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Değerli okuyucumuz,

Gönüllü faaliyetleri ile başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan yar-
dım çalışmaları ile İHH 130’u aşkın ülke ve bölgede çalışmalarını sür-
dürüyor, Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü oluyor. 
Savaş, doğal afet ve yoksulluğun yaşandığı bölgelerde ihtiyaç sahiple-
rine onurlu bir yaşam sunma çabasıyla hareket eden İHH, 20. yılında 
5 kıtada yardımlaşma alanında öncülük ediyor, ülke ve kurumlar ara-
sında iş birliği geliştirerek ortak bir bilinç oluşturmaya gayret ediyor.   

İHH’nın yardım çalışmalarının en önemli ayaklarından olan acil yar-
dım organizasyonları hâlen Suriye ve Van’da sürüyor. “Yardımın 
merkez üssü siz olun!” sloganı ile Ekim 2011’den bu yana devam eden 
kampanyamız kapsamında Van’da prefabrik kentler kurmaya, dep-
remzedelere sağlık hizmetleri ve psikolojik destek vermeye ve temel 
ihtiyaç maddeleri dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun yanında Ürdün, 
Lübnan ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin barınma, beslen-
me, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çeşitli 
yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Acil yardım çalışmalarımızla 
ilgili ayrıntılı bilgileri bültenimiz içerisinde ilginize sunuyoruz. 

31 Mayıs’ta 2. yıldönümünde Mavi Marmara saldırısı hem Türkiye’de 
hem dünyada çeşitli etkinliklerle anıldı. 3 Haziran’da 5. Uluslararası Yetim 
Buluşması galası İstanbul Haliç ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Program 14 ülkeden 80 çocuğu hayırseverlerle buluşturdu. Galada ay-
rıca bu yıl ilki düzenlenen “Kutsal Emanetlerimiz Yetimler” temalı Beyaz 
Güvercin Kısa Film Yarışması’nın sonuçları da açıklandı. Yine geçtiğimiz 
üç ay içerisinde su kuyusu, katarakt, cami ve okul inşası gibi projelerimiz-
le ilgili son gelişmeleri de bültenimizin bölümleri arasında bulabilirsiniz. 

Tüm Müslümanlar gibi İHH ailesi olarak bizler de Ramazan’ı heyecanla 
bekliyor, hummalı bir şekilde Ramazan hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 
Önce kendi mahallemizden başlıyoruz yardımlarımıza; akrabamızın, 
eşimizin, dostumuzun, komşumuzun imdadına yetişiyoruz sonra. Ar-
dından vaktini, gücünü, emeğini adayan gönüllülerimiz ve bağışçıları-
mızla dünyanın dört bir yanında yetimlerin elinden tutuyor, mültecileri, 
yaşlı ve kimsesizleri kucaklıyoruz. Bu Ramazan’da da dünyada 72 ülke 
ve bölge ile Türkiye’de 78 il ve ilçe merkezinde zekât ve bağışlarınızı ihti-
yaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERE 
YÖNELİK ACİL YARDIM 

ÇALIŞMALARI

Suriye’de başlayan ayaklanmalar bir yılını 
doldurdu. 2011 yılının Mart ayında Deraa’da 
yaşları 9-15 arasında değişen aynı aileden 

15 çocuk okul duvarına “Hürriyet istiyoruz, de-
mokrasi istiyoruz” yazdıkları için tutuklanmış, 
cezaevinde tırnakları sökülerek işkence görmüş, 
çocukların yakınlarının bu muameleyi protesto 
etmek için sokaklara dökülmesiyle olaylar farklı 
şehirlere yayılarak isyana dönüşmüştü. 

Ayaklanmaların birinci yılında bölgeden ge-
len haberlerde Suriye hükümetinin uygu-

ladığı tüm sansüre rağmen yaşanan şiddet 
olaylarından etkilenenlerin sayısı yüz bin-
lerle ifade ediliyor. Çatışmalar nedeniyle ya-
şadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 
Suriyeliler Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e sı-
ğınıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı 2011 Mart ayından bu 
yana komşu ülkelere sığınan Suriyeli mülteci-
lerin barınma, beslenme, sağlık gibi temel ih-
tiyaçlarının karşılanması için çeşitli yardım 
faaliyetleri gerçekleştiriyor. 
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 Acil yardım çalışması  
 yürütülen bölgeler 
1. Türkiye-Suriye sınırı 
Hatay'da Reyhanlı, Altınözü, Boynuyoğun, Apaydın, Yayladağı 
1, Yayladağı 2 olmak üzere 6 kamp ve 2 köy (Nişrin ve Güveç-
çi); Gaziantep’te Islahiye Kampı; Şanlıurfa’da Ceylanpınar Çadır 
Kenti; Kilis’te konteyner kentlere yerleştirilen Suriyeli mülteci-
lere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor.

Suriye’den Türkiye sınırına mülteci göçü Haziran 2011 itibarıy-
la başlamış, ilk günden itibaren bölgedeki gelişmeleri yakından 
takip eden İHH bölgeye ilk olarak sıcak yemek dağıtımı yapacak 
bir gezici aşevi göndermiştir. İlerleyen günlerde mültecilere ayni 
ve nakdi yardım dağıtımında bulunulmuş, sağlık yardımları ya-
pılmıştır. Farklı hastanelerde yaralılar ziyaret edilerek ihtiyaçla-
rı tedarik edilmiş, bazı hastaların Antakya dışındaki hastanele-
re sevkine yardımcı olunarak tedavi masrafları üstlenilmiştir. 
Hastanelerden taburcu edilen yaralılar ve hastaların kamplara 
ulaşımı sağlanmış, kamplara dönen yaralı ve hastaların bir kıs-
mının takibi yapılarak gerekli destek sağlanmıştır. Nisan 2012 
itibarıyla Hatay merkezde İHH Koordinasyon Ofisi ve 20 kişilik 
bir misafirhane faaliyete geçirilmiştir.

