kadar yakın!

Ramazan’da 

kıtalar dolaştık

Adıyaman Devlet Hastanesi’ne 

refakatçiler için misafirhane

Çankaya Köşkü’nde 

Doğu Afrika toplantısı
Çocuklar için İyilik 

Postanesi

DOSYA GÜNDEM FAALİYETLER

FAALİYETLER FAALİYETLER FAALİYETLER GÖNÜLLÜ 

FAALİYETLERİ

04

47

46 46
47

26
38



Pakistan’ın Sukkur 

kentine su arıtma 

ünitesi kuruldu

FAALİYETLER:  Açe İstanbul Yetimhanesi’nin gelini Rahmaniah 42

Yetimlerimizin Ramazan sevincini paylaştık 43

Yetimlerimiz izci kampında 43 

SHÇEK ile iftar programında buluştuk 43

Yeni Akit gazetesi okurları 5.000 yetime destek oluyor 44

Pakistan’daki selzedelere 10 kamyon acil yardım 45

Kamerun’dan 

Yeryüzü Notları

Ramazan’da 

Asya’da iki durak:

Bangladeş ve Nepal

Afrika ve Asya’da 

617 yeni su kuyusu

Yetim çalışmaları
FAALİYETLER FAALİYETLER FAALİYETLER

GÖNÜLLÜ 

FAALİYETLERİ

GÖZLEM
GÖZLEM

47
48 64 68

40 42 45

19 yıllık çalışmanın özeti: Hayat Bulan Projeler 47

Bursa İHH gönüllüleri sınır tanımıyor 52

Nevşehir’de Somali seferberliği 53

ASKON’dan 50 TIR’lık yardım 54

Somali için Esenler Belediyesi, İHH ve TİKA biraraya geldi 55

GÖZLEM:  Somali’nin açlık ve kuraklıkla mücadelesi 56

İyiliklerin izinde: Latin Amerika 60



4 5
dosya dosyadosyadosya

Doğu Afrika için 

yardım seferberliği 
yardım seferberliği 
yardım seferberliği 

DOĞU 
AFRİKA İÇİN YARDIM 
SEFERBERLİĞİ
AFRİKA İÇİN YARDIM AFRİKA İÇİN YARDIM 
SEFERBERLİĞİSEFERBERLİĞİ
Son 60 yılın en büyük kuraklığını 

yaşayan Doğu Afrika’da 12 mil-
yonu aşkın insan açlık ve susuzlukla 
karşı karşıya. 10 milyonluk Somali’de 
nüfusun yarısı kuraklıktan doğru-
dan etkilenirken her üç çocuktan biri 
yetersiz beslenme sebebiyle ölümün 
eşiğinde.

İHH İnsani Yardım Vakfı temmuz ba-
şından bu yana Kenya, Etiyopya ve 
Somali’de muhacir kamplarında ve 
göç yollarında hayatta kalma müca-
delesi veren insanlara gıda, ilaç ve ça-
dır yardımlarını sürdürüyor. İHH’nın 
Doğu Afrika kampanyası çerçevesinde 
Kenya, Somali ve Etiyopya’da acil gıda 
yardımları yapılıyor, gönüllü doktor-
lardan oluşan sağlık ekipleri tarafın-
dan sağlık taramaları gerçekleştiri-
liyor, su kuyuları açılıyor ve mülteci 
çocukların eğitimlerine devam edebi-
lecekleri eğitim merkezleri oluşturu-
luyor.  İHH, acil yardım çalışmaları ile 
desteklediği bölge halkına uzun vade-
de de destek olmak adına kalıcı proje-
ler hayata geçiriyor.

İHH’nın yardım kampanyasına ya-
pılan nakdi bağışlar 44.523.698 TL’ye 

ulaşırken kampanyaya 4.717.000 TL 
değerinde de ayni bağışta bulunuldu. 
Kampanyaya Eylül ayı sonu itibarıyla 
49.240.698 TL’lik bağış gerçekleştirildi.
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Su kuyuları hayat veriyor 

İHH, 2000 yılından bu yana 
yürüttüğü su kuyusu ça-

lışmaları ile Afrika genelinde Etiyopya, 
Kenya ve Somali dâhil olmak üzere 
11 ülkede yüzey ve derin su kuyuları 
açıyor. Hâlihazırda ciddi bir kuraklığın 
yaşandığı bölgede su kuyusu açma 
çalışmalarına hız veren İHH’nın açtığı 
kuyu sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 
Kenya’da 12, Etiyopya’da 120, Somali’de 
340’a ulaştı. Kenya’da 12, Etiyopya’da 9, 
Somali’de ise 636 kuyunun yapımına 

devam ediliyor. Hizmete sunulan ku-
yular insanların temiz su ihtiyacını 
karşılamanın yanı sıra açıldıkları böl-
gelerde tarım ve hayvancılık faaliyet-
lerine de katkıda bulunuyor. 

İHH ekipleri ayrıca afet bölgesinde ih-
tiyaç duyulan kamplara tankerlerle su 
taşıyor. Bu kapsamda ağustos ayın-
da Mogadişu’nun güneyinde, Nasiya 
Kampı’nda, iki tanker su dağıtımı ya-
pıldı. 

Ramazan-Kurban
İHH, Doğu Afrika’da her yıl 
Ramazan ve Kurban programları 
gerçekleştirmektedir. 
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Doğu Afrika’da faaliyetlerini sürdüren İHH, Somali’ye 
gemilerle ayni yardım ulaştırıyor. Buğday, mısır, un, 

sıvı yağ, toz şeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve ma-
karna gibi temel gıda maddeleri ile ilaç ve medikal mal-
zemelerden oluşan 2.250 tonluk acil yardım malzemesi 
taşıyan ilk gemimiz Gazze, 20 Ağustos’ta Mersin’den ha-

reket etti ve 11 Eylül’de Mogadişu’ya ulaştı. Gemiyle böl-
geye  4.050.742 TL’lik ayni yardım ulaştırıldı. 1 Eylül’de 
Mersin’den yola çıkan ve 3.074 tonluk gıda malzemesi 
taşıyan Nabil H adlı ikinci yük gemimiz de 2 Ekim’de 
Mogadişu’ya ulaştı. Gemiyle gönderilen malzemelerin 
yaklaşık değeri 4.906.925 TL.

İHH yardım gemileri 
Somali’ye ulaştı

Eylül sonu itibarıyla İHH’nın yardım kampan-
yasına yapılan nakdi bağışlar 44.523.698 TL’ye 

ulaşırken kampanyaya 4.717.000 TL değerinde de 
ayni bağışta bulunuldu.



6 7
dosya dosyadosyadosya

Doğu Afrika için 

yardım seferberliği 
yardım seferberliği 
yardım seferberliği 

Yetim çalışmaları
Somali’de 2.722, Etiyopya’da 
1.000, Cibuti’de 50 
yetim İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın Sponsor Aile 
Sistemi kapsamında 
desteklenmektedir.
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kurbanları 
Somali’de kesildi 
İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağışlanan akika ve adak kurbanları ağustos 

ve eylül aylarında kuraklığın pençesindeki Somali ve Kenya’daki 
mülteci kamplarında kesildi. 938 hisse kurban Kenya Dadaab Mülteci Kampı’nda 
dağıtılırken Somali’de de 2.773 hisse kurbanın dağıtımı yapıldı. Dağıtımlardan 
yaklaşık 20.000 kişi istifade etti.
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Doğu Afrika’da etkili olan kuraklık binlerce çocuğun yetersiz 
beslenme ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmesine 

yolaçıyor. Kuraklıkla birlikte bölgede yetimlere yönelik çalışmalarını 
hızlandıran İHH, son iki ay içerisinde yaklaşık 4.000 yetimi daha 
Sponsor Aile Sistemi kapsamına aldı. Yetimlerimiz aylık 70 TL ile Tür-
kiye’deki hayırsever aileler tarafından desteklenecek; çocukların sağlık, 
gıda ve eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Doğu Afrika’da Sponsor Aile 
Sistemi uygulaması kapsamında Somali’den 2.722, Etiyopya’dan 1.000, 
Cibuti’den de 50 yetim İHH’nın düzenli yardımlarından faydalanıyor. 

Doğu Afrika’da 
yetim çalışmaları
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14 Somalili çocuk 
tedavi için İstanbul’a 
getirildi
Somali’nin başkenti Mogadişu’da açlık ve hastalıklarla mücadele eden 14 çocuk, 

tedavi görmek üzere refakatçileriyle birlikte İHH ekibi tarafından İstanbul’a 
getirildi. 13 Eylül’de İHH, TİKA ve THY’nin ortak çalışması ile İstanbul’a getirilen 
çocuklar Esenler Avicenna Hastanesi’ne yatırıldı ve tedavilerine başlandı. Arala-
rında dört aylık bir bebeğin de bulunduğu çocukların tedavi ve barınma masraf-
ları İHH tarafından karşılanıyor.

Siz de Doğu Afrika için acil 
yardım seferberliğine katılabilir, 
kampanya için belirtilen hesap 

numaralarından, internet ve 
telefon üzerinden kredi kartı ile 
bağış yapabilir ya da “Afrika” 

yazıp 3072’ye SMS göndererek 
kampanyaya 5 TL katkıda 

bulunabilirsiniz!

Üç yaşındaki oğlu Abdullah’ın 
tedavisi için Türkiye’ye gelen 

Muhammed Şerif Osman 37 ya-
şında ve İngilizce öğretmeni. Altı 
çocuğuyla birlikte Mogadişu’ya 13 
kilometre mesafedeki bir köyde 
yaşıyor. Oğlu Abdullah’ın kalp yet-
mezliği var. Diğer beş çocuğunu 
anneleriyle birlikte Mogadişu’da bı-
rakan Muhammed Şerif, Somali’de 
insanların günde bir kere yemek 
yediklerini, bazı günler yiyecek 
hiçbir şey bulamadıklarını anlatı-
yor. Muhammed Şerif yaşadıkları 
tüm zorluklara rağmen umutlu ve 
hâllerine şükretmeleri gerektiğini 
söylüyor.

Somali’den gelen 14 çocuktan en 
küçüğü Hani Ahmet, dört aylık ol-
masına rağmen sadece üç kilo ağır-
lığında. Hani Ahmet’e annesi Fatima 
refakat ediyor. Fatima, en küçük ço-
cuğu Hani Ahmet’i Türkiye’de tedavi 
ettirmek için diğer altı çocuğunu 
geride bıraktı..Mogadişu’da yedi ço-
cuğuyla birlikte bir köyde yaşayan 
Fatima, eşinin hayatta olduğunu 
ancak yiyecek bir şeyler bulmak 
için genellikle çocuklarının yanın-
dan ayrılmak zorunda kaldığını 
anlatıyor. Geride kalan çocuklarını 
Allah’a emanet ettiğini söylüyor.
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Acil yardımlar
İHH, diğer Afrika ülkelerinde 
olduğu gibi Kenya, Cibuti, 
Etiyopya ve Somali’de de acil gıda 
yardımlarında bulunmaktadır.
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Doğu Afrika’da 12 milyonu aşkın 
insanı etkileyen kuraklığa kar-

şı dünyada ve Türkiye’de çeşitli sivil 
toplum kuruluşları ve uluslararası 
örgütler insani yardım çalışmalarını 
birlikte yürütmek için iş birliği yapı-
yor. Haziran ayında Cidde’de İslam İş-
birliği Teşkilatı (İİT) şemsiyesi altında 
yapılan insani yardım koordinasyon 
toplantısına Katar, Suudi Arabistan, İn-
giltere ve Kuveyt’ten çeşitli insani yar-
dım kuruluşları ile birlikte Türkiye’den 
İHH katıldı. Toplantıda alınan karar 
uyarınca İHH, Dünya Gıda Örgütü’nün 
depolarındaki malzemenin BM ekip-
lerinin erişemediği Somali’nin güney 
bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılmasıyla görevlendirildi. 
Temmuz ayında da yine İslam İşbir-
liği Teşkilatı üye kuruluşlarının bir 
araya geldiği toplantıda Katar Kızılayı 
ve İHH, İİT şemsiyesi altında çalışacak 

sivil toplum kuruluşları ve yardım ör-
gütleri aracılığı ile toplanan gıda mal-
zemelerinin dağıtımını üstlendi. Katar 
Kızılayı ile İHH, gıda dağıtımlarının 
yanı sıra sağlık hizmetlerinin verildiği 
mobil klinik ve bebek bakım merkez-
leri projelerini de birlikte yürütüyor. 

İHH, eylül ayı sonunda Somali’nin baş-
kenti Mogadişu ve Kenya’nın başkenti 
Nairobi’de İslam İşbirliği Teşkilatı ve 
Humanitarian Forum tarafından dü-
zenlenen Somali’de Acil Yardımlardan 
Kalıcı Projelere Geçiş toplantılarına da 
Türkiye’yi temsilen katıldı. BM, OCHA, 

Doğu Afrika’da kuraklığa 
karşı uluslararası iş birliği 
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İslam Kalkınma Bankası, Dünya Gıda 
Fonu, Dünya Kalkınma Programı gibi 
çatı kuruluşlara ilaveten 75 ulusal ve 
uluslararası kuruluşun temsil edildi-
ği toplantılarda İHH 15 yıldır bölgede 
sürdürdüğü faaliyetlerini ve hayata 
geçmeyi bekleyen projelerini katılımcı 
heyetlere sundu.
Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı, Baş-
bakanlık ve Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ’ın başkanlığında oluşturu-
lan Somali Yardımları Koordinasyon 
Kurulu Doğu Afrika’ya yapılan yar-
dımları koordine ediyor. Mogadişu’da 
kurulan TİKA bürosu Türk sivil toplum 
kuruluşlarının bölgedeki faaliyetleri 
için lojistik destek sağlıyor. 
Ağustos ayında Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan ve beraberindeki heyet 
Somali’nin başkenti Mogadişu’ya iki 
günlük bir ziyaret gerçekleştirmişti. 
Ziyarette bakanlar, milletvekilleri, sa-
natçılar, iş adamları ve İHH’dan yetki-
lilerin de aralarında bulunduğu sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin yer 
aldığı geniş bir heyetle mülteci kamp-

larına gidilerek yetkililerden bilgi alın-
dı, Somali hükümeti ile görüşmeler 
yapıldı. 

Ortak projeler
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bah-
reyn ve Umman’dan bağışçılarımız ve 
gönüllülerimiz Doğu Afrika’ya ulaştı-
rılmak üzere ayni yardım kampan-
yaları başlattılar. Toplanan gıda mad-
deleri önümüzdeki günlerde İHH’nın 
yardım gemileri ile Mogadişu’ya gön-
derilecek. Çin’de ticaretle uğraşan bir 
grup Moritanyalı iş adamı da Doğu Af-
rika için topladıkları bağışları bölgeye 
ulaştırılmak üzere İHH’ya teslim etti. 
Makedonya’da bir grup gönüllümüz 
yardım kampanyası düzenleyerek 
Somali’de su kuyusu açılması, gıda 
dağıtımı yapılması gibi farklı projeler 
için İHH’ya bağışta bulundu. Bosna’dan 
Solidarity Derneği, İngiltere’den Pure 
Sadaqa, Jamatia Islamic Center ve Oli-
ve Grove Foundation, Malezya’dan 
Citizens International, Almanya’dan 
Save Wildlife Conservation Fund, 
Endonezya’dan PKPU kurumları da 
bölgeye gönderilmek üzere topladık-
ları nakdi yardımları İHH’ya teslim 
ettiler.
Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz yar-
dım toplamanın yanı sıra afet bölge-

sindeki yardım çalışmalarına aktif 
olarak katılıyorlar. Körfez ülkelerinden 
gelen dokuz gençten oluşan bir ekip 
Dadaab kamplarında İHH’nın yardım 
dağıtımlarında gönüllü olarak görev 
yaptı. Ayrıca Endonezya, Katar, Ku-
veyt, Bahreyn, Umman, İngiltere, Bos-
na-Hersek, Makedonya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Malezya ve Pakistan’dan 
gelecek sağlık ekipleri ekim ayından 
itibaren Dadaab Kampı’nda sağlık ça-
lışmalarına başlayacak. 15’er günlük 
periyotlarla mülteci kamplarında sağ-
lık hizmetleri verecek ekiplerden Ma-
lezya HALUAN ekipleri bölgeye ulaştı. 
HALUAN kurumu bölgede sağlık ta-
ramaları yapıyor, duksi çadırlarında 
eğitim çalışmalarına katılıyor ve acil 
yardım malzemeleri dağıtıyor.
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İHH Doğu Afrika’da

Su kuyusu
İHH, 2011 eylül ayı sonu 

itibarıyla Kenya, Somali ve 
Etiyopya’da toplam 472 su 

kuyusu açtı. Onlarcasının daha 
yapımına devam ediyor.

neler yaptık?neler yaptık?neler yaptık?
Afrika’da

yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.yapımına devam ediyor.
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FAALİYET
İSTİFADE EDEN 

KİŞİ SAYISI

1
Gıda dağıtımı (3.000 koli süt, 2.500 koli bol kalorili bisküvi, 
280 paket darı ve mısır)

15.000 kişi

2
Gıda dağıtımı (5 ton pirinç, 17 ton un, 1.800 litre sıvı yağ, 
12.000 litre süt, 2 ton bisküvi)

10.000 kişi

3
Gıda, ilaç ve branda dağıtımı (20 ton pirinç, 10 ton buğday, 10 
ton bakliyat, 20.000 litre süt, 5 ton bisküvi, 10.000 litre sıvı 
yağ, 20 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 30.000 adet branda)

30.000 kişi

4
Gıda dağıtımı (42.000 litre süt, 50 ton pirinç, 30.000 litre 
sıvı yağ, 40 ton un, 20 ton şeker, 2,5 ton çay, 2.600 litre 
meyve suyu, 10 ton tuz)

60.000 kişi

5
Gıda ve sağlık yardımları (Pirinç, buğday, bakliyat, süt, bisküvi, 
yağ ile sağlık taramaları ve ilaç yardımları yapılmıştır)

75.000 kişi

6
İftar programları (Dadaab bölgesinde bulunan kamplarda 17 
gün boyunca her gün 3.000 kişiye iftar yemeği verilmiştir.)