Ürün/Malzeme Miktar Tutar ( )
Acil yardım malzemeleri 850 12.257
Ayakkabı 12.622 75.831
Ev tekstili 7.562 41.095
Gıda (adet) 339.498 725.731
Gıda (kg) 206.735 110.246
İlaç ve tıbbi malzemeler 148.866 1.830.666
Kişisel bakım ürünleri 18.848 20.436
Mutfak malzemeleri 20.246 76.935
Oyuncak 201 10.620
Tekstil ürünleri 175.306 1.233.639
Temizlik ürünleri 57.753 305.170
Beyaz eşya 4.500 489.750
TOPLAM 992.987 4.932.376

Hatay’da Suriyeli mültecilere yapılan 
ayni yardımlar  

(Son güncelleme: Mayıs 2012) 
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2. Lübnan-Suriye sınırı

İHH, Lübnan-Suriye sınırında Akkar, Vadi Halit ve Ersal 
bölgelerinde 2011’in Mayıs ayından bu yana yardım faa-
liyetleri gerçekleştirmektedir. Yaklaşık 450.000 dolarlık 
bütçeye ulaşan yardımlarla bölgedeki mültecilere önce-
likli olarak yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, balık konserve, bak-
liyat vb. içeren gıda paketleri ulaştırılmıştır. 0-14 yaş arası 
çocuklara kıyafet temin edilmiş, mültecilerin toplu olarak 
kaldığı spor salonu gibi tesislere hijyen kitleri ve temizlik 
malzemeleri dağıtılmıştır. 2012 Mart ayında gerçekleştiri-
len son yardım faaliyeti ile birlikte Vadi Halit’te 330 aileye 
sebze, meyve ve etten oluşan kumanya paketi; Ersal böl-
gesinde 100 aileye 3’er adet battaniye, 3’er adet yatak, 80 
aileye de 60 litrelik mazot yardımı yapılmıştır. 

3. Suriye
Suriye içerisinde yapılan çalışmalarda hem evlerini terk 
etmek zorunda kalan Suriyelilere hem de Filistinli mülte-
cilere yönelik yardım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Özel-
likle Deraa’da yapılan çalışmalarda kan durdurucu ilaç ve 
gıda gibi temel ihtiyaçlar karşılanmış, her şeylerini yitiren 
halka nakdi yardımda bulunulmuştur. 

Suriyeli mültecilere yardım çalışması 
(Son güncelleme: Mayıs 2012)

Faydalanan 
kişi sayısı Tutar ( )

Hatay’da yapılan ayni yar-
dımlar 55.000 4.442.629

Hatay’da yapılan nakdi 
yardımlar 20.000 519.415

Lübnan-Suriye sınırında 
yapılan ayni ve nakdi yar-
dımlar

15.000 792.000

Ürdün-Suriye sınırında 
yapılan ayni yardımlar 3.000 45.000

Suriye içerisinde ve Filis-
tin kamplarında yapılan 
ayni ve nakdi yardımlar

15.000 1.087.750

TOPLAM 108.000 6.886.794

 AYDER'den Hatay 
kamplarında  
 yardım dağıtımı 
Konya Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER), 
Suriye sınırında Güveççi ve Görentaş köylerin-
de 3 tona yakın kıyafet ve gıda dağıtımında bu-
lundu. 400 Suriyeli mülteci ailenin faydalandığı 
yardım organizasyonunda beyaz peynir, kaşar 
peynir,  zeytin,  krem peynir, reçel, tereyağ, çiko-
lata, limon sosu, tahin, pekmez, pirinç, süt ve bal-
dan oluşan kahvaltı paketlerinin yanı sıra ayak-
kabı, iç çamaşırı ve pantolon dağıtıldı.  
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4. Ürdün
2011 Mart ayından bu yana Ürdün’e resmî olarak 85.000 
Suriyeli giriş yapmıştır. Bunların yaklaşık 15.000’i yardı-
ma muhtaç durumdadır. Mülteciler başkent Amman’da 
Filistinli mültecilerin kaldığı Hüseyin Kampı’na ve Nizal 
mahallesine yerleştirilmiştir. Bir grup mülteci de Ram-
sa ve el-Mafrag gibi Ürdün-Suriye sınırında bulunan 
kuzey şehirlerindeki akrabalarının yanına sığınmıştır. 
Ürdün devleti Suriyeli mülteci sorununu görmezden 
gelmemekle birlikte Suriye devletiyle siyasi bir gerilim 
yaşamak istemediğinden mültecilerin karşı karşıya kal-
dığı problemleri çözmeye yönelik gerekli adımları atma-
maktadır. İHH, 2012'nin Mart ayında gerçekleştirdiği yar-
dım organizasyonu ile Ramsa, el-Mafrag ve Amman’da 
toplam 3.000 mülteciye gıda paketi, tüp gaz, ocak ve halı 
yardımı yapmıştır. 

 Kurumsal iş birliği 
Suriye’de yaşanan insani drama karşı dünyada ve 
Türkiye’de sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 
örgütler insani yardım çalışmalarını birlikte yürütmek 
için iş birliği yapıyor. Haziran 2012 itibarıyla İHH’nın 
Suriye kampanyasına nakdi veya ayni bağışlarıyla 
katkıda bulunan ya da İHH’nın lojistik desteğiyle 
Türkiye’deki mülteci kamplarında yardım organizasyonu 
gerçekleştiren kurumlar şunlardır: Katar’dan RAF-
Sheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian 
Services, Qatar Red Crescent Society, Qatar Charity, Eid-
ul-Khayriyya Daru’l-Hikma, Sheikh Eid Charitable 
Association; Kuveyt’ten International Islamic Charitable 
Organization (IICO), Al Islah Society, Qawafel; Suudi 
Arabistan’dan Phycisians Across the Continents 
(PAC); ABD’den Zakat Foundation; İngiltere’den Islamic 
Relief, Human Appeal, Muslim Hands; Human Appeal 
International; Mother Helpage, Sacred Knowledge Trust; 
Kanada’dan Human Concern International, Olive Grove 
Foundation; Güney Afrika’dan Al-Imdaad Foundation; 
Libya’dan Support&Relief Fund; Bosna-Hersek’ten 
Solidarnost Udruzence Bihac; Filistin’den Tacammu; 
Bahreyn’den Layan Group; Malezya’dan GPM-Global Peace 
Mission, HALUAN; Endonezya’dan KISPA; Polonya’dan 
Polish Humanitarian Action.