51.000 kişi

7
Su kuyusu açılması* (12 adet yeni su kuyusunun yapımı 
devam etmektedir.) 

7.000 kişi

8

Sağlık taraması (İHH ve AID-Uluslararası Doktorlar Birliği iş 
birliğiyle doktor ve sağlık memurlarından oluşan ekiplerimiz 
Dadaab bölgesindeki mülteci kamplarında sağlık hizmetleri 
vermektedir.)

Günlük 300-400 kişi

9
Eğitim merkezleri kurulması (20 noktada Somalili 
mültecilerin eğitimlerine devam edebilecekleri eğitim 
merkezlerinin kurulmasına başlanmıştır.)

2.000 kişi

10
Gıda dağıtımı (938 hisse adak-akika kurbanı kesilerek dağıtımı 
yapılmıştır.)

6.000 kişi

11
Gıda dağıtımı (50 ton pirinç, 25 ton buğday, 35 ton bakliyat, 
50.000 litre süt, 10 ton bisküvi, 20.000 litre sıvı yağ)

50.000 kişi

12 Gıda dağıtımı (Pirinç, buğday, bakliyat, süt, bisküvi, yağ vb.) 60.000 kişi

* Vakfımız bugüne kadar Kenya’da 12 su kuyusu açmıştır.

KENYA ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI
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FAALİYET
İSTİFADE EDEN 

KİŞİ SAYISI

1 Gıda dağıtımı (10 ton pirinç, 6,5 ton şeker, 2.900  litre sıvı yağ) 15.000 kişi

2 Gıda dağıtımı (25.000 litre sıvı yağ, 30 ton pirinç, 30 ton darı ve mısır) 10.000 kişi

3
Gıda, branda, temizlik seti, mutfak seti ve su bidonu dağıtımı {50 ton pirinç, 50 ton 
un, 20 ton şeker, 6.000 litre sıvı yağ, 6 ton hurma, 500 adet branda, 1.000 adet 
(20 litrelik) su bidonu, 500 adet mutfak seti, 500 adet temizlik seti}

30.000 kişi

4 Et dağıtımı (2.773 hisse adak-akika kurbanı kesilerek dağıtımı yapılmıştır.) 60.000 kişi

5 Fitre dağıtımı 75.000 kişi

6
Gıda ve sağlık yardımları (Pirinç, un, şeker, sıvı yağ, hurma, branda, su bidonu, 
mutfak seti, temizlik seti ile sağlık taramaları ve ilaç yardımları yapılmıştır.)

51.000 kişi

7 Sağlık taraması (Katar Kızılay’ı iş birliği ile her gün sağlık taramaları yapılmaktadır.) 7.000 kişi

8 İftar programları (10 gün boyunca günlük 6.200 kişiye iftar yemeği verilmiştir.) 60.000 kişi

9
Gıda ve sağlık yardımları (Pirinç, buğday, bakliyat, süt, bisküvi, yağ ile sağlık 
taramaları ve ilaç yardımları) 

2.000 kişi

10 Su kuyusu açılması* (636 adet yeni su kuyusunun yapımı devam etmektedir.) 60.000 kişi

* Vakfımız bugüne kadar Somali’de 340 su kuyusu açmıştır.

SOMALİ ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI
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ETİYOPYA ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI
İSTİFADE EDEN 

KİŞİ SAYISI

1
Gıda dağıtımı (30 ton mısır, 2.000 litre sıvı yağ, 3 ton 
hurma)

3.000 kişi

2
Su kuyusu açılması* (9 adet yeni su kuyusunun 
yapımı devam etmektedir.) 

9.000 kişi

* Vakfımız bugüne kadar Etiyopya’da 120 su kuyusu açmıştır.

YARDIM GEMİLERİ
İSTİFADE EDEN 

KİŞİ SAYISI

1. yardım gemisi gönderimi (20 Ağustos’ta Mersin’den 
hareket eden Gazze adlı yük gemimiz 11 Eylül’de 
Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaşmıştır. Yük gemisi 
ile bölgeye 4.050.742 TL değerinde 2.250 tonluk gıda ve 
sağlık malzemesi ulaştırılmıştır.)

300.000 kişi

2. yardım gemisi gönderimi (1 Eylül’de Mersin 
Limanı’ndan hareket eden Nabil H adlı yük gemimiz 
2 Ekim’de Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaşmıştır. 
Yük gemimiz ile bölgeye 4.906.925 TL değerinde 3.074 
tonluk gıda malzemesi ulaştırılmıştır.)

500.000 kişi

SPONSOR AİLE SİSTEMİ İLE 
DESTEKLENEN YETİMLER

İSTİFADE EDEN 
ÇOCUK SAYISI

1 Somali 2.722 yetim
2 Etiyopya 1.000 yetim
3 Cibuti 50 yetim

neler yaptık?neler yaptık?neler yaptık?
Afrika’da

Sağlık taraması
İHH Ramazan, kurban 
dönemleri ile savaş, afet, 
salgın hastalık gibi kriz 
dönemlerinde ihtiyaç 
bölgelerinde sağlık taramaları 
yapmaktadır.
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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
davetlisi olarak ulusal 

basın temsilcisi bir grup gazeteci ile 
birlikte Somalili mültecilerin yo-
ğun olarak yaşadığı Dadaab Mülteci 
Kampı’nı ziyaret etmek ve tespit-

lerde bulunmak amacıyla bölgeye 
gittik. Kenya sınırları içerisinde ve 
Somali’nin güney sınırına yaklaşık 
100 km mesafede kurulmuş olan 
kampa ulaşmak için önce uçakla 

Kenya’nın başkenti Nairobi’ye indik. 
Nairobi ile kamp arasındaki yaklaşık 
600 km’lik yolu yaşanan bazı aksak-
lıklardan dolayı yaklaşık 18 saatte 
alabildik. 

1991 yılında Somali’de yaşanan iç 

çatışmalardan dolayı BM tarafından 
Somali-Kenya sınırında 90.000 kişiye 
hizmet vermek üzere kurulan Dadaab 
Kampı’nda bugün yaklaşık 550.000 
kişi kalıyor. Bu rakam hemen her gün 
1.000 ila 1.500 kişinin kampa gelişiyle 

Dadaab 
izlenimleri

(İbrahim KORKMAZ) İbrahim KORKMAZ
Düzce Milletvekili

Katarakt
Afrika genelinde 53.000 

katarakt ameliyatı 
gerçekleştiren İHH, Somali 
ve Etiyopya’da da katarakt 

ameliyatlarına devam 
etmektedir.

neler yaptık?neler yaptık?neler yaptık?
Afrika’da
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daha da artıyor. Somali’de 20 yıldır 
süregelen iç savaş halkı zaten perişan 
etmişken bu yıl yaşanan kuraklık 
hayatı âdeta durma noktasına getir-
miş. Güvenlik nedeniyle Somali’nin 
iç kesimlerine yardımları ulaştırmak 

ise pek çok yardım kuruluşu için 
neredeyse imkânsız. Durum böyle 
olunca aç ve çaresiz kalan Somali 
halkı hayatta kalabilmek için yüzlerce 
kilometre yol katederek yardımların 
ulaştırılabildiği kamplara akın ediyor. 
Kamptaki tdurum öyle içler acısı 
boyutlara ulaşmış ki medya kanalı ile 
dünya kamuoyuna yansıyan görün-
tüler durumu izaha yetmiyor; uzun 
gagalı akbabalar dolaşıyor kampın 
içerisinde.

Dadaab Kampı’na ulaştığımızda orada 
İHH İnsani Yardım Vakfı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerini 

gördük. Hepsi canla başla çalışıyor-
du. Kampta yaşamak neredeyse 
imkânsız. Çalılardan yapılmış çadır-
ların üzeri katran ve paçavralarla 
örtülmüş. Şanslı olanlar çadırlarının 
üzerini BM’den ya da yardım kuru-
luşlarından aldıkları muşambalarla 
örtebilmiş. 

Suyun kısıtlı olması nedeniyle 
kampta temizlik diye bir kavramdan 
söz etmek ise mümkün değil. BM 
tarafından kampın belirli bölgelerine 
yerleştirilmiş olan üç metre çapında 
ve muhtemelen dört metre yüksekli-
ğindeki su depoları yaklaşık 10 günde 
bir dolduruluyor ve insanlar ihtiyaç-
ları olan suyu buradan karşılıyor. Bu 
su ise sadece acil ihtiyacı karşılamaya 
yetiyor. 
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Dadaab Mülteci Kampı’nda 
sıkışan genç bir hayat
Mouldin Iftin Hujale, 24, IFO Mülteci Kampı Dadaab, Kenya

Kendimi Kenya’da yaşayan bir So-
malili olarak tanıtmak çok ağırıma 

gidiyor. Ne Somali’de yaşıyorum ne 
de Kenya vatandaşıyım; peki nereye 
aidim ben? Sonsuza kadar mülteci ola-
rak mı kalacağım? 

1997 yılında Dadaab Kampı’na geldi-
ğimizde daha 10 yaşındaydım. 1991’de 
Somali’de iç savaş patlak verdiğinde he-
nüz yurdumuzu terk etmemiştik; ta ki 
1997’de babam öldürülene kadar. Deniz 
kıyısındaki Kismayo kasabasında doğ-
dum. İç savaşla beraber o güzel kasaba-
mız âdeta savaş meydanına döndü ve 
kaçmaktan başka seçeneğimiz kalma-
dı. Fakat bu sırada ben ve kardeşlerim 
annemizden ayrı düştük. Yol boyunca 
yürümekten takati kalmayan insan-
ların yarı yolda ölüme terk edilişlerine 
şahitlik ettik. Bu görüntüler hafızamız-
da silinmesi zor izler bıraktı.

Somali sınırına 100 km mesafede bu-
lunan Dadaab Kampı’na vardığımızda 
ise annemize kavuşmanın sevincini 
yaşadık. Bu kampın bizim kalıcı evi-
miz olacağını o zamanlar hiç düşün-
memiştik.

Burada BM mülteci ajansına 
(BMMYK) kaydolduk. Bu şekilde bize 
verilen karne ile yiyecek, barınma, su 
ve sağlık yardımı alma hakkı edinmiş 
oluyorduk.

Dadaab kompleksi üç kamptan oluşu-
yordu. Bunlardan biri de bizim yaşa-
dığımız Ifo Kampı’ydı. Hemen kamp-
taki birkaç okuldan birinde ilköğretim 
giriş sınavına kaydedildim ve sınavı 
geçerek ikinci sınıftan okula başladım 
ama kâğıdım, kalemim, defterim hiç 
bir şeyim yoktu.

Küçük sınıfl arın okuduğu derslik mü-
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düriyete yakın bir ağacın altıydı. Şiddetli 
yağmur yağıp ağacın altında korunama-
dığımız zamanlar dersler iptal edilir, yer-
ler kuruyana kadar da derslere başlaya-
mazdık.

İlköğretim hayatım boyunca nadiren 
kendi ülkem hakkında bir şeyler duy-
muştum. Tarih derslerimizin çoğu Ken-
ya konuluydu. Somali ise sadece Doğu 
Afrika tarihinden bahsederken bir kena-
ra düşülmüş nottan ibaret anlatılıyordu 
bize. Kenya tarihindeki tüm kabileleri ve 
siyasi sistemi öğrenmiştim ama kendi 
topraklarımın insanlarına, tarihine ve si-
yasi sistemine dair neredeyse hiçbir şey 
bilmiyordum. Kenya ulusal marşını ez-
bere bilirken kendi ülkeminki hafızamdan 
tamamen silinip gitmişti.

Ifo Kampı’nda sadece bir lise vardı. Kam-
pımızdaki bütün öğrenciler oraya gir-
meye çabalıyordu. Ancak ortaöğretime 

giriş sınavına alınıp sınav sonuçları 
açıklandığında BMMYK ve Dadaab’daki 
partner kuruluşları eğitim için ne ka-
dar fon ayırabileceklerini değerlendiri-
yor ve sonra da kaç mülteci çocuğun 
ortaöğretime devam edeceğine karar 
veriyorlardı; kaç tane başarılı öğrenci 
adayın olduğunun hiçbir önemi yoktu. 

Sınava giren 800 öğrenciden sadece 
120’si eğitimine devam etme şansını 
yakalamıştı. Ben de o şanslı öğrenci-
lerden biriydim.

Geniş bir kampüsten oluşan okulun 
etrafı çalılıklardan kesilmiş dikenli 
çitlerle çevriliydi. Dersliklerin duvar-
ları düzleştirilmiş yağ tenekelerinin 
birbirlerine eklenmesiyle örülmüştü. 
Üst sınıfl arda 80 kişinin sıkış tıkış ders 
gördüğü küçücük derslikler bile var-
dı. Birçoğumuz yerde oturuyorduk. 
Biraz daha şanslı olanlarsa bir sırayı 
dört kişi paylaşıyordu. Öğretmenler 
80 kişilik sınıfl arda arka sıralardaki 
öğrencilere ulaşabilmek için ellerin-
deki uzun değnekleri kullanıyordu.
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Liseye devam edemeyenlerin daha iyi bir 
gelecek için hiçbir şansı yoktu. Kamptaki 
hayatın içinde mahsur kalan bu gençler 
ya uyuşturucu bağımlısı olarak o pazarın 
içine sürükleniyor ya da Somali’ye geri 
dönerek milis çatışmalara katılıyorlardı. 

Eğitim hayatım boyunca bir sürü hayal 
kurmuştum. Hayallerimde kendime 
profesyonel manada hedefl er çiziyor ve 
bilginin gücüne inanarak eğitimin beni 
çok iyi yerlere getireceğini düşünüyor-
dum. 

2009 yılında lise eğitimimi tamamlamış 
ve Kenya’da herhangi bir üniversitede 
eğitim alabilecek kadar iyi bir ortalama 
yapmıştım. Ama artık buraya kadar-
dı. Kenya yetkilileri, orta öğretim bile 
mülteciler için bir ayrıcalıktır, diyerek bize 
yüksek öğrenim hakkı tanımadı.

Dadaab halkının %60’ını genç nüfus 
oluşturmaktadır. Gençlerden sadece bir-
kaçı benim gibi yardım kuruşlarında çalı-
şabilme fırsatını yakalayabiliyor. Mülteci 
bir işçinin en yüksek maaşı ortalama 100 
dolar. Ayda 40 dolar gibi az bir maaşa çalı-
şanlar da var. Kenyalı meslektaşlarımdan 
10 kat daha az maaş alıyorum. Bu nedenle 
kendimi terk edilmiş gibi hissediyorum. 
Ay başında maaşımı aldığımda sevin-
mem gerekirken daha da strese giriyo-
rum. Bu kadar az bir ücretle çalışırken 
ailemi ve kendimi nasıl geçindirebilirim 
ki?

Bize yılda 24 gün tatil izni verilirken 
Kenyalı çalışanların her iki ayda bir iki 
haftalık tatil hakları var. Bizi bu kadar ayrı 
kılan ne merak ediyorum. Biz de onlar 
gibi insan değil miyiz? Bu uygulamalar 
mülteciler için kabul edilen uluslararası 
özel bir hukuk mudur? Üstelik tüm bu 
koşulları kabul etmeye zorlanırken bize 
destek olacak, haklarımızı savunacak hiç 
kimsemiz de yok.
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Somali’de 
Hayat Bulmayı Bekleyen Projeler

Traktör desteği

Somali halkı geçimini büyük ölçüde tarım ve 
hayvancılıkla temin etmektedir. Tarımda ilkel 

yöntemlerin uygulanması ise tarım arazilerinden 
yeterli verim alınması önünde büyük bir engeldir. 
İHH, Somali’de modern tarımın teşvik edilmesi 
amacı ile dört köy için traktör temin edecektir. Bu 
proje ile köylüler toprağı daha verimli bir şekilde 
kullanabilecek ve daha çok ürün elde edebilecektir. 
Bir traktör bedeli 25.000 dolardır. Dört köy için pro-
jenin toplam maliyeti 100.000 dolardır.

Sulama kanalı açılması

Kuraklıkla birlikte yaşanan kıtlık sebebiyle insanların açlıktan ölme 
noktasına geldiği Somali’de tarım arazilerinin sulanması büyük önem 

taşımaktadır. İHH tarafından başkent Mogadişu’nun çevresindeki köyler-
de hayata geçirilecek bu proje ile 1 kilometre uzunluğunda bir su kanalı 
açılacaktır. Su kanalı sayesinde su kaynaklarından tarım arazilerine su 
taşınabilecek, bölgede yaşayan çok sayıda aile, ekip biçtiği topraklarından 
daha çok verim alabilecektir. Üç ayda tamamlanması planlanan projenin 
maliyeti 37.000 dolardır.