Suriye’deki Filistinli mültecilere acil yardım

İHH bir yandan Türkiye, Lübnan ve Ür-

dün’deki Suriyeli mültecilere yönelik yar-

dımlarını sürdürürken bir yandan da Suriye 

içerisinde Filistin mülteci kamplarında acil 

yardım çalışmalarına devam ediyor. Mart 

ayında Şam, Hama, Humus şehirlerindeki 

kamplarda 700 Filistinli aileye bir aylık gıda 

paketi, 200 aileye bebek maması, 200 aileye 

de hijyenik kit setleri dağıtımı yapılmıştır.
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 İnsani diplomasinin başarısı: Adem  
 Özköse ve Hamit Coşkun serbest 
Milat Gazetesi yazarı ve Gerçek Hayat 
dergisi Ortadoğu Temsilcisi Adem Özköse 
ile kameraman Hamit Coşkun mart ayı 
başında belgesel çekimi için Hatay üze-
rinden Suriye’ye geçmişler, Suriye’ye gi-
rişlerinin hemen akabinde İdlib kentinde 
Esad güçleri tarafından kaçırılmışlardı.

İki ay hücrede tutulan ve bu süre zar-
fında kendilerinden haber alınamayan 
Adem Özköse ve Hamit Coşkun, uluslara-
rası alanda çalışan sivil bir insan hakları 
ve insani yardım kuruluşu olan İHH İn-

sani Yardım Vakfı’nın yürüttüğü insani 
diplomasi sonucu serbest bırakıldı. Suri-
ye krizi ile ilgili bütün süreci başlangıç-
tan bu yana yakinen takip eden İHH, bir 
yandan Türkiye ve Lübnan sınırlarında 
bulunan mültecilere düzenli yardım da-
ğıtımı gerçekleştirirken bir yandan da 
bu krizden etkilenen masum sivillerin 
korunması ve kurtarılması için çaba-
lar ortaya koymaktadır. Adem Özköse 
ve Hamit Coşkun da İHH’nın bu çerçe-
vede yürüttüğü insani diplomasi sonu-
cu özgürlüklerine kavuştu.
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Hoş geldin Ramazan  
hoş geldin dünyamıza!

T abiatın, emeğin, sevginin ve insanca olana dair ne varsa her şeyin sö-
mürü aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı günümüzde paylaşmak unu-
tulmaya başlayan bir değer. Oysa insan paylaşınca maddi manevi ge-

lişiyor, büyüyor; sevgi de iyilik de paylaştıkça artarak yayılıyor... Ramazan ayı 
bizim için iyiliği paylaştığımız ve uzak coğrafyalardaki kardeşlerimize ulaştı-
ğımız aylardan biri. İHH olarak 20 yıldır iyiliği yaymak için çalışıyoruz. Bugün 
130’u aşkın ülke ve bölgede okullar açıyor, yetimhaneler inşa ediyor, camiler 
yaptırıyor, su kuyuları açıyor, kataraktlı hastaları tedavi ediyoruz. 36 ülkede 
sürekli bakımını üstlendiğimiz 25.710 yetimimizi ziyaret ediyoruz. 

Yaklaşık 20 yıldır Ramazan organizasyonları hazırlıyor, ülkeler ve bölgele-
rin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıyoruz. Her yıl bir sonraki Ra-
mazan’da ihtiyaç sahibi insanlar için yapacağımız yeni çalışmaları faaliyetle-
rimiz arasına eklemek, daha fazla bölgeye gitmek, daha çok ihtiyaç sahibine 
ulaşmak düşüncesiyle hareket ediyoruz. Zaten herkesin ibadet konusunda 
yarıştığı, gereksiz ve boş işlerden kendini alıkoymaya çalıştığı, kendine yak-
laşmayı hedeflediği Ramazan başlı başına bir yardımlaşma ve dayanışma 
ayı. Buna bir de elindekini paylaşmak için gösterilen çaba eklenince Ramazan 
tam bir öğretmene dönüşüyor. Peki, İHH İnsani Yardım Vakfı Ramazan’a na-
sıl hazırlanıyor, yardım planlarını nasıl yapıyor? İşte Ramazan hazırlığımız… 
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 İHH RAMAZAN 2012 
2012 yılı Ramazan çalışmamız kapsamında dünya-
da 72 ülke ve bölgede, Türkiye’de 78 il ve ilçe merke-
zinde iftar organizasyonları, yetim ve ihtiyaç sahi-
bi çocuklar için eğitim yardımları; mülteciler, ihtiyaç 
sahibi yaşlılar ve aileler için temel gıda yardımları 
gerçekleştiriyoruz.

Sizlerin desteği ile beş kıtada ihtiyaç sahiplerini ziya-
ret ediyor, yetimlerin elinden tutuyor, yaşlı ve kim-
sesizleri kucaklıyoruz.  

 !Muhacirler/Mülteciler 
Dünyanın farklı bölgelerinde savaş, işgal ve doğal 
afetler nedeniyle evlerinden, yurtlarından ayrılarak 
mülteci konumuna düşmüş milyonlarca insan zor 
şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. İş, aş, eği-
tim, sağlık ve barınma gibi temel gereksinimlerden 
büyük oranda yoksun ortamlarda hayatta kalmaya 
çalışan mültecilerin sürekli desteğe ihtiyacı var. İHH 
olarak bu Ramazan ayında da mülteci kamplarına, 
mülteci çadırlarına insani yardım ulaştırmaya de-
vam ediyoruz. 

 !Yetimler 
Savaş, afet vb. sebeplerle babasını ya da anne-babasını 
kaybetmiş çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. 36 ülkede 
25.710 yetimin bakımını üstlenen İHH, her Ramazan 
ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da yetimleri önce-
liyor; onlar için iftarlar düzenliyor, bayramlıklar he-
diye ediyor, ailelerine kumanya yardımları yapıyor.

 !İhtiyaç sahibi  
 yaşlılar 
Kimsesi olmayan ya da çeşitli sebeplerle 
tek başına kalmış olan yaşlılarımızı ziya-
ret ederek hâl hatırlarını soruyoruz, ihti-
yaçlarını karşılıyoruz.

 !İhtiyaç sahibi aileler 
Dünyada savaşlar, doğal afetler; siyasi, ekonomik 
ve sosyal sebeplerle oluşan dengesizlikler ne-
deniyle çok sayıda aile yoksullukla müca-
dele ediyor. Yaklaşık 20 yıldır insanların 
mağduriyetlerinin giderilmesi için çalı-
şan İHH, ihtiyaç sahibi ailelere gıdadan 
kıyafete, eğitimden sağlığa sizlerin yar-
dımlarını ulaştırıyor. 
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1. Kumanya bağışlayabilirsiniz
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2012 Ramazan çalışması çerçeve-

sinde hem yurt içinde hem de yurt dışında kumanya da-
ğıtımları gerçekleştirecektir. 