Susam sıkma makinesi 
desteği

İHH, açlık ve gıda krizi 
ile karşı karşıya olan 

Somalili çiftçilere tarım ekipmanları 
sağlayarak destek olmaktadır. Bu 
çerçevede hazırlanan proje ile 50 
Somalili aile için susam sıkma ma-
kinesi temin edilecek, aileler üret-
tikleri susamı yağa çevirebilecek ve 
böylelikle geçimlerini sağlamalarına 
destek olunacaktır. Bir susam sıkma 
makinesi bedeli 3.000 dolar, 50 aile 
için alınacak susam sıkma makinesi 
bedeli 150.000 dolardır.
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Generic Perspective
1:0.51

Yetimhane 
kompleksi projesi
20 yıldır devam eden iç savaş ve siyasi istikrarsızlık Somali’de çok sayıda çocuğun yetim kalmasına ve bakıma 

muhtaç hâle gelmesine neden olmuştur. Bu proje ile Somali’nin başkenti Mogadişu’da kurulacak yetimhane 
kompleksi bölge için hayati bir ihtiyacı karşılayacaktır. 12.000 m2 alan üzerine kurulacak komplekste korunma-
ya muhtaç çocukların güvenliği, bakımı ve kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar gerekli eğitimleri almaları 
sağlanacaktır. Yetimhane kompleksinde kız ve erkek çocuklar için iki ayrı yatakhane, okul, klinik, medrese, derin su 
kuyusu, market ve cami yer alacaktır. Kompleksin yetimhane bölümü 200 çocuğa, okul bölümü ise 1.200 çocuğa 
hizmet verebilecektir. Projenin maliyeti 1.823.026 dolardır.

Su motoru dağıtım projesi

Ölümcül kuraklık dalgası ile karşı karşıya olan Somali’de yeterli sulama 
yapılamaması nedeniyle tarım arazileri verimli kullanılamamaktadır. 

Proje ile Somalili çiftçi ailelere su motoru dağıtılacak, böylece suyun iç tarım 
arazilerine taşınması sağlanacaktır. Yağmur mevsimini beklemek yerine 
mevcut su kaynaklarını kullanarak iç tarım arazilerine su taşınmasını 
hedefl eyen proje ile kuraklık yaşanan bölgelerin ihtiyacının karşılanması, bu 
bölgelerde yaşayan çok sayıda ailenin topraklarının düzenli suya kavuşması 
ve verimliliğinin artması hedefl enmektedir. Bir adet su motorunun (dizel) 
bedeli 1.800 dolardır. İlk olarak 50 aileye yönelik planlanan projenin toplam 
maliyeti 90.000 dolardır. 

Mısır öğütme makinesi

Yoksulluk ve kuraklığın sebep olduğu 
açlıkla mücadele eden Somalili çiftçi-

lere tarım ekipmanları sağlayarak destek 
olan İHH, bu proje ile 50 Somalili aile için 
mısır öğütme makinesi temin edilmesini 
hedefl emektedir. Bir mısır öğütme makinesi 
bedeli 2.250 dolar, 50 aile için alınacak mısır 
öğütme makinesi bedeli 112.500 dolardır.
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Büyükbaş hayvan dağıtımı

İhtiyaç sahibi 100 aileye büyükbaş hayvanın dağıtılacağı proje ile aileler 
süt ve süt ürünlerinden faydalanabilecek, bu ürünlerle kendi gıda ihti-

yaçlarını karşılamanın yanı sıra fazlasını da satarak gelir elde edebilecek-
lerdir. Bir büyükbaş hayvan bedeli 370 dolar, 100 aileye büyükbaş hayvan 
dağıtma projesinin bedeli 37.000 dolardır.

Mini market işletmeleri

Bu proje kapsamında şehirlerde 
yaşayan işsiz gençlerin des-

teklenmesi amacıyla mini market 
açılması planlanmaktadır. Bu sayede 
işsiz gençlere iş imkânı oluşturulur-
ken ticari faaliyetlerin canlanmasına 
da katkı sağlanmış olacaktır. İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Somali’nin 
farklı bölgelerinde 50 mini market 
kiralayacak ve dükkânlar için ge-
rekli ürünleri tedarik edecektir. Bir 
mini marketin maliyeti 1.600 dolar, 
50 mini marketin maliyeti 80.000 
dolardır.

Dikiş makinesi dağıtımı

Bu proje ile 100 aileye dikiş makinesi dağıtılacak ve 
ihtiyaç sahibi aileler dikiş dikerek kendi geçimlerini 

temin edebileceklerdir. Bir dikiş makinesi bedeli 300 
dolar, 100 aileye alınacak dikiş makinesi bedeli 30.000 
dolardır. 
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Meyve suyu satış dükkânı

Proje ile Somali’nin farklı yerlerinde 50 adet taze 
meyve suyu satış dükkânı açılacak ve işsizlik 

nedeniyle geçim sıkıntısı çeken 50 aileye iş imkânı 
sağlanmış olacaktır. Bir meyve suyu satış dükkânı 
açma bedeli 1.600 dolar, 50 aile için meyve suyu satış 
dükkânı açma bedeli 80.000 dolardır. 

Manav tezgâhı

Uzun yıllardır süren iç savaş nedeni ile Somali’de 
çok sayıda aile parçalanmış; çocuklar yetim, 

kadınlar dul kalmıştır. Bu proje ile geçim sıkıntısı 
çeken Somalili 100 dul kadın için manav tezgâhları 
kurulması planlanmaktadır. Meyve-sebze ürün-
lerinin satılacağı bu tezgâhlar aile reisleri hayatta 
olmayan 100 aile için geçim kaynağı olacaktır. Bir 
manav tezgâhı kurma bedeli 1.315 dolar, 100 aile için 
manav tezgâhı kurma bedeli 131.500 dolardır.
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70 ülkede gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımızla 
dopdolu bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Ramazan 

sevinci artık yavaş yavaş yerini Kurban coşkusuna bırakıyor. 
Dünyanın dört bir yanındaki İslam ümmetinin büyük bir he-
yecanla kutladığı Kurban Bayramı’nın vakfımız için özel bir an-
lamı daha var. Bosna Savaşı esnasında mazlumlara eman gö-
türmek derdiyle bir araya gelmiş hayırsever insanların serptiği 
tohumların can suyu kurban. Kurban vesilesi ile hem uzaktaki 
kardeşleri ile yakınlaşmak hem de ihtiyaç sahiplerine bir parça 
olsun yardım götürebilmek için yola çıkmanın bereketiyle bü-
yüyen bir hayır teşkilatı İHH. 

Vakıf olarak ilk kurbanımızı Bosna’da geçirmiştik. Zaman içeri-
sinde 5 ülke, 10 ülke, 20 ülke, 30 ülke derken bu sene 90’ı aşkın 
ülke ve bölgede kurban sofralarında yerimizi ayırttık. Kurban 
için atılan her adım, çalınan her kapı hep daha fazlasına açıldı. İlk 
seferinde bir lokma aş olsun diye paylaştığımız bir parça et, za-
manla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin su kuyusu, okulu, yetim-

YAKINBiR KURBAN
KADAR
YAKINBiR KURBAN

KADAR



Kurban

26 27

Kurbangündem gündem
KurbanKurbanKurbanKurban

gündemgündemgündemgündem
KurbanKurban

hanesi, bayramlık elbisesi, traktörü, 
çiftlik hayvanı oldu. Projelerimiz kur-
banın bereketiyle çeşitlendi, yetimle-
rimiz için okul, dul hanımlarımız için 
meslek edindirme kursu, çiftçilerimiz 
için sulama kanalı, gençlerimiz için 
eğitim merkezi oldu. 

Her şey yüzlerde bir 
tebessüm görmek için 
Yoksulluğun vurduğu, savaş koşulla-
rının ve doğal afetlerin tarumar ettiği 
coğrafyaların mazlum insanlarına 
yardım eli uzatmayı öncelikli vazifesi 
kabul eden İHH, bu yıl da emanet aldığı 
kurbanları asıl sahiplerine ulaştırmak 
için yollara düşecek. Hayır vazifesini 
ibadet titizliği ile yerine getiren İHH 
ekipleri, Balkanlardan Orta Asya’ya 
Sibirya’dan Latin Amerika’ya 5 kıtada 
90’ı aşkın ülke ve bölgede mazlum-
lara, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere 
bayram sofraları kuracak. Emanet-
leriniz sahiplerinin yüzünde tatlı bir 
tebessüm, dillerinde bir hayır duası ve 
gönüllerinden kopup gelen kadim bir 
kardeşlik selamı olacak.

Bu sene de kurban vesilesiyle yeryü-
züne dağılan iyilik ekipleri, kendilerini 
dört gözle bekleyen kardeşlerine sa-
dece aş getirerek değil, aynı zamanda 
hayat koşullarını iyileştirmeye yöne-
lik çeşitli projelerle de destek olmaya 
devam edecek. Gittikleri bölgelerde 
cami ve mescit inşası, su kuyusu, 
eğitim merkezi, oyun parkı, meslek 
edindirme kursları, yetimhane binası 
gibi kalıcı projeler için saha çalışması 
yapacak olan ekiplerimiz, çalışmaları 
devam eden ya da daha önce hayata 
geçirilen projeleri de teftiş ederek böl-
ge halkının eksiklerini ve ihtiyaçlarını 
gidermek için çalışmalar yapacak.

Göz bebeğimiz yetimlerimiz 
Bayram coşkusunu şüphesiz en çok 
onlarla paylaşmalıyız. İHH ekipleri, 
sponsor ailelerimizin kanatları altına 
aldığı 21.000’den fazla yetimi bu bay-
ramda da unutmayacak. Gönüllüleri-
mizin ve bağışçılarımızın destekleriyle 
hazırlanan hediye paketleri ve bayram 
kıyafetleri, bayram coşkusunu yaşa-
mayı en çok hak eden yetim yavrula-
rımıza umut olsun diye tek tek minik 
ellere ulaştırılacak.

Allah’a yakınlaşmanın Karadağ’da, 
Abhazya’da, Kırım’da, Somali’de, 
Kamçatka’da, Açe’de, Afganistan’da, 
Doğu Türkistan’da, Vietnam’da, 

Tanzanya’da, Irak’ta, Yemen’de, 
Bolivya’da ve daha nice ülkelerdeki  
kardeşleriyle ve tüm dünyanın maz-
lum insanlarıyla yakınlaşmaktan 
geçtiği inancıyla dolu İbrahimi bir yü-
rekle çıkılan bu kutlu sefere başlarken 
Allah’a bu sene de bizleri bu müjdeli 
haberin ulağı ve emanetlerinizin ta-
şıyıcısı kıldığı için şükürler ediyoruz. 
Sizleri de açlığın, yoksulluğun, doğal 
afetlerin ve savaşın vurduğu coğraf-
yalardaki kardeşlerimize uzanan bu 
hayır kervanındaki yerinizi almaya 
davet ediyoruz. Unutmayın 90’ı aşkın 
ülke ve bölgede bekleyenimiz var!



Kurban

28 29

Kurbangündem gündem
KurbanKurbanKurbanKurban

gündemgündemgündemgündem
KurbanKurban

İHH 2011 Kurban 
Organizasyonu 

BURKİNA FASO
CİBUTİ 
ÇAD
ETİYOPYA-OGADEN
FİLDİŞİ SAHİLİ
GANA
GİNE
GÜNEY AFRİKA
KAMERUN
KENYA
MADAGASKAR
MALAVİ

AF
Rİ

KA

ARNAVUTLUK
BATI TRAKYA
BOSNA HERSEK
BULGARİSTAN
KOSOVA
MACARİSTAN
MAKEDONYA
ROMANYA
POLONYA
PREŞOVA
SANCAK

AV
RU

PA

Organizasyonu Organizasyonu 

AV
RU

PA
AV

RU
PA

ARJANTİN
BOLİVYA
BREZİLYA
EKVADOR
HAİTİ
KOLOMBİYA
KÜBA
PERU
ŞİLİ 
VENEZUELA

OR
TA

 V
E 

GÜ
N

EY
 A

M
ER

İK
A



Kurban

28 29

Kurbangündem gündem
KurbanKurbanKurbanKurban

gündemgündemgündemgündem
KurbanKurban

MALİ
MORİTANYA
MOZAMBİK
RUANDA
SOMALİ
SUDAN-DARFUR
TANZANYA
UGANDA
ZİMBABVE 

AF
Rİ

KA

FİLİSTİN
IRAK
İRAN
KKTC 
LİBYA
LÜBNAN
MISIR
SURİYE
TUNUS
TÜRKİYE
ÜRDÜN 
YEMEN

OR
TA

 D
OĞ

U

ARAKAN
AZAD KEŞMİR
BANGLADEŞ
ENDONEZYA-AÇE
FİLİPİNLER-MORO
HİNDİSTAN
JAMMU KEŞMİR
KAMBOÇYA
MYANMAR
NEPAL
PAKİSTAN
SRİ LANKA
TAYLAND-PATANİ
VİETNAM

GÜ
N

EY
DO

ĞU
 A

SY
A

MORİTANYA

FİLİSTİN
IRAK
İRAN
KKTC 
LİBYA
LÜBNAN
MISIROR

TA
 D

OĞ
U

OR
TA

 D
OĞ

U

ARAKAN

GÜ
N

EY
DO

ĞU
 A

SY
A

GÜ
N

EY
DO

ĞU
 A

SY
A

AFGANİSTAN 
ÇİN-DOĞU TÜRKİSTAN 
KAZAKİSTAN 
KIRGIZİSTAN
MOĞOLİSTAN
ÖZBEKİSTAN
RUSYA
TACİKİSTAN
TATARİSTAN  
TÜRKMENİSTAN

OR
TA

 A
SY

A

ABHAZYA
ACARA
ADIGEY
AHISKA
AZERBAYCAN
ÇEÇENİSTAN
DAĞISTAN
GÜRCİSTAN
İNGUŞETYA
KABARDEY BALKAR
KARAÇAY ÇERKES
KIRIM
OSETYA

KA
FK

AS
YA



Kurban

30 31

Kurbangündem gündem
KurbanKurbanKurbanKurban

gündemgündemgündemgündem
KurbanKurban

İHH Kurban
Organizasyonu 
başlıyor... 

1

Kurban kesimi için İHH’ya vekâlet veren 
bağışçılarımız aşağıdaki yöntemlerden biri 
ile bağışlarını vakfımıza ulaştırabilirler: 
 - Vakıf merkezine gelerek elden
 - Banka hesap numaraları aracılığıyla
 - Posta çeki hesabıyla
 - Online bağışla
 - Tele bağışla

5

Kurban kesimlerinin 
gerçekleştiğine dair bilgi, 
kısa mesaj ile vekâlet 
sahiplerine iletilir.

Sayın 
Arif Kaya,
bağışlamış olduğunuz 
kurbanınız kesilmiştir. 
Allah kabul etsin.

iHH
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3

2

Kurbanlıklar İHH 
görevlilerince kesim 
yapılacak ülke ve bölgelerde 
kurban olma özelliklerine 
uygun olarak satın alınır.

Kurbanlıklar İslami 
usullere uygun olarak 

kesilir.

Kesilen kurbanlar 
ihtiyaç sahiplerine elden 

dağıtılır.

4
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Kurban kavramı
Kurban kelimesinin sözlük anlamı 
“yaklaşmak”tır. Fıkıh dilinde, bu söz-
lük manasına uygun olarak “Allah’a 
yaklaşmak için kesilen hayvan” an-
lamında kullanılır. Kur’an-ı Kerim’de 
mensek, nüsük ve zibh kelimeleri de 
bazen kurban manasına gelmektedir. 
Kurban kelimesi, geniş anlamda bü-
tün kurban çeşitlerini, dar anlamda 
ise sadece udhiye (bayram) kurbanı-
nı içine alır. 

Bayram kurbanının hük-
mü ve delili
Kurban kesmek; zekât, bayram na-
mazları ve fi treyle birlikte hicretin 
ikinci yılında meşru kılınmıştır.

İnsanlık tarihinde dinî yaşantıda 
önemli bir yeri olan kurban olgusu-
na tepki gösterenler de bulunmakta-
dır. Bu anlayıştakilere göre kurban, 
insanlığın geçmiş olduğu ilk çağlarda 
bize miras bıraktığı eski, en ağır, sö-
külmesi en zor hatadır. Ancak yapı-
lan araştırmalara göre, kurban kes-
meyen milletlerin spor ve eğlenceleri 
hemen bütünüyle kanlıdır. 

Eyyam-ı Nahir’de (Kurban Bayramı 
günlerinde) Allah’a yaklaşmak için, 
ibadet niyetiyle kesilen özel hayvan-
lara udhiye denir. Kurban deyince, 
dilimizde, diğer türleri bir yana bı-
rakılarak, sadece udhiye kurbanı 
anlaşılır.

Kurbanın amaçları ve iş-
levleri
Udhiye kurbanı; hayat nimetine şü-
kür, Allah’ın bugünlerde oğluna bedel 
olarak koç kesme emrini yerine geti-
ren İbrahim Peygamber’in mirasını 
diriltmek, sırata binit hazırlamak, gü-
nahların a� ı, hataların yok edilmesi 
için kesilir.

Hac suresi 34. ayette, her ümmete 
kurban kesmenin meşru kılındı-
ğı, bunun sebebinin de Allah adının 
anılması olduğu belirtilir. Bu da gös-
termektedir ki kurban, Allah’ın ha-
tırlanması ve O’nun rızasının kaza-
nılması için emrolunmuştur. Sayısız 
nimetlere bir şükür vesilesi ve Allah 

Kurban ve kurbana 
dair hükümler
Prof. Dr. Vecdi Akyüz   Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi
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rızasının kazanılması için kurban bir 
fırsattır. Nitekim, Kevser suresinin 
1-2. ayetlerinde, Kevser nimetine bir 
şükran olarak kurban kesilmesi isten-
mektedir.