Kumanya paketi içeriği: Buğday unu, çay, zeytin, sıvı 
yağ, salça, tuz, reçel, toz şeker, mercimek, nohut, bul-
gur, kuru fasulye, pirinç, makarna, helva.

Siz de yukarıda içeriği belirtilen kumanya paketle-
ri ile dilediğiniz sayıda ailenin gıda ihtiyacını karşı-
layabilirsiniz.

2. Gezici aşevimizde iftar 
verebilirsiniz

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2012 Ramazan çalışması çer-
çevesinde Türkiye’de 28 ilde gezici aşevi ile iftar program-
ları gerçekleştirilecektir. Siz de gezici aşevimizle düzenle-
diğimiz bir iftarın tamamını üstlenebilir ya da bir veya 

birden fazla kişinin iftar bedeli-
ni karşılayabilirsiniz.

 Bu yıl Ramazan  
 çalışmamızda 

Kumanya bağışlayabilirsiniz.
Bir kumanya bedeli 70 TL’dir.
Gezici aşevimizde iftar verebi-
lirsiniz.
Aşevimizle 1.000 kişilik bir iftar 
programı 5.000 TL, bir kişinin if-
tar bedeli 5 TL’dir. 
Yetimleri maddi olarak destek-
leyebilir ya da bayramlık hedi-
ye edebilirsiniz.
Bir çocuğun bayramlık giysi be-
deli 80 TL’dir.
Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları-
nı karşılayabilirsiniz.
Bir eğitim yardımı bedeli 40 
TL’dir.
 Çocukları özel paketlerle sevin-
direbilirsiniz.
Ramazan çocuk paketi bedeli 30 
TL’dir. 
İHH aracılığıyla zekât ve sadaka-
larınızı ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırabilirsiniz.

�
�

�

�

�

�
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3. Yetimleri maddi olarak 
destekleyebilir ya da bayramlık 
hediye edebilirsiniz
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışında yetim-
lere ve ailelerine destek olunacak, yetim iftarları düzenlene-
cek, yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımı yapılacak, bay-
ramlık giysiler hediye edilecek; ihtiyaç belirlenen yerlerde 
yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacaktır. Siz de di-
lediğiniz sayıda yetime bayramlık hediye edebilirsiniz.

Ayrıca sürekli ve dönemsel yardımlar olarak devam eden 
yetim çalışmalarımıza Sponsor Aile Sistemi uygulama-
mıza katılarak en az bir yıl boyunca destek verebilirsiniz.

4. İHH aracılığıyla zekât ve sadakalarınızı 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2012 Ramazan çalışması ile Tür-
kiyeli yardımseverlerin zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını 
savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 
uzak yakın demeden ulaştırıyor. Siz de zekât ve sadakala-
rınızı İHH ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirsiniz. 

5. Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayabilirsiniz
İHH 2012 Ramazan çalışması kapsamında Türkiye’de ve dün-
yada ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı desteğinde bu-
lunularak öğrencilerin eğitim araç gereçleri temin ediyor. Siz 
de öğrencilere kırtasiye seti dağıtımına destek olabilirsiniz. 

6. Çocukları özel paketlerle 
sevindirebilirsiniz
Kitap, şeker, çikolata, bisküvi ve balondan oluşan Ramazan 
çocuk paketiyle yüzlerce çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. 

Kumanya paketi içeriği: 
Buğday unu, çay, zeytin, 
sıvı yağ, salça, tuz, reçel, 

toz şeker, mercimek, 
nohut, bulgur, kuru 

fasulye, pirinç, makarna, 
helva.
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 Dünyada 72 ülke ve  
 bölgede 

Abhazya, Acara, Açe, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Ar-
navutluk, Azat Keşmir, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-

Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenis-
tan, Dağıstan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Filistin, Gambiya, 
Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hin-
distan, Irak, İnguşetya, Jammu Keşmir, Kabardey Bal-
kar, Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkes, Kazakistan, 

Kenya, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Küba, Libya, Lübnan, 
Macaristan, Makedonya, Malavi, Mali, Mısır, Mori-

tanya, Moro, Myanmar, Nepal, Nijerya, Osetya, Pa-
kistan, Patani, Romanya, Ruanda, Rusya, Sancak, 
Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, 
Tacikistan, Tanzanya, Tataristan, Tunus, Türki-
ye, Uganda, Ürdün, Vietnam, Yemen, Zimbabve.

 Türkiye’de 78 ilde ve ilçe  
 merkezinde 
Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antal-
ya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, 
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bitlis/Tatvan, Bolu, Burdur, Bursa, 
Bursa/İnegöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyar-
bakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gazi-
antep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hatay/İskenderun, 
Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, İzmit, İzmit/Gebze, Kahra-
manmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kay-
seri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Os-
maniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şan-
lıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalo-
va, Yozgat, Zonguldak.
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 Ramazan  
 komisyonumuz toplanıyor 
Kurban, yetim, su kuyusu, katarakt gibi çalışmalarımız-
da olduğu gibi Ramazan ayı için de vakfımızda öncelikli 
olarak alanında uzman kişilerden, yurt dışında ve yurt 
içinde çalışmalar yapan birimlerimizden bir komisyon 
belirleniyor. Bu komisyon Ramazan başlamadan aylar 
önce çalışmalarına başlayarak sürecin sonuna kadar fa-
aliyetleri takip ediyor. Ekibimiz bölgeleri iyi tanıyan ki-
şilerden oluşuyor. Haftalık toplantılar yapan komisyo-
numuz önceki yılları değerlendirerek gelecek Ramazan 
ayı için faaliyet alanları belirliyor. Yapılan toplantılar ra-
porlanarak komisyon sekreteri tarafından tüm birim-
lere iletiliyor. 

 Ülkeleri belirliyoruz 
Önceki yıllarda çalışma yaptığımız ülkeler Ramazan ko-
misyonu tarafından incelemeye alınıyor. Yıl içerisin-
de oluşan yeni kriz bölgeleri de değerlendirilerek bir 
yol haritası hazırlanıyor. Yardım kalemleri ise belirle-
nen ülkelerin ihtiyaçlarına göre değişiyor. Kriz ve doğal 
afet bölgelerinde aşevi çalışmaları, yetimlerin destek-
lenmesi, çadır kent yardımı, günlük sıcak yemek da-
ğıtımı vb. hizmetler verilirken yoksullukla mücadele 
eden bölgelerde de gıda yardımlarının yanı sıra kalıcı 
yardımlar kapsamında iş-meslek edindirmeye yöne-
lik çalışmalar yapılıyor. 

 Ekiplerin belirlenmesi 
Ülkelere gidecek ekipler genellikle 3-4 kişilik gruplardan 
oluşuyor. Ekip içerisinde bölgede yapılacak faaliyete uy-
gun kişilerin bulunması dikkat edilen konuların başında 
geliyor. Örneğin doğal afet bölgelerinde yapılacak sağlık 
taramaları için doktorlar, yetimlerin yoğunlukta yaşadı-
ğı bölgeler için psikologlar, bölgelerin durumunu kamuo-

İHH RAMAZAN'A NASIL 
HAZIRLANIYOR ?

İHH bu 
Ramazan’da 
da 72 ülkede 
ve Türkiye’de 
78 il ve ilçe 
merkezinde 
ihtiyaç 
sahiplerine 
ulaşacak.
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yuyla paylaşması için gazeteciler, vakıf çalı-
şanları ve gönüllüler seçiliyor. 

 Partner  
 organizasyonlarımızın  

 hazırlanması 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ülke içerisinde ya da dı-
şında bir şubesi bulunmuyor. Çalışmalarımızı ülkelerin 
yerel organizasyonları üzerinden yürütüyoruz. Vakıf, 
dernek gibi yerel organizasyonlar kendi ülkelerinde-
ki sorunları gözlemleyerek çözüm noktasında daha 

hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Böylece ihtiyaç sahi-
bi insanların belirlenmesi ve onlara ulaşmada pra-

tik hareket edebiliyoruz. Partner organizasyonlar 
İHH’nın çalışma yaptığı Ramazan ve Kurban dö-

nemlerinde haftalar öncesinden bilgilendirile-
rek çalışmalara başlıyor. İftar sofralarımızın 
hangi bölgelerde kurulacağı, hangi bölgelere 
kumanya dağıtımlarının yapılacağı, eğitim 

malzemelerinin kaç öğrenciye paylaştırılacağı 
vb. belirlendikten sonra kişi sayısı İHH’ya bildiriliyor.

 Kampanyamız başlıyor 
Tüm bu çalışmalarımız İHH Basın ve İnternet Birimimiz-
de çalışan ekiplerimiz tarafından medya organlarına bil-
diriliyor; dergi, gazete ve sosyal medyada kamuoyuy-
la paylaşılıyor. Yazıya dökülen her bir çalışma titizlikle 
gözden geçirilerek çalışma yapacağımız ülkelerin ve fa-
aliyet alanlarımızın haritası çıkarılıyor. Tanıtım Birimi-
mizin çalışmaları sonucu Ramazan ayı için amacımızı 
anlatan bir slogan da belirlendikten sonra sokakta, oto-
büste, duraklarda bizi izleyen gönüllülerimiz de bilgi-
lendirilmiş oluyor.
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 İstanbul’dan haritanın  
 her yerine 
Bölgelere gidecek ekiplerin hazırlanması en heye-
canlı süreçlerden biri. Ülkeler hakkında hazırlanan 
raporlar ve pratik bilgiler vakıf merkezinde yapılan 
bir toplantı ile ekiplere bildiriliyor. Bir ülkeye ya da 
bölgeye ilk defa gidecek olan doktor, hemşire, gaze-
teci, öğretmen, ev hanımı vb. kişilerden oluşan gö-
nüllü ekiplerimiz gidecekleri ülkenin tarihi, güncel 
durumu ve kültürel yapısı hakkındaki bilgileri bu 
şekilde ediniyor. Ekiplerde yer alan kişiler bölgeler-
den dönüşlerinde oralarda karşılaştıkları durum-
larla ilgili gözlem ve deneyimlerini hazırladıkları 
raporlarla bizlerle paylaşıyor. 

 Yapılan faaliyetler 
Bölgelerine giden ekiplerimiz ilk günden itibaren hızlı bir 
şekilde çalışmaya başlıyor. Bir hafta içerisinde ihtiyaç sa-
hiplerini ziyaret ediyor, bizzat çalışmaların içerisinde yer 
alıyorlar. Partner kuruluşlarımız ise çalışma yapılacak 
bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek bilgilendir-
me yapıyor. Bu sayede hangi ülkede kaç iftar sofrası ku-
rulacağı, kaç ailenin sofrasına konuk olunacağı, yardım 
kalemleri de ziyaretler öncesinde hazırlanmış oluyor. 
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 Geri bildirim 
Bölgelere giden görevlilerimiz İstanbul’a döndüklerin-
de vakıfta yapılan toplantılarda bölgede yaşadıkları de-
neyimleri, problemleri aktararak öneriler sunuyor. Bir 
sonraki yıla hazırlık yapılabilmesi için bilgiler kayıt altı-
na alınıyor. Yapılan faaliyetler ve yardım kalemleri ra-
porlanarak dergimiz ve web sayfamızda yayımlanıyor.

Haziran 2012 
itibarıyla 36 
ülkede 25.710 
yetimin 
bakımını 
üstlenen İHH, 
her Ramazan 
ayında 
olduğu gibi bu 
Ramazan’da 
da yetimleri 
önceliyor; onlar 
için iftarlar 
düzenliyor, 
bayramlıklar 
hediye ediyor, 
ailelerine kumanya 
yardımları yapıyor.
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İnsanlığın “iyilik” cephesini yaşatmak için büyük bir nefis müca-
delesine girmemizin salık verildiği kutlu ay Ramazan, dinimizde 
iki önemli yönüyle öne çıkmaktadır. Yüce Allah’ın tüm insanla-

rı kendisine muhatap alışının tezahürü olan Kutsal Kitap Kur’an-ı 
Kerim, Mekke’deki küçük bir mağarada Ramazan ayı içerisinde na-

zil olmaya başlamıştır. İslam dininin beş esasından birini teşkil eden 
oruç ibadeti de esas olarak bu ayın günlerine tahsis edilmiştir.