Hakikatte, kesilen kurbanın ne eti ne 
de kanı Allah’a gerekli değildir. Allah 
bu vesileyle sadece mü’minlerin, tak-
valarına ve takarrub (yakınlaşma) his-
lerine bakmaktadır. Nitekim bir ayette 
de “Kurbanların ne etleri ne de kanları 
Allah’a ulaşacaktır. Allah’a, ancak sizin 
takvanız ulaşır. Size olan hidayetine 
karşı, Allah’ı büyük tanımanız içindir 
ki, O, bunları böylece sizin emrinize 
vermiştir. İyilik yapanları müjdele.” 
(Hac, 22/37) buyurularak bütün açık-
lığıyla ifade edilmiştir.

Sa� at suresi 102-109. ayetlerinde de 
kurban kesmek, sırf Allah rızası için 
emredilmiştir. Bu emre itaatin ödül-
lendirileceği de vaat edilmiştir. Ayrı-
ca, İsmail (a.s.)’ın hatırası bizlere ibret 
olarak bırakılmış ve böylelikle babası 
Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’in iyi bir 
namla anılması sağlanmıştır.

Her yıl Müslümanlar tarafından bin-
lerce kurban kesilmektedir. Bu bir 
Müslüman’ın Allah’a ibadet ve O’nun 
emrine sarılmak için her şeyi feda 
edebileceğinin sembolüdür.

İslam’ın koyduğu bu hüküm, bir vah-
şet değil, tersine bir hikmettir. Bir yıl 
boyunca pek çok sıkıntılar çekmiş, 
belki de ağzına bir lokma et koyma-
mış bir fakir, böylece Allah için kesilen 

kurban etinden faydalanmakta, sevin-
mektedir. Kendi keyif ve zevkleri için 
binlerce cana kıyan kimselerin, Allah’a 
ibadet maksadıyla kesilen kurbanlar 
için bir vahşettir şeklindeki nitelen-
dirmeleri, kendilerini unutup kusuru 
başkalarında aramalarından başka bir 
şey değildir.

Kurbanın temeli 
Kurbanın vacip olmasının sebebi va-
kittir. Vakit tekrar ettikçe, yani bir 
Müslüman şartlarını taşıdığı hâlde, 
ömrü boyunca Kurban Bayramı’na 
ulaştıkça, kendisine kurban kesmenin 
vacip olması da tekrar eder.

Hayvanı kesip kanını akıtma, kur-
banın rüknüdür. Bu sebeple, kesilen 



Kurban

34 35

Kurbangündem gündem
KurbanKurbanKurbanKurban

gündemgündemgündemgündem
KurbanKurban

kurbanın sahih olabilmesi ve etinin 
yenebilmesi için, kan akıtma olmadan 
herhangi bir şekilde öldürülmemesi 
gerekir. Kan akıtmak, illeti akılla an-
laşılmaz olduğundan, bunun yerine 
başkası, mesela aynını ve değerini ta-
sadduk, kurban yerine geçmez. 

Gerekli şartları taşıyanlara kurban 
kesmek vaciptir. Bu, sünnet-i ayn-ı 
müekkede olarak ifade edilir.

Hz. Peygamber’in bizzat kurban kestiği 
nakledilir. Hatta bir hadiste, “Hali vak-
ti müsait olup da kurban kesmeyen 
mescidimize yaklaşmasın.” (Ahmed 
bin Hanbel, Müsned, 2/321) şeklinde 
kurban kesmeyenlere karşı sert ifa-
deler kullanmaktadır. Hicretin ikinci 

yılından bugüne kadar bütün Müslü-
manların kurban kesmeleri, bir icma-ı 
ümmet meydana getirmiştir.

Kurbanın kesimi
Etinin yenmesi ve kesilen her hayva-
nın helal olması için, dinî kesim şek-
linin uygulanması şarttır. Bu usule, 
“tezkiye” adı verilir.

Hayvanın acı çekmeden ölmesini sağ-
lamak için tezkiyede bazı şartlar ara-
nır:

a) Keskin alet kullanmak

Kesim aletleri, kesici ve parçalayıcı ol-
mak üzere ikiye ayrılır:

Kesici aletler: Kesim, kanı akıtacak ve 
kesilmesi gereken yerleri kesecek şe-

kilde keskin bir aletle yapılır. 

Parçalayıcı aletler: Parçalayıcı aletlerle 
yapılan kesimde, boğma ve parçalama 
bulunduğu için, kesimin onlarla ya-
pılması haramdır; bu şekilde kesilen 
hayvanın eti yenmez.

b) Allah adını anmak

Kesim sırasında Allah’tan başkasının 
adını anmamak ve O’ndan başkası adı-
na kurban kesmemek şarttır. Kurban 
veya eti yenecek hayvanı keserken 
Allah adını anmaya tesmiye (besmele 
çekmek) adı verilir. Besmelenin kasıtlı 
terki hâlinde kurban sahih olmaz ve 
eti yenmez. Tesmiyenin farz olduğu-
nun delili “Allah adı anılmadan kesilen 
hayvanları yemeyin.” (En’am, 6/118, 
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121) ayetleridir.

Tesmiyenin rüknü, Allah (c.c.)’ın isim-
lerinden biriyle yapılmasıdır. Bu 
sebeple tesmiye, sadece Allah, Alla-
hu Ekber, Allahu A’zam, Allahu Ecel, 
Allahu’r-Rahman vb. Cenab-ı Hak’kın 
isimlerinden biriyle yapılır. Allahu-
meğfi rli, Subhanellah gibi dua anlatan 
kelimelerle yapılamaz. Müstehap olan 
Bismillahi Allahu Ekber demektir. Tes-
miye başka dillerde de yapılabilir.

Tesmiye; hayvanı keserken, kesen kişi 
tarafından yapılır. Tesmiyeyle hayvanı 
kesme niyeti taşımak şarttır. Bu niyet-
le olmayan, mesela bir işe başlamak 
için yapılan tesmiyeyle kesilen hayva-
nın eti helal değildir.

Tesmiyenin, bakana uzun gelmeyecek 
bir zaman içinde kesimle birlikte ya-
pılması gerekir. 

c) Kesme ehliyetinin bulunması

Müslüman, akıllı ve baliğ olmak şart-
larını taşıyanların tezkiyesi caizdir. 
Putperest ve müşriklerin tezkiyesi ise 
caiz değildir. 

Kurbanlık veya eti yenecek hayvanla-
rın yenebilmesi için, kesenin Müslü-
man veya kitabi (ehl-i kitap mensubu) 
olması şarttır. Böyle bir şartın aran-
masından maksat, Allah adının  anıl-
masıdır. Kitabi olmayanlar, hayvanı 
keserken Allah adını anmayacakları 
için, bunların kestikleri, mesela putpe-
restler ve diğer dinlere mensup kim-

selerle dinsizlerin kestiği hayvanların 
eti yenmez, haramdır.

d) Canlılık eserinin bulunması

Kesim anında, kesilecek hayvanda 
canlılık eseri bulunması şarttır. Yu-
varlanma, süsme, boğma ve yırtıcı 
hayvanların saldırısı gibi öldürücü 
sebepler ve fakat öldürücü bir madde-
nin vurmamasından dolayı yaşadığı 
tahmin edilen hayvanlara tezkiye uy-
gulanır. Öldürücü bir sebepten dolayı 
yaşama ümidi olmayan hayvanlara 
da tezkiye uygulanabilir. Ölmek üzere 
bulunan bir hayvanda, kesim anında 
belli bir canlılık eserinin bulunması 
gerekir.
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Kurbanın eti, derisi ve 
diğer kısımları
Mükellefi n ve aile halkının kurban 
etinden yemesi müstehaptır.

Efdal olan, kesilen kurbanın üçte biri-
ni kendi evinde yemektir; üçte birini 
akraba ve dostlara dağıtmak, kalan 
üçte birini de fakir fukaraya dağıtmak 
menduptur.

Kurban etinin bütünüyle tasadduku 
caiz olduğu gibi, tamamının ev halkı 
için saklanması da caizdir, ancak efdal 

olan yedirme ve tasadduktur. Bununla 
birlikte, kendi aile üyeleri kalabalık ve 
orta halli olanların, kurbanlığı tama-
men kendilerine saklamaları men-
duptur. Kasap ve kesene, kurbanın 
etini ücret olarak vermek helal değil-
dir. Kurbanı kesen fakir olursa da aynı 
hüküm uygulanır.

Kurban etlerinin satılması caiz değil-
dir. Sahibi kurban derisini evde kulla-
nabilir. Deri vb. bölümleri kalabilecek 
şekilde kendisinden faydalanılan, yani 
tüketim malı olmayan kısımları satış 

suretiyle değiştirilebilir, ancak kendi-
sinden faydalanılamayanın para vb. 
karşılığında satılması helal değildir. 
Buna rağmen satış yapıldıysa bu satış 
geçerlidir.

Kurban derisi ve diğer kısımları ilkin 
fakirlere dağıtılır. Yararı daha çok olur-
sa din ve millet yararına çalışan güve-
nilir kurumlara da verilebilir. Kurban 
etleri Müslüman olmayanlara da ta-
sadduk edilebilir.

faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler



Kurban

36 37

Kurbangündem gündem
Sosyal Yardımlar

faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

>faaliyetler>faaliyetler>faaliyetler>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler>faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler

>faaliyetler
faaliyetler

>faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetlerfaaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler

faaliyetler
faaliyetler

faaliyetler
faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler



38 39

faaliyetler faaliyetlerfaaliyetlerfaaliyetler
Ramazan

Ramazan’da
kıtalar dolaştık

İslam dünyası rahmet ve bereket dolu bir Ramazan ayını 
daha geride bıraktı. 19. yılında Ramazan yardımlarını ve 

Türkiye halkının selamlarını beş kıtada 70 ülke ve bölgeye 
taşıyan İHH ekipleri, mültecilerin, yolda kalmışların, yetim-
lerin, dulların ve ihtiyaç sahiplerinin selam ve muhabbetleri-
ni bizlere ulaştırdı; mülteci çadırlarına, muhacir sofralarına, 
kurak ve susuz topraklara konuk oldu. Namazlarda saf oldu; 
zekât, fi tre ve sadakalarınızla mahzun haneleri şenlendirdi. 
İHH ekipleri Ramazan ayında iftar programları, gıda dağı-

Ramazan’da toplam 13.366.558 
TL’lik ayni ve nakdi yardım yapıldı, 
yardımların 3.753.339 TL’lik bölümü 
Afrika’da dağıtıldı. 

Afganistan
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aşçılara yardım ediyor, broşür dağıtan 
arkadaşlarımıza katılıyoruz. 

Amasya, Samsun, Ordu ve Trabzon ile 
tamama erdirdiğimiz Karadeniz’den 
sonra doğuya, Erzurum’a doğru yola 
çıkıyoruz. Bu şekilde Ramazan boyun-
ca tüm Anadolu’yu dolaşıyor aşevimiz. 
Bazı günler 2.000 kişiye, bazı günler 
4.000 kişiye yemek ikram edilen ge-
zici aşevi hem insanların açlığına hem 
dertlerine hem de muhabbetimizin 
büyümesine ev sahipliği yapıyor. 

Fotoğrafçı olarak katıldığım İHH’nın 
gezici aşevinden Ramazan’ın 14. 
günü ayrılıyorum. Bu vakte kadar 
Kahramanmaraş’a da gelmiş oluyo-
ruz. Bu sefer süresince 13 güzel insan 
ile aynı ortamı ve binlerce mümin ile 
aynı sofrayı ve duayı paylaşıyoruz. 
Minik minik çocukların gelip Afrikalı 
kardeşlerine yardım etmek için uzat-
tıkları elin mübarek birer dua olduğu 
bilinciyle adımlarımızı sıklaştırıyor, 
yüreğimizi kavi tutuyoruz. Tabiri ken-
disi olan bir rüyadan uyanmışım gibi, 
döndükten sonra anlıyorum ki güzel 
yollarda yürümek insanı güzelleştiri-
yor. 

Uzun bekleyişler, yüzler-
de tebessüm ve iftar
Fatih Kaşçıoğlu (Gönüllü) 

Ramazan’da İHH’nın gezici aşevi ile 
Türkiye’yi dolaşıyoruz. Ekipte ara sıra 
değişiklikler olsa da değişen yüzlerden 
ziyade, değişmeyen amaç ve bu yol-
culuğun taşıdığı anlam önemli bizim 
için; bize emanet edilmiş rızkı yoksula 
ulaştırmak ve yüzlerde tebessüm ol-
mak.

Ramazan’ın ilk akşamında iftar yeme-
ğini Çankırı’nın en sıcak meydanında 
dağıtıyoruz. Aşevimizde yemekler 
hazırlanıyor, tanıtım stantlarımız ku-
ruluyor, iftara yakın bir saatte dağıtı-
ma başlanıyor. Aşevimize konuk olan 
herkes ayrıldıktan sonra ise ertesi gün 
için her yer pırıl pırıl yapılıyor.

İkinci durağımız olan Çorum’da bizi 
muhabbetle karşılayan ağabeylerimiz 
ile mülteci ailelere kumanya yardı-
mında bulunuyor, yokluk ve sefalet 
çeken insanların birbirinden güzel 
çocukları ile tanışıyoruz… Dağıtımdan 
sonra gezici aşevimizde koşuşturan 

tımları, eğitim ve kıyafet yardımları 
ile savaş, afet ve yoksulluk yaşanan 
coğrafyalarda 1,5 milyon kişiye ulaştı. 
34 ülkede ve Türkiye’de 25 ilde yetim-
lerimizle buluştu. Ramazan’da toplam 
13.366.558 TL’lik ayni ve nakdi yar-
dım yapıldı, yardımların 3.753.339 
TL’lik bölümü Afrika’da dağıtıldı. 

Moğolistan
Vietnam

Erzurum
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İHH’nın temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşayan coğrafya-
larda yürüttüğü su kuyusu açma çalışmaları devam ediyor. 

2000 yılında başlayan su kuyusu projeleri Afrika ve Asya ülkelerine bere-
ket oluyor, kurumuş topraklara hayat veriyor. İHH, geçtiğimiz üç ay içeri-
sinde Afrika’da Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Çad, Kamerun, Sierra Leo-
ne, Sudan ve Kenya’da; Güney Asya’da da Bangladeş ve Keşmir’de 617 yeni 
su kuyusunu daha hizmete açtı. Kampanya kapsamında hizmete açılan 
kuyu sayısı 2011 Eylül ayı itibarıyla 2.400’e ulaştı.

Afrika ve Asya’da 
617 yeni su kuyusu
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Yetim çalışmaları
İHH, 1992 yılından bu yana savaş, işgal ve doğal afet bölge-

lerinde sürdürdüğü yetim çalışmalarına 2007 yılın-
dan itibaren Sponsor Aile Sistemi çalışmasını da ekledi. Dünyada 
Türkiye dâhil 31 ülke ve bölgede eylül ayı itibarıyla 21.000 yetimin 
bakımını üstlendi. Türkiye’de 28 şehirde devam eden çalışma kap-
samında 1.534 çocuğumuz sürekli bakım çalışmamıza dâhil edildi. 
Sponsor Aile Sistemi ile yetimleri kendi ayakları üzerinde durun-
caya kadar destekleyen İHH Ramazan, kurban, eğitim, sağlık vb. 

sosyal yardım projeleriyle de yetimlere yönelik dönemsel yar-
dımlarına da devam ediyor.   

Siz de en az bir yıllık süre ile her ay 70 TL karşılığında bir veya 
birden fazla yetimin bakımını üstlenebilir ya da imkânlarınız öl-
çüsünde yetim fonuna her türlü bağış ve desteği sağlayabilirsiniz. 
Bu iyilik kervanına katılmak için http://www.ihh.org.tr/yetimtalep 
/yeni/ adresinden sponsor aile formunu doldurabilirsiniz. 

Açe İstanbul Yetimhanesi’nin
gelini Rahmaniah

2004 yılında yaşanan tsunami felaketinde yaklaşık 
230.000 kişinin hayatını kaybettiği Açe’de, faaliyet göste-

ren İHH’nın İstanbul Yetimhanesi’nde büyüyen çocuklarımız 
yavaş yavaş hayata atılıyor. 88 yetimin kaldığı ve eğitimleri-
ni sürdürdüğü yetimhaneye ilk gelen yetimlerimizden biri 
olan Rahmaniah dünya evine girdi. Rahmaniah ve Sulaiman 
çifti, Aceh Utara’da düzenlenen düğün merasimi ile evlendi. 

İHH olarak yetimlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahiple-
rine desteklerini esirgemeyen ve böyle nice yuvanın kurul-
masına vesile olan bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyo-
ruz.
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Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen izci kampına Adıyaman, Konya, Ankara, Sivas, 
İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş illerinden toplam 95 yetim çocuğumuz katıldı. Kampta kız-erkek farklı yaş grup-

larından çocuklarımız ilk yardım ve arama kurtarma eğitimi alıp binicilik, yüzme, tiyatro, kano ve kürek, bisiklet vb. aktiviteler-
de bulunurken Türkiye’nin farklı bölgelerinden kampa katılan çocuklarla da kaynaşma ve arkadaşlık kurma imkânı buldu.

Ramazan ayında İHH vakıf merkezinde düzenlenen iftar programında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme Kurumu’ndan 100 çocuk ile buluştuk. Programda İHH’nın faaliyetlerinin tanıtıldığı bir sunumun 

ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 

Yetimlerimiz 
izci kampında

SHÇEK ile
iftar programında buluştuk

Yetimlerimizin
Ramazan sevincini paylaştık
İHH ekipleri Ramazan ayında 34 ülkede, Türkiye’de 25 

ilde yetimlere yönelik çeşitli yardım faaliyetleri 
gerçekleştirdi. Gidilen ülkelerde 8.450 yetime kıyafet dağıtılır-
ken 6.315 yetime de kırtasiye desteği sağlandı.

Türkiye’de Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Batman, Bitlis, 
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kah-
ramanmaraş, Mardin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, 
Van, Erzincan, Bingöl, Zonguldak ve Konya’da yetimlere ve ai-
lelerine yönelik iftar programları düzenlendi. Sponsor aileler-
le bir araya gelen çocuklarımıza hediyeler dağıtıldı.
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Yeni Akit gazetesi 
5000 yetime
destek oluyor
Yeni Akit gazetesi İHH’nın Sponsor Aile Sistemi’ne des-

tek olmaları için okurlarını harekete geçmeye çağırdı. 
İHH ile ortaklaşa bir kampanya düzenleyen gazete, okur-
larını savaş, doğal afet ve iç çatışmalar gibi sebeplerle insa-
ni dramların yaşandığı coğrafyalarda birer yetime sahip 
çıkmaya davet ediyor. Büyük ilgi gören “Bir yetime de sen 
sahip çık” kampanyası ile başta yöneticileri olmak üzere 
Yeni Akit gazetesi yazarları, çalışanları ve okurları örnek bir 
duyarlılık göstererek üç ay gibi çok kısa bir sürede 2652’si 

Doğu Afrika’dan olmak üzere toplam 5.000 yetim çocuğun 
bakımını üstlendi. Türkiye dâhil 32 ülkede aylık 70 TL ile bir 
yetime destek verilen Sponsor Aile Sistemi kapsamında ko-
runmaya alınan yetim çocuklar her ay düzenli nakdi yar-
dımlarla destekleniyor; eğitim, kıyafet, sağlık ve gıda yar-
dımlarından faydalanıyor. Yetim çocuklarımıza ve ailelerine 
içtenlikle yardım eli uzatan Yeni Akit gazetesi yöneticilerine, 
çalışanlarına ve okurlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Sosyal Yardımlar

Pakistan’ın 
Sukkur kentine 

su arıtma 
ünitesi kuruldu

Geçtiğimiz sene temmuz ayında 
Pakistan’da meydana gelen sel fe-

laketi ülke topraklarının önemli bir kıs-
mını sular altında bırakmış, şehirlerde 
ve kırsal kesimde altyapı büyük ölçüde 
zarar görmüştü. Felaketin üzerinden 
yaklaşık bir sene geçmesine rağmen 
bazı bölgelerde hâlâ büyük sıkıntılar 
yaşanıyor. Selden fazlasıyla etkilenen 
bölgelerden biri de Sind eyaletinin üç 

büyük kentinden biri olan Sukkur. Yak-
laşık 700.000 nüfusa sahip Sukkur, 
bölgenin tarım ambarı konumundaydı. 
Ancak yaşanan afetin ardından kentte 
binlerce hektar tarım arazisi sular al-
tında kaldı, binlerce ev harabeye döndü, 
yüzlerce köy haritadan silindi.
Sukkur kentinin en büyük sorunla-
rından biri de içme suyu şebekesinin 
tamamen tahrip olmuş olması. Afe-

tin ardından ilk günlerden itibaren 
Pakistan’da çalışmalar yürüten İHH İn-
sani Yardım Vakfı, kentte yaşanan içme 
suyu sıkıntısını hafi fl etmek için bölge-
ye Defne Y adlı yük gemisiyle günde 
100 ton arıtma kapasitesine sahip su 
arıtma ünitesi gönderdi. Kurulumu ta-
mamlanan ve tam kapasite ile çalışan 
su arıtma ünitesinden günde yaklaşık 
10.000 aile istifade ediyor. 

İHH, sel felaketi ile sarsılan Pakistan’da 
afet bölgelerine acil yardım malze-

mesi sevkiyatına devam ediyor. Ağus-
tos ayından bu yana yoğun yağışların 
etkisi altında kalan Pakistan’ın güne-
yindeki Sindh eyaletinde, 1,8 milyon 

hektarlık alanda etkili olan sel felaketi 
ile binlerce ev kullanılmaz hâle gel-
di, 300.000 kişi evsiz kaldı. 2010 yılı 
Ağustos ayında da yaklaşık 2.000 kişi-
nin ölümü ile sonuçlanan selden sonra 
11 milyon insan evsiz kalmıştı. İHH, ey-

lül ayında meydana gelen selin ardın-
dan başlattığı acil yardım çalışmaları 
çerçevesinde afet bölgesine ayakkabı, 
battaniye ve giyeceklerin de bulundu-
ğu 10 kamyonluk yardım malzemesi 
gönderdi.  

Pakistan’daki 
selzedelere 
10 kamyon acil 
yardım



Çankaya Köşkü’nde 
Doğu Afrika toplantısı

Adıyaman Devlet 
Hastanesi’ne refakatçiler 
için misafirhane

1 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün talimatıyla Doğu Afrika’da başta Somali olmak üzere Kenya, Eti-
yopya, Cibuti ve Uganda’yı etkileyen ağır kuraklık sonucu oluşan insani krize Türkiye’nin katkılarının ve yardımların ko-

ordinasyonunun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen’in başkanlığında 
Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıya kamu kuruluşları olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay katılırken sivil toplum kuruluşlarından da İHH İnsani 
Yardım Vakfı, Kimse Yok Mu Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Yeryüzü Doktorları Derneği katıldı. Toplantıda İHH, Başkanve-
kili Yaşar Kutluay ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç tarafından temsil edildi. 

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yurt içi yardım çalışmaları 
çerçevesinde Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesine yaptırılan 

prefabrik misafi rhane hizmete açıldı. Misafi rhane, şehir dışından gelerek 
devlet hastanesinde yatan hastaların refakatçilerine hizmet verecek. Mi-
safi rhane içerisinde 6 yatak odası, 4 tuvalet, 2 banyo, mutfak ve danışma 
bölümleri yer alıyor. Misafi rhaneye Mavi Marmara saldırısında şehit olan 
Adıyamanlı Fahri Yaldız’ın adı verildi.
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Çocuklar için 
İyilik Postanesi

19 yıllık 
çalışmanın özeti: 
Hayat Bulan 
Projeler

İHH’nın çocuk dergisi İyilik Postanesi çıktı! Dünyanın 
dört bir yanından iyilik haberlerini çocuklarımız 

artık İyilik Postanesi’nden okuyacak. Somali’de neler olu-
yor? Filistinli Hatice’nin mektubunda neler yazıyor? Minare 
şeklinde kartpostal nasıl yapılır? Beslenme çantanda neler 
olmalı, olmamalı? Bugün harçlığının yarısını hangi iyilik 
için kullanabilirsin? Hepsinin cevabı İyilik Postanesi’nin 
mektupları arasında.

İHH’nın 1992 yılında Bosna Savaşı ile birlikte Balkan 
coğrafyasında başlayan yolculuğu, 19. yılında 

beş kıtada onlarca ülkede tamamlanan nice ölmez vakıf ese-
ri ile birlikte ilham verici, ihya edici bir kimliğe bürünüyor. 
İHH savaş, işgal, doğal afet vb. kriz bölgelerinde sadece acil 
yardım amaçlı çalışmıyor, aynı zamanda bu bölgelerde ka-
lıcı eserlere de imza atarak bölge halklarına destek oluyor. 
Hayırseverlerin destekleriyle hayata geçen eserlerimiz bu-
lundukları coğrafyalardaki kardeşlerimizin yüzünü güldü-
rürken, bağışçılarımız için de ebedi hayır kapılarını aralıyor. 
İHH’nın gönül dostlarına sunmak üzere yayıma hazırladığı 
Hayat Bulan Projeler kitabı ile Sahra çöllerinden Sibirya bu-
zullarına kadar hayata geçirdiği hastane, okul, yetimhane, 
cami, su kuyusu, enstitü, medrese ve kültür merkezi gibi 
vakıf eserlerinden seçme örnekleri dikkatinize sunuyoruz. 

İyilik Postanesi dergisini vakıf merkezimizden 
ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Hayat Bulan Projeler kitabını vakıf 
merkezimizden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.
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 Ramazan’da birlik olduk 

Vakfımızın yaptığı çalışmalarda 
aktif görev alan gönüllülerimiz 

İHH’nın 19. Ramazan çalışması kapsa-
mında iftar organizasyonları ile yetim 
giydirme, kumanya paketi hazırlama 

ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaş-
tırma faaliyetleri için bir araya geldi. 
Gönüllülerimiz ayrıca Ramazan bo-
yunca İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli 
illerinde kurulan stantlarımızda insa-
ni yardım faaliyetlerimizle ilgili tanı-
tım çalışmalarında bulundu. 

Genç gönüllülerimiz
Genç İHH gönüllüleri iyilikte sı-
nır tanımıyor. Genç İHH’lılar fark-
lı programlarla bir araya geldikleri 
Ramazan ayında düzenledikleri orga-
nizasyonlardan elde ettikleri gelirleri 

Gönüllülük prensibi üzerine inşa edilmiş bir kuruluş olarak İHH’nın faaliyetlerinde en büyük pay, 
gece gündüz demeden vaktini, emeğini ve sabrını vakfeden gönül dostlarımıza ait. 

İHH gönüllüleri şevk ve sabırla giriştikleri organizasyonlarla bir yandan Türkiye’de ve dünyada ih-
tiyaç sahiplerinin sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı projelere imza atıyor; bir yandan da konfe-

rans, sergi, seminer gibi organizasyonlarla İHH’nın insani yardım misyonunu anlatıyor. 
Geçtiğimiz üç ayda da gönüllülerimiz su kuyusu, katarakt, yetim, Doğu Afrika’ya acil yardım vb. 

projeler başta olmak üzere İHH çalışmaları ile ilgili çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi.   

Gönüllü Faaliyetleri
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yetimlere bayramlık kıyafet alımı için 
bağışladılar. Genç gönüllülerimiz ay-
rıca İstanbul’da ve Anadolu’nun farklı 
şehirlerinde kurulan Ramazan stant-
larımızda da gönüllü olarak görev aldı. 

Vakfımızı yakından tanımak isteyen 
genç gönüllülerimizin sayısı da gün-
den güne artıyor. Kuyulu Camii Kur’an 
Kursu’ndan gönüllülerimiz Somali’de 
su kuyusu açtırmak için kolları sıvar-
ken Ayışığı Çocuk Grubu, Elma Şekeri 
Anaokulu ve Kardelen Anaokulu’ndan 
gelen minik ziyaretçilerimize dünya-
da sıkıntı içinde olan kardeşlerinin du-
rumları hakkında bilgi verildi. 

Genç İHH gönüllüleri mülteci kampla-
rındaki Suriyeli çocuklar için başlat-
tıkları “3.000 boncukla 3.000 gülücük” 
kampanyası ile İHH’nın Suriye faali-
yetlerine destek oldu. Ramazan Bay-
ramı öncesinde mülteci çocukları bi-
raz olsun gülümsetebilmek amacıyla 
gençlerimiz kendi elleriyle yaptıkları 
takı ve oyuncakları kamplara gönder-
di.

Halkamız genişliyor
Yurt içindeki gönüllülerimizin yanı 
sıra yurt dışındaki gönüllülerimiz de 
çalışmalarımızı yakından takip edi-
yor. Ramazan ayında Kuveyt, Bahreyn 
ve İngiltere’den gelen İHH gönüllüleri 
Türkiye’nin doğu illerini ziyaret etti-
ler. Bir hafta boyunca yurt içinde Ra-
mazan faaliyetlerimize katılan misafi r 
gönüllülerimiz yetim ailelerini ziyaret 
ederek çocuklara bayramlık kıyafet 
ve oyuncaklar hediye ettiler. Gönüllü-
lerimiz illerde gerçekleştirdiğimiz va-
kıf çalışmalarına katkıda bulunurken 
gezici aşevi ile de iftar programlarına 
katıldılar. 
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Gönüllülerimiz Doğu 
Afrika için seferber 
oldu
Son 60 yılın en büyük kuraklığının 
yaşandığı Somali, Kenya, Etiyopya ve 
Cibuti için kolları sıvayan gönüllüle-
rimiz yardım organizasyonlarından 
elde ettikleri gelirlerle su kuyuları 
açıyor, yetim ailelerine destek oluyor. 

Gönüllülerimiz Doğu Afrika’ya gön-
derilen ve ayni yardım taşıyan iki 
gemi için de Türkiye’nin doğusundan 
batısına tüm illerde hummalı bir ça-
lışma ortaya koydu. Dernekler ve gö-
nüllü kurum ve kişilerce yürütülen 
çalışmalardan elde edilen gelirlerle 
temel gıda maddeleri, çadır ve tıbbi 
malzemelerin yüklendiği iki yar-
dım gemimiz de ekim ayı itibarıyla 
Somali’ye ulaştı.

Türkiye genelinde insani yardım 
dernekleri ve gönüllülerimizin 
İHH’nın Doğu Afrika’ya acil yardım 
kampanyasına katkıda bulunmak 
için yürüttüğü çalışmalardan bazı-
ları şunlardır: İstanbul Kartal Soğan-
lık’taki gönüllülerimiz yetimler için 
düzenledikleri bir programda bir 
araya geldi. 650 kişinin katıldığı iftar 
programından elde edilen gelir, Doğu 
Afrikalı yetimlere bayramlık kıyafet 
alınması için bağışlandı. İstanbul Gazi 
Mahallesi gönüllüleri Somali yara-
rına iki gün süren bir gıda kermesi 
yaptı. İstanbul gönüllülerimiz Topkapı 
Sosyal Tesisleri’nde yetimler yararı-
na 700 kişinin katıldığı bir iftar prog-
ramı düzenlendi. Bağcılar gönüllüleri 
düzenledikleri iftar programından 

elde ettikleri geliri Somali’de Avuç Köyü 
gönüllüleri adına bir su kuyusu açılması 
için bağışladı. Ümraniye’de düzenlenen 
çeşitli iftar programları Somali’ye yardım 
için bir araya gelen gönüllülerimizi bu-
luşturdu. Boğazları Koruma ve Yaşatma 
Derneği de Afrika yararına iftar düzenledi 
ve İHH tanıtım standı açtı. İSKİ gönüllü-
lerimiz de Somali için iki gün boyunca 
yardım toplama faaliyetlerinde bulundu. 
Arnavutköy Belediyesi Meclis üyeleri So-
mali halkına ulaştırılmak üzere un, sıvı 
yağ ve makarna gibi temel gıda madde-
lerinden oluşan 15 tonluk ayni yardım 
malzemesini İHH’ya teslim etti. Adıyaman 
İHH gönüllüleri Somali’ye gönderilmek 
üzere un, makarna ve şekerden oluşan üç 
TIR ayni yardım malzemesi ile 71.000 TL 
nakdi yardım bağışında bulundu. Afyon-
karahisar gönüllüleri 80 ton un, 3 ton sıvı 
yağ ve giysiden oluşan 3 TIR ayni yardım 
malzemesini Somali’ye bağışladı. Gönül-
lülerimiz ayrıca Afyon il merkezinde ye-
rel TV ve radyolarda İHH’nın faaliyetlerini 
tanıtma amaçlı programlara katıldı. Gö-
nüllülerimizin çabalarıyla billboard, afi ş, 

el ilanı gibi görsellere ilaveten otobüs 
giydirmelerle Afyon genelinde şehir 
içi yolcu taşıyan her dört otobüsten 
biri İHH’nın Ramazan ve Doğu Afrika 
görselleriyle giydirildi. Antalya İHH 
gönüllüleri su kuyusu açtırmak için 
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başlattıkları yardım kampanyasından elde et-
tikleri 250.000 TL’yi 22 adet su kuyusu açılmak 
üzere bağışladı. Bitlis-Tatvan’daki İHH gönüllüle-
ri Somali için 16 ton ayni yardım malzemesi ile 
35.000 TL nakdi yardımı vakfımıza bağışladı. 
Diyarbakır İHH gönüllüleri Somali için yedi su 
kuyusu bedeli bağışlarken 200.000 TL de nak-
di yardım bağışı yaptı. Konya İHH gönüllüleri 
Somali için 25 TIR ayni yardım malzemesi ve 
1 milyon TL nakdi yardım bağışında bulundu. 
Sakaryalı gönüllülerimiz Somali için 14 TIR ayni 
yardım malzemesi ve 330.000 TL nakdi yardım 
toplayarak İHH’ya bağışladı. Gönüllülerimizin 
topladığı parayla Somali’de 25 adet su kuyusu 
açtırılacak. Tokat gönüllüleri altı su kuyusu bedeli 

ve 30.000 TL nakdi yardım bağışında 
bulundu. Siirt gönüllüleri 100 yetim 
çocuk için bayramlık kıyafet bedeli ba-
ğışlarken 16.000 TL de nakdi yardım 
bağışında bulundu. Şanlıurfa gönüllüle-
ri Somali için 150.000 TL nakdi yardım 
bağışı yaptı ve 200 yetim çocuğumuza 
kıyafet hediye etti. 

Mavi Marmara resim 
sergisi
Mavi Marmara gemisi şehitleri anısı-
na ressam Muharrem Çelik, İlyas Gül 
ve Hüseyin Akbulut tarafından hazır-
lanan “Yaşamın Bedeli” adlı resim ser-
gisi Şanlıurfa’da Balıklıgöl Rızvanıye 
Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Sergiyi 
Devlet Bakanı Faruk Çelik de ziyaret etti. 

Üç gün boyunca devam eden sergi 
binlerce kişi tarafından gezildi.