Müslümanlar olarak Kur’an ve oruç ayına kavuşmanın neşesini yaşar-
ken zamanın bu en mübarek bölümünde önce kendi içimize manevi bir 
yolculuk yapmak ve bu yolculuk sonunda temizlenerek, güçlenerek ve 
tazelenerek dünyayla yeniden hemhâl olmaya başlamak için önemli 

bir fırsatın kapımızda olduğunu fark etmek durumundayız. Hz. Mu-
hammed (s.a.v)’in kısa süreli inzivalarını, en azından manevi planda 
tecrübe etmenin demleridir bu demler. Ramazan boyunca Kur’an’la 

daha fazla vakit geçirebilir, itikâfa girebilir, zekâtlarımızı özellikle bu 
ayda ödeyebilir, sadaka verip hayır işlerine yönelebiliriz. Bu ay, biz-
lere oruç ibadeti üzerine daha fazla yoğunlaşarak aç ve açıkta olan-

ların hâlleriyle hemhâl olma fırsatı da sunmaktadır.

 Oruç ibadeti 
Ramazan ayı bizim gönül dünyamızda esaslı değişikliklere vesile olur-
ken aynı zamanda zahirî planda bazı hususlara da dikkat edilmesini 
gerekli kılmaktadır. Zira bu ay boyunca yapmamız ve yapmama-
mız gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu bilgilere vakıf ol-
mak her Müslüman için dinî bir zorunluluktur. Nitekim büyük 
fıkıh âlimi Serahsî’nin de ifade ettiği üzere “İslam âlimlerinin 
çoğunluğunun genel kabulüne göre İslam dininin aslını teşkil 
eden itikada ilişkin bilgilerin edinilmesinden sonra en değer-
li ve şerefli amel, fıkhî hükümleri elde etme amacıyla gayret 
sarf etmek ve bu hususta önceki devirlerde yaşayan âlim-
lere uymaktır. Çünkü helal ile haramın arasının ayırt edi-
lebilmesi ancak fıkhî hükümleri bilmekle mümkün olur.”

“İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek-içmek ve 
cinsel ilişkiden uzak durmak” olarak tanımlanan oruç 
ibadetiyle ilgili bilinmesi gereken belli bazı hususlar 
şu şekilde sıralanabilir:

Özgür Kavak  (Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Mübarek günlerin eşiğinde
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◆ Oruçla yükümlü olmanın şartları
Oruç ibadetiyle yükümlü olmak için diğer ibadetlerde ol-

duğu gibi kulların Müslüman, ergenlik çağında ve aklî 
olgunluğa sahip olmaları gereklidir. Ancak oruç iba-

detinin farziyyeti için ayrıca “oruç tutmaya gücü 
yetecek durumda olmak” ve “yolcu olmamak” 
şartları da aranır. Hasta olanlar iyileştikleri za-
man, yolcular ise yolculukları sona erdiğinde 

oruçlarını kaza ederler; yani Ramazan boyunca 
tutmadıkları günleri Ramazan’dan sonra tu-

tarlar. Hamileler de doğacak çocuklarının ge-
lişmesinden endişe ederlerse oruç tutmazlar. 

Çocuklarını emziren kadınlar da hamilelerin 
durumuna tabidir. Yaşlılık sebebiyle oruç tu-
tamayanlar veya tedavisi mümkün olmayan 

hastalar ise, bu oruçları kaza etmekten de ümit 
kesmeleri hâlinde, oruçsuz geçirilen her gün 
için fidye yani bir fakirin bir günlük doyum-
luğunu verirler. 

◆ Oruca niyet
Orucun bir niyet gözetilerek tutulması, yani 
ibadet amacıyla yerine getirilmesi gerekmek-
tedir. Ramazan orucu için mümkün oldukça 
sabah vakti girmeden ve geceden niyet etmek 
uygundur. Hanefiler eğer bu vakitlerde niyet 
edilmemişse kuşluk vaktine hatta öğle nama-
zının hemen öncesine kadar niyet edilebilece-
ğini belirtirler. Ancak öğle namazı vakti gir-
dikten sonra oruca niyet edilemez.

◆ Orucun bozulması
Orucun tanımında belirtilen hususlara ay-
kırı davranılması durumunda oruç bozulur. 
Hanefi mezhebine göre bilerek ve kasten oru-
cunu bozan kişinin Ramazan dışında kaza ve 

keffaret orucu tutması gerekir. Beslenme ama-
cıyla yenilmesi olağan kabul edilmeyen mad-

delerin (çiğ pirinç, hamur, un vb.) yenilmesi de 
orucu bozar, ancak bu durumlarda yalnızca kaza orucu 

tutulur. Hanefi ve Şafii mezhebine göre unutarak yiyip-iç-
mek ise orucu bozmaz, oruca kalındığı yerden devam et-
mek gerekir.
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◆ Orucun bozulmasıyla ilgili bazı yeni 
meseleler
Büyük fıkıh âlimlerinin yaşadığı dönemlerde bulunma-
yan ve sonradan ortaya çıkarak Müslümanların günde-
minde yer bulan çağdaş meseleler günümüz din bilgin-
lerini meşgul etmektedir. Genel prensip olarak ihtiyatlı 
olunması ve şüpheli hususlardan uzak durulması salık 
verilse de bu konularda görüş beyan eden kişiler zaman 
zaman farklı neticelere varabilmektedirler. Hakkında ke-
sin delil olmayan konularda bu kabil farklılıkların olma-
sı tabiidir, dahası fıkıh ilminin doğası buna elvermektedir. 

Oruç ibadeti söz konusu olduğunda önceki devirlerde 
birebir benzeri bulunmayan bazı tedavi yöntemlerinin 
günümüz din bilginlerini en çok meşgul eden meseleler 
arasında yer aldığı söylenebilir. Doğrudan mideye alı-
nan tüm ilaç türlerinin orucu bozacağı konusunda ihti-
laf yoktur. Ancak göze, buruna ve kulağa damlatılan ila-
cın oruca tesiri tartışmalıdır. Bunların tümünün orucu 
bozacağı yönünde bir görüş olmakla birlikte, daha ziyade 
burun damlası konusunda ihtiyatlı olunması ve müm-

kün mertebe kullanmaktan kaçınılması gerektiği, diğer-
lerinde oruç açısından bir sakınca olmadığı yönünde bir 
görüş de vardır. 

İğne yaptırma konusunda da iki farklı görüş bulunmakta-
dır. Kimi âlimler “keffaret gerektirmese de iğne olmak ka-
zayı gerektirir” görüşündedirler. Diğerleri ise “bunun nor-
mal yolla vücuda alınan besin maddesi olmaması hasebiyle 
orucu bozmayacağını” söylemişlerdir. Astım ve nefes dar-
lığı spreyleri ile aşı konusunda da ihtilaf bulunmaktadır. 
Yukarıdaki görüşler bu konularda geçerlidir. 

Dinî hükmü tartışmalı olan hususlar zaman zaman bir is-
tismar meselesine dönüşmekte ve özellikle Ramazan ayla-
rında ekranlara kadar taşınan hararetli tartışmalara mal-
zeme edilmektedir. Müslümanlar için esas ölçü ilmiyle âmil 
âlimlerin sözlerine kulak vermek ve gereksiz tartışmalar-
dan uzak durmaktır. Ramazan’ı bir ibadet neşesi içerisinde 
geçirebilirsek oruç bizim için cehennem ateşine karşı bir 
kalkan olacak, bizleri haramlardan uzak tutup nefsanî ar-
zularımızı dizginleyecek ve bizlere sabırlı olma konusun-
da öğretici bir rol oynayacaktır.
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Hoş geldin 

Ramazan

◆ Zekât ve sadaka
İftarla birlikte biten oruç, bedenimizin orucudur. Ümme-
tin muhtaç ve mahrum fertlerinin bizimkine benzer bir 
iftar neşesi yaşayıp yaşamadığını düşünmek ise boynu-
muzun borcudur. Biraz da bu sebepten olsa gerek, İslam 
coğrafyasında varlıklı Müslümanların büyük çoğunluğu 
yılda bir kere vermekle yükümlü oldukları zekâtlarını ge-
nellikle Ramazan ayında vermeye özen gösterirler. Dini-
mizin “zengin” kabul ettiği; yani temel ihtiyaçlarının dışın-
da nisap adı verilen miktarda maddi birikime sahip olan 
Müslümanlar, bu miktarı aşan mallarının kırkta birini ih-
tiyaç sahiplerine vermekle yükümlüdürler. Özellikle bu 
ay içerisinde verilen her zekât, muhtaçlar için çok boyutlu 
mutluluk kaynağı olacaktır.

Zekât, zengin kişinin muhtaçlara bir lütfu değil, borcu-
dur. “Ve mallarında muhtaç ve mahrumların hakkı var-
dı” (ez-Zâriyât 51/19) ayeti bu hususu gayet veciz bir şekil-
de ifade etmektedir. Ramazan’a has bir mali yükümlülük 
olan Sadaka-i fıtır yani fitre de aynı konumdadır. Bu se-
beple bu aydaki hayır yarışı zekât ve fitreyle sınırlı tu-
tulmamalı, sadakalarımızla da muhtaçlar sevindirilmeli-
dir. Nihayetinde Ramazan ayı, kardeşliğin, diğerkâmlığın 
ve toplumsal dayanışmanın ön planda olduğu bir ay ol-

duğundan, muhtaçların hasretle hayır yarışı içerisinde 
olan insanların yollarını gözlediğini hatırda tutmalıdır. 
Ramazan ayını hakkıyla idrak etmek, biraz da yalnız ol-
madığımızı hatırlamakla, muhtaç ve mahrumlara şef-
kat ve merhametle muamele etmekle mümkündür.

[Not: Yukarıda yer alan fıkhî hükümlerle il-
gili geniş bilgi için bkz. İlmihal, İman 
ve İbadetler I, TDV İSAM Yayın-
ları; Ömer Nasuhi Bilmen, 
Büyük İslâm İlmiha-
li, İstanbul 1995; Ha-
lil Altuntaş&İsmail 
Karagöz, Oruç İl-
mihali, Diyanet 
İşleri Başkan-
lığı Yayınla-
rı, Ankara 
2010]



GAZZE ÖZGÜRLÜK FİLOSU 
İKİNCİ YIL DÖNÜMÜ

Gazze’ye uygulanan ambargoyu kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak için yola çı-
kan Gazze Özgürlük Filosu, 31 Mayıs 2010 sabahı İsrail’in saldırısına uğramış, Mavi Marma-
ra yolcularından 9 insani yardım gönüllüsü şehit edilirken 56 gönüllü de ağır yaralanmış-
tı. Ağır yaralılardan Uğur Süleyman Söylemez iki yıldır komada.
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 İkinci yılında 31 Mayıs anma  

 etkinlikleri 
Gazze’ye uygulanan ambargoyu kırmak ve bölgeye insa-
ni yardım ulaştırmak için yola çıkan Gazze Özgürlük Filo-
su 31 Mayıs 2010 sabahı İsrail’in saldırısına uğramış, filo 
yolcularından 9 insani yardım gönüllüsü şehit edilirken 
56 gönüllü de ağır yaralanmıştı. Ağır yaralılardan Uğur 
Süleyman Söylemez iki yıldır komada. 

31 Mayıs saldırısının ikinci yılında düzenlenen anma 
etkinlikleri Türkiye’den ve farklı ülkelerden kişi ve ku-
ruluşların katılımlarıyla gerçekleşti. Başta şehitlerin 

memleketlerinde olmak üzere Adana, Antalya, Adapa-
zarı, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bur-
sa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Giresun, 
Hatay, İzmit, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayse-
ri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak 
ve Yalova gibi Anadolu’nun çeşitli illerinde ve dünyada 
farklı ülkelerde gerçekleşen Mavi Marmara anma prog-
ramları çerçevesinde salon toplantıları, fotoğraf sergile-
ri, basın açıklamaları, yürüyüşler ve protesto eylemle-
ri düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde 30 Mayıs akşamı çeşitli ülke-
lerden gemi katılımcıları ve Filistin dostları, İstanbul’da 
Haliç Tersanesi’nde demirli Mavi Marmara gemisinde 
bir araya geldi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, ila-
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hiler ve marşların yanı sıra katılım-
cıların konuşmaları yer aldı. 30 Ma-
yıs akşamından 31 Mayıs sabahına 
kadar süren programda iki yıl önce 
saldırının gerçekleştiği sabah saatle-
rinde sabah namazı yine Kudüs Mu-
hafızı Şeyh Raid Salah’ın imamlığın-
da kılındı.