Yetim pikniği ve karne 
şenliği
Temmuz ayında Diyarbakır’daki gö-
nüllülerimizin organize ettiği yetim 
pikniği ve karne şenliği programı 
Dicle Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde 
yapıldı. Yetim ve yetim aileleri ile 
birlikte İHH Diyarbakır gönüllüleri-
nin de eşleri ve çocuklarıyla katıldığı 
piknikte yaklaşık 200 kişilik büyük 
bir aile olduk. Kahvaltıyla başlayan 
programda renkli dakikalar yaşandı. 
Yetimlerimiz piknik alanındaki ço-
cuk parkında oynadı; futbol, voleybol, 
halat çekme, ip atlama gibi oyunlar 
oynayarak doyasıya eğlendi.

Pendik Sanayici ve İşadamları 
Derneği (PESİAD) Doğu Afrika ya-
rarına başlattığı “İnsanlık Namına 
Afrika’ya Yardıma” kampanyası 
ile iki günde Pendik halkının ve 
PESİAD üyelerinin bağışlarıyla 
toplam 75.495 TL ve 990 avro 

yardım topladı. Toplanan bağışla-
rın 40.000 TL’si ile gıda maddesi 
temin edilerek bölgeye sevk edi-
lecek, geriye kalan kısmı ile de altı 

adet su kuyusu açılacak.
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Bursa İHH gönüllüleri Doğu Afrika’da kuraklık 

ve yoksulluk sebebiyle yaşanan drama ses-

siz kalmadı. Gönüllülerimiz başlattıkları yardım 

kampanyası ile 525 ton ayni yardım malzemesi 

topladı; yaklaşık 730.000 TL nakdi yardım, 11 su 

kuyusu ve 110.000 TL yetim aidatı bağışında bu-

lundu. Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine de el uza-

tan gönüllülerimiz 13 ihtiyaç sahibi aileye 30.500 

TL’lik nakdi yardımda bulundu. Ramazan ayında 

510 adet kumanya dağıtan Bursa gönüllülerimiz 

bayramlık kıyafet hediye ederek 70 yetimimizi 

sevindirdi; ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye de kırtasi-

ye yardımında bulundu.

Bursa İHH gönüllüleri sadece Doğu Afrika için 

değil üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçen sel 

felaketinin yaşandığı Pakistan’da da kalıcı proje-

leri hayata geçirmeye devam ediyor. Pakistan’ın 

Muza� ergah kentinde Bursa İnsani Yardım Der-

neği sponsorluğunda yaptırılan 85 evin inşası 

tamamlandı. İki oda, mutfak ve banyodan oluşan 

ve ailelerin kendi arazileri üzerine inşa edilen 

evler, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. 

“Emirsultan” ve “Osmanlı” isimleri verilen köyle-

rin açılışına ekibimiz de katıldı.

Bursa İHH 
gönüllüleri  

sınır tanımıyor  
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İHH’nın Doğu Afrika’ya yardım kampanyasına 

katkıda bulunan illerden biri de Nevşehir 

oldu. Nevşehir’de İHH gönüllüleri, Ticaret ve Sanayi Odası, 

Ticaret Borsası ve hayırsever iş adamları 18 TIR dolusu 

un ve kuru gıda maddesinden oluşan 450 ton ihtiyaç 

malzemesini Somali’ye bağışladı. Nevşehir Kavak, Kay-

maklı, Kozaklı ve Kalaba kasaba ve ilçelerinden gönüllüle-

rimizin çabalarıyla hazırlanan 18 TIR’dan oluşan yardım 

malzemesi İHH’nın Mersin Limanı’ndan kalkan yardım 

gemisi ile Somali’nin başkenti Mogadişu’ya ulaştı. 

Nevşehir’de 
Somali 
seferberliği

Doğu Afrika için bire bin katan;  vaktini, emeğini, 
sabrını vakfeden; özverili çalışmalarıyla Anadolu’nun 

tüm şehirlerinde seferber olan 7’den 70’e değerli 
gönüllülerimize içten teşekkürlerimizi sunarız.
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Türkiye halkı 7’den 70’e Doğu Afrika’yı kavuran kuraklığa 
merhem olmak için seferber olurken çeşitli sivil toplum 

kuruluşları da geniş kapsamlı yardım kampanyaları düzen-
leyerek kamuoyunda farkındalık oluşturmaya gayret ediyor. 

1998’de kurulan ve genel merkezi İstanbul’da bulunan Anado-
lu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) afet bölgesine ulaştı-
rılmak üzere topladıkları 50 TIR’lık yardım malzemesini ikinci 
yardım gemisi ile gönderilmek üzere İHH’ya bağışladı. 

 ASKON’dan
 50 TIR’lık yardım 
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 Somali için 
 Esenler Belediyesi, 
 İHH ve TİKA biraraya geldi 

İstanbul Esenler Belediyesi, ilçe sivil 
toplum kuruluşlarının da desteği ile 

“En azından bir gün tok uyusunlar” 
sloganıyla Somali’ye yardım kampan-
yası başlatmış, kampanya çerçevesinde 
1.055.236 TL’lik yardım toplanmıştı. 27 
Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısı ile 
Esenler Belediye Başkanı Tevfi k Göksu, 
toplanan yardımın 600.476 TL’sini 
TİKA’ya, geriye kalan 454.760 TL’sini 
İHH’ya teslim etti. 
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birçok hayvanı görmeniz mümkün, 
zaten hafi f direksiyon kırsanız safari 
alanına gideceksiniz. Zorlu yolculuğu-
muz sürerken iftarı yolda, çölün orta-
sında açıyoruz.

Yanı başımızda açlıkla 
koyun koyuna yatan 
550.000 kişi
Dadaab Kampı’na varıyoruz. İnsan-
ların Somali’nin içerisinden 550 ki-
lometrelik yolu yürüyerek geldikleri 
kamp alanı sınıra 120 kilometre ötede. 
Yolda ağaç kabukları, kepekli un ve su 
karışımı ile hayatta kalmaya çalışı-
yorlar. Kimi annesini, kimi babasını, 
kimi çocuğunu, kimi karısını yolda 

 Somali’nin
 açlık ve kuraklıkla 
 mücadelesi 

Nevzat Çiçek

Son 60 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığı Somali’de 
milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya. Somali’de yaşananları 
ve Kenya’daki Somalili mültecileri görmek üzere 26 gazeteci 
ve AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ile birlikte 
Kenya’ya doğru yola çıkıyoruz...

Somalili mülteciler 1991 yılından 
itibaren BM tarafından kurulmuş 

olan Dadaab Mülteci Kampı’nda ka-
lıyorlar. Kamp sanki Fizan’a kurul-
muş gibi. Kampa ulaşmak için önce 
Kenya’nın başkenti Nairobi’ye ulaş-
manız gerekiyor. Aktarmalı olarak 14 
saat süren bu yolculuktan sonra 600 
kilometreyi de kara yolu ile gitmek zo-
rundasınız ki, bu da en az dokuz saat 
sürüyor. Özellikle kampa 100 kilomet-
re mesafede olan Garissa şehrinden 
sonra toprak yolu ancak ciplerle gide-
biliyorsunuz. Bu yolu üç saatten önce 
almanız ise imkânsız. BM’nin ofi si ve 
deposunun olduğu geniş alanda bir 
uçak pisti de bulunuyor ancak bu pisti 
herkes kullanamıyor.

Kampa ulaşmak bizim için hiç kolay 
olmuyor. Otobüsümüz kuma saplan-
dığı için epey vakit kaybediyoruz. Si-
lahlı korumaların elleri her an tetikte. 
Çölün ortasında başımıza ne geleceği-
ni biz de bilmiyoruz. Afrika’da beyaz 
insana bakış o denli kötü ki, kendilerini 
sömüren insan olarak beyazları suç-
luyorlar, haksız da değiller. Müslüman 
olduğumuzu öğrendiklerinde o beyaz 
algısı tam olarak yıkılmasa da işimizi 
hayli kolaylaştırıyor. 

Kampa giderken yolda hayvan leşleri 
görüyoruz, açlık sadece insanı değil 
tüm canlıları etkiliyor. Yolda develer, 
ceylanlar ve keçiler en çok gördüğü-
müz hayvanlar. Burada Afrika’ya özgü 
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gömmüş, gelmiş; kimi de gelememiş. 
Kampın bir baştan bir başa uzunluğu 
yaklaşık 90 kilometre. Kampta çalı çır-
pıdan yaptıkları ve ortalama 10 metre-
kare olan barakalarda 5 ila 8 arasında 
insan yaşıyor. 1991 yılında gelenler 
kendilerine kalıcı yerler yapmışlar 
ama yeni gelenler sadece bulabildik-
leri çalı çırpılarla baraka yapabiliyor. 
Bu barakalardan kamp genelinde 
yaklaşık 90.000 tane var. 90.000 ki-
şilik kampta şu an yaklaşık 550.000 
insan barınmaya çalışıyor. Kampta 
sağlık, barınma, beslenme hizmetleri 
ve güvenlik önlemlerinin hemen hiç 
biri yok. Yardımı da silahlı askerler eş-

liğinde götürmek ve onların eşliğinde 
dağıtmak zorundasınız. Yardım da-
ğıtırken oluşan izdihamdan korkma-
mak ise elde değil.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın çalışma 
ofi si hemen BM’nin ofi sinin karşısı-
na kurulmuş. Bizim için hazırlanmış 
çadırlarda geceyi geçiriyoruz. Burada 
İHH Acil Yardım Koordinatörü Recep 
Güzel ve İHH Başkan Yardımcısı Mu-
rat Kavakdan tarafından verilen brifi n-
gi dinledikten sonra anlıyoruz ki, yanı 
başımızda açlıkla koyun koyuna yatan 
ve “yardım” isteyen 550.000 kişi var.

Ülkelerindeki kuraklık ve kıtlık nede-
niyle ocak ayından bu yana 183.000 

Somalili Kenya’da bulunan Dadaab, 
Dagaheley, Ifo ve Bula Baqti mülteci 
kamplarına yerleştirilmiş durum-
da. BM, Dadaab Mülteci Kampı’nda 
403.000, Kakıma Mülteci Kampı’nda 
80.000, Dagaheley, Bula Baqti ve Ifo 
mülteci kamplarında 35.000 kişi oldu-
ğunu açıkladı. Ancak gerçek rakam-
lar bundan çok çok fazla. Somali’den 
Kenya’ya günde 1.500’den fazla mülte-
cinin giriş yaptığı tahmin ediliyor. BM 
İnsani İşler Eşgüdüm Ofi si verilerine 
göre Kenya’da 525.674, Etiyopya’da 
233.437, Cibuti’de 18.427, Yemen’de 
191.000 Somalili mülteci bulunuyor.
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“Soğuk su içenler beni hatırlasın”
Kampı dolaşırken mevsim kış olmasına rağmen 33 derece-
ye yakın sıcaklık sizi âdeta kavuruyor. Açlıktan kırılmaları-
na rağmen birçok kişi oruçlu. Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da 
söylediği iddia edilen “Soğuk su içenler beni hatırlasın” sözü-
nün anlamı geliyor insanın aklına. Kenya hükümeti bu in-
sanlar burada yerleşik olmasınlar diye kampta su kuyusu 
açılmasına izin vermiyor. Kampın çeşitli yerlerine konulan 
plastik depolara tankerlerle su taşınıyor, ancak yasağa rağ-
men açılan kuyular da mevcut. İHH’nın yardım dağıttığı 
alanlara vardığımızda hepimiz şok oluyoruz. Ellerinde ön-
ceden kendilerine dağıtılmış fi şleri olanlar dışında yüzlerce 
insan belki yardım alırım umuduyla dağıtım yapılan alanın 
etrafını sarıyor. Silahlı askerler ve kampın ileri gelenleri gü-
venliği sağlamasa buradan sağ çıkmanız imkânsız. Çaresiz-
lik insana her şeyi yaptırıyor. 25 kilo pirinç, 25 kilo un, 3 kilo 
sıvı yağ, 2 kilo hurma ve sütle 5 kişilik bir aile bir ay karnını 
doyurmaya çalışıyor.

Duksi eğitim sistemi
Kampta insanlar yiyeceği bırakıp öyle bir istekte buluyor 
ki, Somali’ye neden misyoner giremediğinin de en güzel 
cevabı bu aslında. İnsanlar geleneksel eğitim metotları olan 
duksinin devam etmesi için yardım istiyorlar. Sağ olsun 
İHH yetkilileri hemen bir proje geliştirip ilk etapta sekiz-on 
tane duksi eğitim alanı açmışlar. Duksi “Hayatın gerçeği” an-
lamına geliyor. Bu eğitim üç-dört yaşında başlıyor. Kur’an 
merkezli bir eğitim. Her aile muhakkak bir çocuğunu bu 
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sistemle yetiştiriyor ve yetişen kişinin 
bütün masrafl arını diğer aile bireyleri 
karşılıyor. Somalililer yaşadıkları tüm 
zorluklara rağmen bu eğitimi kesin-
tiye uğratmıyorlar. Luh adı verilen 
tahtalar bu eğitimin en önemli aracını 
oluşturuyor. 

BM’nin depoları 
yağmalanıyor
İHH kampta yardım dağıtımlarının 
yanı sıra sağlık taramaları da yapıyor. 
Doktorlardan açlığın hikâyesini din-
liyoruz. Kampta en çok görülen has-
talıklar açlığa bağlı hastalıklar, bunun 
yanında hijyen koşullarının hiçbirinin 
sağlanamaması nedeniyle çok sayıda 
bulaşıcı hastalık ortaya çıkmış. Kamp-
taki hastanede çalışan doktorların dü-
şük ücretten dolayı greve gittiklerini 
öğrendiğimizde ise kulaklarımıza ina-
namıyoruz.

Biz oradayken BM’nin depoları yağ-
malanıyor. BM’nin uçak pistine inen 
küçük uçaklarla organ taşındığını 
Türkiye Gazetesi’nden Osman Sağırlı 
arkadaşımızın haberiyle öğrendikten 
sonra buradaki insanların BM’ye ne-

den bu kadar tepkili olduklarını daha 
iyi anlıyoruz.

Kampta geçirdiğimiz günlerin ardın-
dan Nairobi’ye dönüyoruz. Yolda 26 
gazeteci arkadaş kampta İHH dışında 
hiçbir yardım kurumunu görmedik-
lerini ve bunun da kendilerinde hayal 
kırıklığına neden olduğunu söylüyor-
lar, neyse ki yapılan yayınların etkisi 
ile bir iki hafta sonra Türkiye’den bir 
kısım yardım teşkilatı daha kampa 
ulaşıyor. Ertesi gün gazeteci arkadaş-
ların 22’sini Nairobi’den Türkiye’ye 
gönderip kalan arkadaşlarla bera-
ber Somali’nin başkenti Mogadişu’ya 
uçuyoruz. Bir gün sonra Başbakan 
Erdoğan geleceği için harabe olan ha-
vaalanında hummalı bir çalışma yü-
rütülüyor.

Şehrin her tarafı enkaz hâlinde, sağ-
lam hiçbir bina yok, buna Cumhur-
başkanlığı Sarayı da dâhil. Eli tutan 
herkeste silah bulunuyor. Somali uzun 
sahil şeridine rağmen ne denizden ne 
de nimetlerinden yararlanabiliyor.
Avrupalı ülkeler buradan çıkan dün-
yanın en lezzetli ton balıklarını çal-
makla kalmıyor, zehirli varillerini de 

Somali sahillerine bırakıyor. Bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi Somalilileri 
korsanlıkla suçlayıp kendi yaptıkla-
rı gemilerin sigortalanması ile ilgili 
yolsuzlukları dünyadan saklıyorlar. 
Başbakan Erdoğan ziyareti sırasında 
yaptığı konuşmada Somali’deki doğal 
kaynakların zenginliğe dikkat çeker-
ken Somali’nin bir an önce barışa ka-
vuşmasının da son derece önemli ol-
duğunun altını çiziyor.

İHH dışında hiçbir kurum şu an yar-
dımlarını güneye götüremiyor. Türk 
yardım örgütleri ve resmî teşkilatları 
güneye yardım koridorunu açamazsa 
yardımlar esas hedefi ne ulaşmaya-
cağı gibi bu durum barışa da hizmet 
etmeyecektir. Başbakan Erdoğan, ka-
labalık bir heyetle geldiği Mogadişu’da 
bunun farkına varmış olacak ki, ko-
nuşmasında tüm tarafl arı kucaklayan 
bir dil kullanıyor. Mogadişu’da İHH’nın 
yerel partneri olan Zemzem teşkilatı-
nın 350 personeli Somali’nin her ya-
nına ulaşabiliyor. Bu durum ise diğer 
yardım teşkilatlarının 15 yıldır bölgede 
bulunan İHH ile iş birliği yapması ge-
rektiğini açıkça ortaya koyuyor.  
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Bize Ramazan’ı hediye eden ve iyi-
likler için yolumuzu aydınlatarak 

Denizler Aşıran’a hamd olsun; rahmet 
dolu rüzgârıyla içimizdeki güzelliklere 
can katana…

Biriktirdiğimiz iyiliklerle Latin 
Amerika’ya yola çıktık. Bizden önce 
yapılan nice güzel yolculuklara bir ye-
nisini eklemek için… Latin Amerikalı 
bir çocuğun kaç milyonuncu bakışı-
nın şanslı adamı olacaktık… Bağdatlı 
Abdurrahman Efendi’nin fırtınaya ka-
rışan gemisinden bir buçuk asır sonra 
aynı mesajı bir kez daha taşımak üze-
re buradaydık…

Jeologlar Latin Amerika’nın Afrika’ya 
ait büyük bir parça olduğunu ve zaman 
içerisinde yer hareketleriyle bura-
dan ayrıldığını anlatırlar. Bu ne kadar 
doğru bilemiyorum ama kaderlerinin 
aynı olduğunu söyleyebilirim. Afrika 
ve Latin Amerika insanı Batılı sömür-
geci saldırganlık karşısında aynı kara 
bulutun gölgelediği ikiz kardeştirler. 
Elleri ayakları zincirlenerek yuva-
larından koparılan Afrikalı kölelerle 
yerlilerin kaderlerinin aynı noktada 
kesişmesidir bu. Neredeyse Afrika’yla 
eş zamanlı olarak Batılı ganimet av-
cılarının vahşi saldırılarına uğrayan 
Latin Amerika, 16. yüzyılın ortaların-
dan itibaren son İnka kralının da kat-
ledilmesiyle esir alınmış. Portekizli ve 
İspanyol sömürgeciler yerlilerin sa-

dece hazinelerini sömürmemişler, ilk 
köle isyanının baş gösterdiği 19. yüz-
yılın ortalarına kadar Venezuela’dan 
Arjantin’e bir silindir gibi kıtayı ezip 
geçmişler; gelenekleri, yaşantıları, 
inançları ve zenginlikleri tarumar 
edip tarladaki son pirince, ahırdaki son 
hayvana kadar yağmalamışlar. Daha 
sonra İngiltere ve 19. yüzyılın sonun-
da ise ABD bu kanlı mirası devralmış. 
Ekvador’un başkenti Quita’da son İnka 
kralının mabedinin enkazı ve milyon-
larca Kızılderili’nin cesetleri üzerinde 
bugün Latin Amerika’nın en eski Kato-
lik kilisesi kanlı işgalin bir ifadesi ola-
rak yükseliyor.

Yollardayız… Güneşin battığı son nok-
ta Lima’dayız. Önümüzde Büyük Ok-
yanus. Yerliler ve melez mestizolar 
sabahın ilk ışıklarıyla işlerine doğru 
yola koyuluyorlar. Biz de buranın 
Müslüman ilk sakinleri olarak da gö-
rülebilecek “el-Turko”lardan biri olan 
İslam Birliği Başkanı Hüseyin Avad’la 
birlikte Ramazan programımızı göz-
den geçiriyoruz. Geçmişe inat bu 
dingin Latin havası içimizi kıpır kıpır 
yapıyor. Bizi binlerce kilometre öte-
den buralara atan da o heyecan değil 
mi? Avad’a İslam’ın bölgedeki seren-
camını soruyoruz. Anlatıyor. Latin 
Amerika’ya İslam ilk olarak Endülüs 
döneminde ulaşmış. Sonrasında 16. 
yüzyıldan itibaren başlayan köle ti-
careti akabinde Müslüman köleler 

bölgeye getirilmiş ki 19. yüzyıl sonla-
rında sadece Brezilya’daki köle sayısı 
5-6 milyonu bulmuş. I. Dünya Savaşı 
sırasında ve sonrasında Ortadoğu’da-
ki kaostan ceplerinde Osmanlı kimliği 
olduğu hâlde kaçan el-Turkolar üçün-
cü dalgayı oluşturmuşlar. Bu gruba 
Filistin’in işgal süreci ve sonrasında 
gelenler de eklendiğinde bölgede çok 
ciddi bir Müslüman nüfus ortaya çık-
mış. Fakat Avad buraya gelenlerin 
süreç içerisinde can yakıcı baskılar ve 
ilgisizlik nedeniyle kolları kanatlarının 
kırıldığını ve önemli bir çoğunluğu-
nun din değiştirdiğini söylüyor. Tur-
kolar sadece Peru ve Ekvador’da değil 
Kolombiya’dan Arjantin’e coğrafyanın 
tamamında ciddi bir yekûnu oluştu-
ruyor.

Bugün İslam Birliği, Peru hükümeti 
tarafından tanınıyor. Lima ile birlikte 
Arakipa ve Tacna Müslüman nüfusun 
yoğun olarak yaşadıkları yerler. Üç 
mescidin bulunduğu Peru’da özellik-
le son zamanlarda yerli insanlardan 
gelen hidayet haberleri İslam Birliği’ni 
sevindiriyor. Dört sene önce İslam di-
nini seçen ve bugün Birlik merkezinde 
görevli olan Gulyanna Ramirez ve Luis 
Fernando buradaki güzel kardeşleri-
mizden. Gulyanna ve Luis diğer yeni 
Müslümanlarla birlikte İslam’ın hak 
mesajını hapishanelere kadar duyur-
maya çalışıyorlar. Onların en çok ihti-
yacı olan şey ise şüphesiz yanlarında 

 İyiliklerin izinde:
 Latin Amerika 

Murat Yılmaz



Gönüllü Faaliyetleri

60 61

gözlem gözlemgözlemgözlemgözlemgözlem

olunduğunu bilmek. Gulyan-
na bir Müslüman mezarlığı 
bile bulunmayan 5.000 nü-
fuslu İslam cemaati için İslam 
ülkelerinin ilgi ve desteğinin 
gerekliliği üzerinde duruyor. 

İşin gerçeği bir çığ gibi büyü-
yor İslam Latin Amerika’da. 
Yıllar yılı ezilen ve bundan 
hazzetmeyen devrim ve is-
yan ruhuyla tutuşan Latin 
insanına da İslam’ın hak ve 
adalet anlayışı güç veriyor. Bu 
yüzden Müslüman olmadığı 
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hâlde akşam namazı safl arına karışı-
yor Fransisco Suquillo. Bu yüzden üç 
ay önce hidayet bulan ablasının ardın-
dan Müslümanları tanımak için fakir 
fukaraya hazırlanan kumanya paket-
lerinin arasına İHH yeleğini sırtına 
geçirerek dalıyor Ricardo. Bu yüzden 
teravih namazlarında safl ar daha bir 
sıkı. Dört yıl önce 80 mescit bulunan 
Brezilya’da bugün cami ve mescitlerin 
sayısı 110’a ulaşmış. Şili İslam Birliği 
1926 yılından bu yana faal. Kolombi-
ya İslam Kültür Merkezi üçüncü şu-
besini açıyor. Venezuela’da 700.000, 
Arjantin’de 1 milyon, Brezilya’da 2 mil-
yonu aşkın Müslüman’dan bahsedili-
yor. Meksika’da ise “İslam’ın yayılma 
hızını kimse tahmin edemez.” diyor 
Brezilya İslam Birliği yöneticileri. Özel-
likle 11 Eylül sonrası iyice merak celbe-
den İslam, kıta insanı için bir umut. 

Sadece Ekvador’da her gün 8.000 in-
sanın Katolik inancını terk ettiği resmî 
rakamlarla ifade ediliyor. Her şey bir 
rüzgâra bakıyor anlayacağınız. Neza-
ket sahibi, duygusal, heyecanlı, cana 
yakın ve gülümsemeyi seven Latin 
insanı yüzyıllardır kendisini daraltan 
Batılı elbiselerden kurtulmak istiyor.

Peru’daki İHH programı kumanya 
dağıtımları ve iftar programlarıyla 
sürüp giderken bugün Türkiye’de bir 
Müslüman olarak hayatını sürdüren 
Zeynep Teresa ablanın ailesine sürp-
riz yapıyoruz. Zeynep ablanın İslam’ı 
tercih edişi onun ailesinin bir kısmı 
için de rahmet olmuş. Önce kız kardeşi 
Anna Maria Müslüman olmuş, ardın-
dan 72 yaşındaki annesi hidayet nu-
ruyla aydınlanmış. Teresa ablanın ge-
çen sene Müslüman olarak vefat eden 

annesine mezarı başında Yasin-i Şerif 
okurken Anna Maria’nın gözyaşları 
Peru’nun güzel geleceğini müjdeliyor.

Peru’dan Ekvador’a doğru geçerken 
bizleri bir an olsun bırakmayan And 
Dağları’yla da tanışma fırsatı bulu-
yoruz. Tüm kıtayı 7.000 kilometre 
boyunca kuzeyden güneye kat eden 
bu dağlar inatçı fakat duygusal Latin 
insanına da barınak olmuş. Dünyanın 
Lapaz’dan (Bolivya) sonra en yüksek 
başkenti olan Quita (2.800m) İHH’nın 
yedi iklim dört bucak yeryüzünün üc-
ralarına kadar Ramazan coşkusunu 
taşıdığı önemli merkezlerinden biri. 
14 milyona varan nüfusunun önemli 
bir kısmını mestizo denen melez ırkın 
oluşturduğu Ekvador’da İslam Birliği 
Endonezyalı dört ablamızın ve Ekva-
dorlu beş ağabeyimizin gayretleriyle 
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1994 yılında kurulmuş. Ülkede 1980’li 
yıllarda artmaya başlayan ve bugün-
lerde 3.000’i bulan Müslüman nüfus 
Quito, Guayaquil ve Cuenca şehirlerin-
de yaşıyor. Müslümanlara ait toplam 
üç caminin ve bir o kadar da musal-
lanın bulunduğu Ekvador’da İslam’a 
ilgi oldukça fazla. Hemen her gün yeni 
hidayet haberleriyle Müslümanların 
sesleri daha gür çıkıyor.

İHH ekibinin Ramazan vesilesiyle 
gerçekleşen Ekvador programı İslam 
Birliği Başkanı Yahya Juan Suquillo 
ve Müslümanlar tarafından sürpriz 
bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. 
Dünyanın öte ucunda ekvator çizgisi-
nin geçtiği ve dünyanın “sıfır noktası” 
diye tabir edilen yerdeki İHH çalışma-
ları bölge Müslümanlarını ziyadesiyle 
mutlu etmeye yetiyor. Ekvador ordu-

sunda eski bir general olan ve Müslü-
man olduktan sonra Yahya ismini alan 
Ekvador İslam Birliği Başkanı Suquillo 
bize, tarihte bir misyon ile Ekvador’a 
gelen ilk Türkler sizlersiniz, diyor.

İHH Ramazan ekibi sınırlı günler 
içerisindeki çalışmalarına yetim ço-
cuklarla başlıyor. Anadolu insanının 
binlerce kilometre öteden bakımlarını 
üstlendikleri yetimler için özel olarak 
hazırladıkları kıyafetler, saatler, okul 
çanta ve kırtasiye setlerinden oluşan 
hediyeleri çocuklarımıza takdim edili-
yor. Daha önce böyle bir gün yaşama-
dıklarını söyleyen çocuklar, aynı za-
manda Ekvadorlu kadınların bir gelin 
gibi süsledikleri iftar sofralarının da 
renkleri oluyorlar. Bu program önce-
sinde beş yetim çocuğumuz daha İHH 
ailesine katılıyor.

Aslında Latin Amerika’ya dair anlatı-
lacak daha çok şey var. Timsahların, 
devasa boa yılanlarının ve dahi petrol 
yataklarının merkezi Amazon bölge-
si, 70 çeşit yemeği yapılan mucizevi 
meyve muz, Türkiye hayranı Mısırlı 
büyükelçi Hişam Marzuk’un iftar da-
veti, kızım Ayşe’nin güzel hediyelerine 
şekerleme ve çikolata ile mukabele-
de bulunan Perulu arkadaşı Fabiana, 
Mavi Marmara’nın izini süren Perulu 
insan hakları aktivistleri, volkanlar 
caddesinde yaşayan bir yanardağ 
Kotopaxi, dünyanın merkezinden 
Türkiye’ye selamlar yollayan Ekva-
dorlu müzisyenler… Latin Amerika in-
sanının sımsıcak sevgi ve selamlarıyla 
İstanbul’a dönüyorum.
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Kamerun Batı Afrika’da okyanusa 
kıyısı olan bir ülke. 17 milyon nü-

fusa sahip. Nijerya en önemli komşusu 
Kamerun’un. Portekizlilerin bu ülkeyi 
keşfi  ile başlayan süreç kötü hatırala-
rın da başlangıcı sayılabilir kuşkusuz. 
Keşif kelimesi de bir acayip duruyor 
farkındayım. İçinde zaten yaşayanların 
bulunduğu bir yerin keşfedildiğini ifa-
de etmek, bir (keşfeden) tarafın etken, 
diğer tarafın (keşfedilen) edilgen olması 
sonucunu doğuruyor. Bir bakıma ora-
da yaşayanı yok saymak yani. “Coğra-
fi  keşifl er” tabirini bu yüzden oldukça 
problemli bulduğumu söylemek istiyo-
rum. Kamerun da böyle bir yer işte. İn-
gilizler, Almanlar ve Fransızların uğrak 
yeri hâline gelmiş sonraları. Kamerun-
lulara bakılırsa Almanlar ile ilgili bir 
sorunları olmamış hiç. Ama İngilizlere 
ve özellikle de Fransızlara karşı içten içe 
tarif edilmesi imkânsız bir öfkeleri var.

Kamerun’da yağmurun 
ellerine düşüyoruz evvela
Sabaha karşı iri damlalı harika bir yağ-
mur eşliğinde iniyoruz Douala’ya. Ka-
merun ve bölgenin kışı sayılabilecek 
bir zaman dilimindeyiz. Hava sıcaklığı 
25 derece civarında seyredecek se-
yahatimiz boyunca. Kamerun’da İHH 
gönüllülerince yapılmış bağışlar ile 
Ramazan’a mahsus erzak dağıtım iş-
lerimiz olacak. Birincil işimiz bu. Daha 
evvel yapılmış kalıcı hizmetlerin yerin-
de görülmesi, Kamerunlu Müslüman-
ların yeni ihtiyaçlarının tespit edilerek 
raporlanması, uzun yıllardan bu yana 
burada yürütülen faaliyetlerin gelmiş 
olduğu noktayı tespit etmek ve elbette 
ki buradaki Müslümanlarla hasret gi-
dermek de işlerimiz arasında. Bu yüz-
den oldukça planlı ama bir o kadar da 
yoğun bir program bizi bekliyor. 

Ramazan’ın ilk günü (Türkiye’den bir 
gün evveli) Douala’da küçük bir ilçede 
ilçe kaymakamı ile birlikte bir organi-
zasyonumuz gerçekleşiyor. İkinci gün 
başkent Yaunde’ye, üçüncü gün ise baş-
kentten Bertoua’ya gideceğiz. Toplam 
yolumuz 700 kilometre kadar. Bu ne-
denle Yaunde’de konaklayacağız. Ama 
yolda uğrayacağımız önemli bir şehir 
var; Eseka.

Eseka’da Müslüman kardeşlerimizle 
erzaklarımızı paylaşıyoruz. Dağıtım 
sonrasında bir sohbet halkası oluşuyor 
doğal olarak. Burada Müslümanların 
sayısının çok kısa bir sürede hızla art-
tığını ve 80 kişi kadar olduklarını öğ-
reniyoruz. Epey zorlu bir süreç olmuş 
doğrusu. Müslüman olmak demek, 
alışageldik hayattan kopmak demek 
buralarda. Bu yüzden yalnızlık hissi 
kaplamış içlerini biraz. Çoğu işsiz ve 
fukaralığın pençesinde. Ama bu umut-

 Kamerun’dan
 Yeryüzü Notları 

Yusuf Armağan

İHH’yı anlatıyorum kendisine. Bizden bir isteklerinin olup olmadığını soruyo-
rum. “Vaktinizin olmadığını biliyorum. Ama en azından Kurban Bayramı’nda 
bizimle bizim ortamımızda birlikte olursanız, bizim ihtiyaçlarımızın neler 
olduğunu da görebilirsiniz.” diyor. Bu konuda kendilerini ziyarete ve kurban-
larımızın bir kısmını da kendileri ile keseceğimize dair söz veriyoruz.

“
”
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suz gibi görülen vaziyetten bir umut 
yeşertebilmenin imkânına da iman 
etmiş durumda her biri. Kendilerinin 
bizden bir mescit, bir okul, konaklaya-
bilecekleri bir mekân talepleri oluyor. 
En çok da dinî bilgilerini artırmaya 
yönelik Fransızca kitaba ihtiyaç du-
yulduğunu söylüyor içlerinden biri. 
Ne kadar da benziyor kalın çerçeveli 
gözlükleriyle Malcolm X’e... Bu ihti-
yaçlarının giderilmesine yönelik ilk 
işi daha hemen oradayken yapıyoruz. 
Şehrin valisini, emniyet müdürünü, 
belediye başkanını ve diğer üst dü-
zey kamu görevlilerini ziyaret ederek 

bu talebi karşılayabilmek için gerekli 
arsa tahsisi hususunu konuşuyoruz. 
Söz de alıyoruz elhamdülillah. 

Bertoua’da bir gece
Başkent Yaunde’den sonra Bertoua’da 
bir gece misafi r olacak ve burada bir-
çok noktada erzak dağıtımı yapaca-
ğız. Biz gelmeden hemen bir iki gün 
önce bu bölgede çok büyük bir çatış-
ma ortamı varmış. Müslümanlarla 
Hristiyanlar arasında yaşanmış bu 
çatışma. Ölümler olmuş her iki taraf-
tan da. Bertoua Valisi bizim gelişimi-
zin haberi yayıldığında şehirde barış 
ve sükûnet ortamının sağlandığını 
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söylediğinde yüzümüzde bir gülüm-
seme oluşuyor. Seviniyoruz. Bu nasıl 
bir şeydir, tarifi  imkânsız. Aklıma İb-
rahim Paşalı’nın Boşnak sanatçı Dino 
Merlin’in İstanbul konseri öncesinde 
hazırlanan reklam afi şlerinde kullandı-
ğı slogan geliyor; “O şarkı söylediğinde 
Balkanlara barış gelir!” Buna benzer bir 
şey işte yaşadığımız duygu. “İHH adım 
attığında Afrika’ya barış gelir!”

Bütün güzergâh boyunca yolun iki 
yanını kaplamış -hani o klasik tabir-
le- “balta girmemiş ormanlar”a ba-
karak birtakım sorular yöneltiyoruz 
mihmandarımız Adem Bia’ya. Konu 
pigmelere geliyor. Daha evvel İHH’nın 
pigmelerle temas kurduğunu bildiğim-
den onlarla görüşmenin bizim için de 
mümkün olup olmadığını soruyorum. 
Adem Abi’nin verdiği cevap arabada 
tatlı bir heyecana sebebiyet veriyor; 
“Neden olmasın?”  

Pigmeler Müslüman ol-
muş dediler geldik
Bu sabah içimiz kıpır kıpır. Müslüman 
olmuş Pigmelerle görüşeceğiz. Bunun 
için hem şoförlüğümüzü yapan Abdü-
laziz hem de Adem Bia çok sayıda tele-
fon görüşmesi yaparak güzergâh ko-
nusunda bilgiler alıyorlar, bir yandan 
da bizi Pigmelerin yaşadığı yere götü-
recek rehberlere ulaşmaya çalışıyorlar.

Güzergâh başlangıçta güzel bir asfalt 
olmasına rağmen yaklaşık bir 50 ki-
lometre sonrasında toprak yola dönü-
şüyor. Saatte 80 ila 100 kilometre ile 
seyrederken hızımız hem yolun topra-
ğa dönüşmesi hem tek şeride düşmesi 
ve hem de çok virajlı olması nedeniyle 
saatte 20 ila 30 kilometreye kadar dü-
şüyor. 

Bir belgeselin içindeymiş gibiyiz. Za-
man zaman yolun genişlediği muhit-

lerde yerleşim yerlerine yaklaştığı-
mızın haberini alıyoruz. Birkaç evden, 
kiminde bir okuldan, hepsinde illa ki 
bir kiliseden müteşekkil köyler bunlar. 
Yol bizi bir süre sonra bir küçük kasa-
baya ulaştırdığında bu yola girişimizin 
üzerinden altı saatin geçmiş olduğunu 
görüyoruz. Yakıtımızı da buradan alı-
yoruz. Ve o zahmetli ama bir o kadar 
da güzel yol bitiyor sonunda. Artık Ki-
ribi’deyiz. Kiribi’de gördüğümüz ilk ca-
mide mola veriyoruz. İkindi namazını 
kılacağız burada.

Cami avlusundaki ibriklerin tamamı 
boş. Abdest alabilmek için kuyudan su 
çekiyoruz. Caminin içinde beş-altı genç 
var. Bir kısmı Kur’an okumakla meşgul 
bir kısmı iftar vaktini bekliyor. Nama-
zımızı kıldıktan sonra Adem Bia Müs-
lüman Pigmelerin nerede bulundu-
ğunun bilgisini aldığını söylüyor. Çok 
uzakta değiller, hemen birkaç sokak 
ötedeki camideler. 
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Müslüman Pigmelerin imamı Harun 
karşılıyor bizi caminin kapısında. Me-
ğer tam dört yıldır Ramazan ayı başlar 
başlamaz şehre iniyorlarmış ve bütün 
Ramazanlarını camide ibadetle geçi-
riyorlarmış. Çoluk-çocuk, genç-yaşlı, 
kadın-erkek demeden hepsi buradalar. 
İHH kendileri ile ilk temas kurduğun-
da -bundan üç yıl evvel- sadece 17 ki-
şilermiş ama bugün sayılarının 50’yi 
bulduğunu söylüyor İmam Harun. 
Kendilerinin bir Ramazan boyunca 
ihtiyaçlarını giderecek kadar malze-
me alabilecekleri tutarda nakdi İmam 
Harun’a teslim ediyoruz. 

İmam Harun’u yakalamışken pek çok 
soru sormak istiyorum, zamanımız 
dar olsa da. En çok da onun nasıl Müs-
lüman olduğunu merak ediyorum. 
Tercümanımız vasıtasıyla yeni öğren-
meye çalıştığı Fransızcasını kullanarak 
anlatıyor: “Biz ormanlarda tamamen 
doğal ortamda, çırılçıplak, vahşi hay-
vanları avlayarak yaşayan bir kabile-
yiz. Ben yıllar yılı hep büyük bir merakı 
büyütmüştüm içimde. Bu yaşadığımız 
ormanlar, biz, tabiat, diğer canlılar, her 
gün doğan ve her gün batan güneş, gü-
neşin yerini terk ettiği ay nasıl oluyor 
da oluyor? Sonra kendimce bir cevap 
buldum; bizi yaratan şey her neyse O 
birdir, bize benzemez ve ezelden ebe-
de kadar vardır ve var olmaya devam 
edecektir. Kendimce oluşturduğum bu 

fi kre iman etmiştim ben zaten. Günün 
birinde bir Müslüman ile tanıştım ve 
inandığım şeye onun da inandığını gö-
rünce bundan tam dört yıl önce Müslü-
man oldum. Oysa çok sayıda Hristiyan 
beni dinlerine davet etmişti ama ben 
inandığım şeyi onların inandıkları ve 
beni çağırdıkları şeyle karşılaştırdı-
ğımda bana makul gelmiyordu. Müslü-
man olduktan sonra kendi yakınlarımı 
da İslam’a davet ettim.” 

İslam’ın yaşamlarında neleri değiştir-
diğini soruyorum; “En basitinden biz 
medeni hayatı İslam’dan öğrendik.” diye 
cevaplıyor. Büyük bir İbrahimi hikâye 
ile karşı karşıyayız aslında. İmam bun-
ları bizimle paylaşırken gözlerinin içi 
gülüyor. 

İHH’yı anlatıyorum kendisine. Bizden 
bir isteklerinin olup olmadığını soruyo-
rum. “Vaktinizin olmadığını biliyorum. 
Ama en azından Kurban Bayramı’nda 
bizimle bizim ortamımızda birlikte 
olursanız, bizim ihtiyaçlarımızın neler 
olduğunu da görebilirsiniz.” diyor. Bu 
konuda kendilerini ziyarete ve kur-
banlarımızın bir kısmını da kendileri 
ile keseceğimize dair söz veriyoruz. 
Bunun üzerine, bir mescit ve çocukla-
rına İslami eğitim verebilecekleri bir 
dershanenin en acil ihtiyaçları olduğu-
nu ve İHH’nın bunu gerçekleştirmesi 
durumunda bunun kendilerinin hayal 
bile edemeyeceği bir şey olduğunu ifa-

de ediyorlar. Bu konuya dair notlarımı-
zı İHH’ya iletmek üzere aldıktan sonra 
ayrılıyoruz İmam Harun’un yanından. 
İnanıyoruz ki, elbet bir hayırsever çıka-
cak ve bu inşaatın masrafl arını üstle-
necektir. 

Ve ayrılık vakti geliyor. O anı tarif etmek 
imkânsız. Hep birlikte kapıdalar. Gözleri 
üzerimizde ve bizi Allah’a emanet edi-
yorlar. Gün batmak üzere. İftar vaktine 
az kaldı. Biraz su, biraz hurma, biraz 
meyve, biraz bisküvi, biraz yiyecek alı-
yoruz pazar yerinden. Ezan okunuyor. 
Arabadaki suyla açıyoruz orucumuzu. 
Yolda bir yerde mola vereceğiz biraz-
dan ve envai çeşit böcek sesinin eşlik 
ettiği rengârenk bir Afrika akşamında 
yemeğimizi yiyecek, akabinde bir kü-
çük saf olup namaza duracağız.

Aracımız gecenin karanlığında ok-
yanus kıyısının güzel kenti Kiribi’den 
Douala’ya doğru yol alırken Eseka’da, 
Bertoua’da, Yaunde’de, Kiribi’de yaşa-
dıklarımız düşüyor aklımıza. Uzun 
susuşlar sonrasında yardım faaliyet-
lerimiz esnasında yaşadıklarımızdan 
birden bire akla gelenleri paylaşıyo-
ruz birbirimizle. Hüzün, tebessüm, acı, 
umut… Karışık duygularla yüklüyüz. 
Yapılması gerekirken henüz yapılma-
mış olan ama bütün bunların bundan 
sonra yapılabilecek olmalarına dair 
imkânların belirmesi heyecanlı kılıyor 
hepimizi.
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 Ramazan’da Asya’da iki durak:
 Bangladeş ve Nepal 

Serkan Nergis

Bu yılki Ramazan çalışması için 
Bangladeş ve Nepal’e gittik. İlk du-

rağımız Bangladeş’ti. Ramazan ayının 
başlamasına üç gün kala Kayseri İHH 
ekibi ile gönüllülerimizden Said Demir 
ve kameraman kardeşimiz Mustafa 
Emin Büyükcoşkun ile birlikte Katar-
Doha aktarmalı olarak Bangladeş’in 
başkenti Dakka’ya ulaştık. Dakka’da 
hiç konaklamadan aynı gün içerisinde 
Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamp-
ların bulunduğu Cox’s Bazar’a doğru 
hareket ettik. İlk defa bindiğim pır pır 
uçaklar beni biraz tedirgin etmedi 
değil. Cox’s Bazar’da yapacağımız da-
ğıtımların aşırı sıcak hava nedeniyle 
bir hayli zorlu geçeceğini düşündüğü-
müzden yol yorgunluğunu atmak için 
o gece erkenden istirahata çekildik. 

Mülteci kamplarında 
Ramazan 
Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla bir-
likte Arakanlı mültecilerin büyük zor-
luklar içerisinde yaşam mücadelesi 
verdiği kamplara gittik. İlk durağımız 
yaklaşık 60.000 kişinin kaldığı Kutu-
palong Kampı oldu. Kampta her aileye 
bir ay yetecek kadar pirinç dağıtımı 
yaptık. Pirinç buradaki insanlar için en 
temel gıda maddesi. Dağıtımlarımızın 
ardından kamptaki yaşamı gözlem-
lemek için etrafı gezdik. Burma’daki 
askerî rejimin baskılarından kaçarak 
bu kampa sığınan Arakan Müslüman-
ları burada hayal dahi edemeyeceği-
niz koşullarda yaşamaya çalışıyorlar. 
Kamp, birbirine bitişik tek odadan 
oluşan ve hiçbir altyapısı, elektriği ve 
suyu olmayan derme çatma bara-
kalardan oluşuyor. Kampı dolaşırken 

içiniz cız ediyor ve böyle bir ortamda 
yaşamayı göze alan bu insanların ül-
kelerinde nasıl bir baskı görmüş olabi-
leceklerini düşünüyorsunuz.

Kutupalong Kampı’ndaki çalışmamızı 
tamamladıktan sonra benzer koşul-
lardaki Leda Kampı’na giderek orada 
da erzak dağıtımlarımızı gerçekleştir-
dik. Leda Kampı’nda yaklaşık 15.000 
kişi kalıyor. Ancak bu rakamlar kesin 
değil çünkü kimse kamplarda tam 
olarak kaç kişinin yaşadığını bilmi-
yor. Leda Kampı’nda dağıtım yapar-
ken ilginç bir olay yaşadık. Ortodoks 
Hristiyan olduğunu söyleyen bir kişi 
bize kampa neden geldiğimizi, ne yap-
tığımızı sordu. Kendisinin başka bir 
yardım kuruluşunun temsilcisi ola-
rak Gürcistan’dan geldiğini söyleyen 
bu kişi, yardımlarımızı onların aracı-
lığıyla dağıtmamızı istedi. Açık bir şe-
kilde misyonerlik faaliyeti yürüttüğü 
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belli olan bu kişiyi dikkate almadık 
ve misyoner faaliyetleri hakkında 
buradaki Müslümanları uyardık. 

Tapınaklar ülkesi Nepal’de 
Müslüman olmak
Bizi havaalanında bölgedeki partner 
kuruluşumuzun Genel Sekreteri Üs-
tad Ferzan karşıladı. Ufak tefek, ye-
rinde duramayan heyecanlı bir insan 
olan Üstad Ferzan kendisini Nepal 
Müslümanlarına hizmete adamış. 
Nepal’e inişimiz akşam saatine denk 
geldiğinden iftar yapmak için havaa-
lanından çıkışta doğruca İslam mer-
kezine gittik. Merkeze ulaştığımızda 
Müslümanları yerde kurulmuş iftar 
sofrasında bir âlimin sohbetini dinler-
ken bulduk. Yaklaşık 30 kişi vardı sof-
rada. Kimseyi rahatsız etmeden kısa 
bir selamlama faslının ardından sof-
radaki yerimizi aldık. Sofrada sadece 

hurma, muz, ananas ve tavuk vardı. 
Ezanın okunmasıyla birlikte orucu-
muzu açtık. Henüz kimse önündeki-
leri bitirmemişti bile ama birden bir 
hareketlilik oldu ve sofradan kalkarak 
yandaki camiye gittik. Cemaat ola-
rak akşam namazını kıldıktan sonra 
sofraya geri dönerek yemeğimize 
devam ettik. Burada oruç açılır, atış-
tırmalık bir şeyler yenir daha sonra 
cemaatle namaz kılındıktan sonra ye-
meğe devam edilirmiş.

Müslümanlar yaklaşık 30 milyonluk 
Nepal nüfusunun %5’ini oluşturuyor. 
Ancak yakın bir tarihte ülkede yeni 
bir nüfus sayımı yapılmış. Sayım 
öncesinde Müslümanlar neredeyse 
kapı kapı dolaşarak kardeşlerine nü-
fus sayımına katılmalarını, inançla-
rının İslam olduğunu ve dillerinin de 
Urduca olduğunu belirtmelerini iste-
mişler. Birkaç ay içerisinde sonuçlar 

açıklanacakmış. Bu sayım sonunda 
Müslümanların oranının %10 civarın-
da çıkacağını tahmin ediyorlar. Eğer 
bekledikleri sonucu alabilirlerse ülke-
de kayda değer bir azınlık olarak kabul 
edilecekler. 

Nepal’deki en yoksul grubu Müslü-
manlar oluşturuyor. Çok yalnız ve 
savunmasızlar. Açık herhangi bir bas-
kı görmüyorlar ancak en ufak bir so-
runla karşılaştıklarında onlara sahip 
çıkacak kimse de bulunmuyor. Anlat-
tıklarına göre 2005 yılında Irak’ta 12 
Nepalli işçi öldürülmüş. Bunun duyul-
ması üzerine ülkede bir ayaklanma 
olmuş ve sadece birkaç saat içerisinde 
Müslümanlara ait çok sayıda ev, iş yeri 
ve cami ateşe verilmiş. Şu an durum 
sakin ama herkesin aklında o olaylar 
var.

26 Eylül 2011’de Katmandu’da öğle namazı çıkışı kimliği belirsiz kişiler 
tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Nepal İslam 
Cemaati Genel Sekreteri şehit Ferzan Ahmed’e Allah’tan rahmet, Nepal 
Müslümanlarına başsağlığı diliyoruz.  
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Ertesi gün 30 kişilik küçük bir 
uçakla Biratnagar şehrine geçtik. 
Biratnagar’da iki günlük bir programı-
mız vardı. Bu süre içerisinde bölgede 
İHH tarafından inşasına başlanan Hilal 
ve Bilal okulları ile hemen yanlarında 
yapımı devam eden cami inşaatını zi-
yaret ederek buradaki arkadaşlardan 
bilgi aldık. 

Nepal’deki son iki günümüz daha ha-
reketli geçti. Nepal’e gitme sebepleri-
mizden biri de bölgede İslamiyet’i yeni 
seçmiş Müslümanlarla bir araya gel-
mek ve onların eğitim gördüğü okulu 
ziyaret etmekti. Buradaki partner ku-
ruluşumuz İslamiyet’le yeni tanışan 
insanlara birkaç ay süren bir eğitim 
veriyor. Eğitim süresi boyunca katı-
lımcılara kalacak yer sağlıyor ve bü-
tün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu eğitim 
merkezinin bütün masrafl arı İHH ta-
rafından karşılanıyor.

Merkezi ziyaretimizde yeni Müslü-
man olan kardeşlerimizle tanıştık, 
onların birbirinden farklı hikâyelerini 
dinledik. Özellikle genç nesil arasında 
İslam’a karşı büyük bir ilgi olduğunu 
gördük. Eğitim merkezinde tanıştığı-
mız ve daha yeni Müslüman olmuş 17 
yaşındaki bir kardeşimiz Müslüman 

olma sebebini şu şekilde anlattı: “Eski 
inancımda kutsallarımızı da sayarsak 
yaklaşık 35 milyon öğe var. Bu bana 
çok mantıksız geliyordu. Atalarımızın 
yaptıklarını tekrarlamaktan başka bir 
şey yapmıyorduk. İslam’daki tek Allah 
inancı beni çok etkiledi.” Yeni Müslü-
man olan bir mümine kardeşimiz de 
İslam’ın kadına verdiği değerden çok 
etkilendiğini ve tercihinde bu konu-
nun belirleyici olduğunu anlattı.

Nepal’de her Müslüman 
bir İbrahim 
Nepal’de Müslüman olmak ile cahiliye 
Mekke’sinde Müslüman olmak hemen 
hemen aynı. Mesela konuştuğumuz 
bir hanım İslam’ı seçtiğini yedi yıl bo-
yunca eşinden saklamış. 16 yaşındaki 
bir genç kız da İslam’ı seçtiği için so-
kağa atılmış. Ailesinden işkence gören 
de var, bütün arkadaşları tarafından 
dışlanan da; fakat tüm zorluklara rağ-
men buradaki kardeşlerimizin hepsi 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılmış. Onlarla 
konuştukça İslam’ın ilk yılları aklımı-
za geliyor. Tapınaklar ve putlar ülkesi 
Nepal’de Müslüman olmak, cahiliye 
Mekke’sinde Müslüman olmaya çok 
benziyor. 
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