31 Mayıs sabahı Mavi Marmara gemi-
sinde saat 11.00’de Özgürlük Filosu katı-
lımcıları ve Mavi Marmara şehitlerinin 
yetimlerinin katıldığı bir basın açıkla-
ması yapıldı. Aynı gün saat 19.00’da 
Taksim Meydanı’nda tüm Mavi Mar-
mara gazileri, yakınları ve destekçile-
rinden oluşan binlerce kişilik kortej eş-
liğinde Kudüs için Özgürlük yürüyüşü 
gerçekleştirildi. 31 Mayıs etkinlikleri yü-
rüyüşün akabinde Raid Salah’ın yaptı-
ğı konuşma ile son buldu.

Mavi Marmara şehitleri Gazze’de 
törenle anıldı
Gazze Özgürlük Filosu ve Mavi Marmara 
şehitleri saldırının ikinci yılında Gaz-
ze’de de törenle anıldı. Gazze, el-Me-
na’da Mavi Marmara Şehitleri Anıtı 
önünde yapılan anma programına 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gazi Ha-
mad, Gazze Belediye Başkanı Refik 
Mekki, çeşitli sivil toplum kuruluş-
ları temsilcileri ve aktivistler ka-
tıldı. Törende İHH Gazze bürosu 
temsilcisi Mehmet Kaya 
da hazır bulundu.  
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 Gazze Özgürlük Filosu’na  
 yönelik İsrail saldırısına  
 ilişkin hukuki süreç 

Gazze’deki hukuksuz abluka uygulaması nede-
niyle meydana gelen insani ihtiyaç ve krize kar-
şı uluslararası nitelikli insani yardım amaçlı 
birçok sivil çaba ortaya konmaktadır. Bunlar-
dan bugüne kadarki en büyük girişimlerden 
olan ve Gazze’ye insani yardım taşıyan İHH 
başta olmak üzere altı sivil toplum kurulu-

şunun organize ettiği insani yardım filosu-
na 31 Mayıs 2010 tarihinde ulusla-

rarası sularda seyir hâlindeyken 
İsrail silahlı kuvvetleri bir saldı-

rı düzenlemiştir. Saldırıda 9 
insani yardım gönüllüsü 
şehit olmuş, 50’den fazla-

sı da yaralanmıştır. Saldı-

rı sırasında ve sonrasında kas-
ten adam öldürmek, işkence ya 
da insanlık dışı muamele etmek, 
kasten azap vermek veya beden 
bütünlüğünü veya insan sağlı-
ğını vahim şekilde ihlal etmek; 
keyfî tutuklama ve gözaltı, ifade 
hürriyetinin kısıtlanması, mal-
ların gasp edilmesi ve benzeri 
ağır suçlar işlenmiş, insan hak-
ları ve uluslararası hukuk açık-
ça ihlal edilmiştir. 

31 Mayıs 2010 günü ve sonrasında 
saldırıda emir veren, uygulayan 
sivil-resmî herkesin cezalandırıl-
ması taleplerini içeren İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan soruşturulması yürütülmek-
te olan dosyada, tüm mağdurla-
rın ifadelerine başvurulmuş; şehit 
olan, yaralanan ve filoya katılan 
tüm katılımcıların adli tıp rapor-

ları alınmıştır. Gelinen noktada saldırının failleri hak-
kında 144 sayfalık iddianame 22 Mayıs 2012 itibarıyla 
tamamlanmış ve İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
sunulmuştur. 28 Mayıs 2012 itibarıyla da İstanbul 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2012/264 Esas numarası 
ile dava açılmıştır. Davanın ilk duruşması 6 Kasım 
2012, saat 09.30’da gerçekleşecektir. 

Gazze’ye Özgürlük Filosu’na saldırı ile ilgili iddia-
namede İsrailli dört komutan için 10 kez ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası istenmiştir. Saldırı-
nın emrini verenler hakkında toplam 8 bin 578 
ile 18 bin 32’şer yıl arasında değişen hapis cezala-
rı istenmiştir. Savcı Mehmet Akif Ekinci’nin hazır-
ladığı iddianamede dönemin İsrail Genelkurmay 
Başkanı Gabi Ashkenazi ve İsrailli üst düzey üç ko-
mutan “firari sanık” olarak yer almakta ve hakla-
rında yakalama kararı bulunmaktadır. Savcının 
dava dosyasında hayatta ve yoğun bakımda olma-
sına rağmen maktul olarak değerlendirdiği Uğur 
Süleyman Söylemez ile birlikte 10 Türkiye vatan-
daşı “maktul”, 14’ü ağır, 61’i hafif olmak üzere top-
lam 189 yaralı da “müşteki-mağdur” sıfatıyla yer 
almaktadır. Ayrıca ABD, İspanya, İtalya ve İsrail va-
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tandaşlarının da aralarında bulunduğu 189’u yaralı 490 
yolcu da “müşteki-mağdur” olarak iddianameye girmiş-
tir. Savcı, iddianamenin sanıklarını, Ashkenazi başta ol-
mak üzere şimdilik operasyon planını yapan ve uygula-
yan İsrail askerî kadrosu ile sınırlı tutmuştur. Ashkenazi 
dışında iddianamenin diğer sanıkları ise Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İstihba-
rat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat Başkanı 
Amos Yadlin’dir. Savcı Ekinci, soruşturma safhasında 30 
klasör belge ile geminin seyir defteri, adli tıp raporları ve 
olay yeri inceleme tutanakları gibi belgeleri incelemiştir. 
Aralarında 490 gemi yolcusunun ve şehitlerin ailelerinin 
de bulunduğu 600’e yakın tanık dinlemiştir. Başbakan-
lık, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) ile yazışmalar yapılmıştır. Dava dosyası-
nın hazırlanmasında mağdurlara ve mağdur avukatla-
rına gelen verilerden de yararlanılmıştır. Son olarak dört 
İsrailli komutan sanık olarak belirlendikten sonra komu-
tanların isminin teyidi için Dışişleri Bakanlığı’na bir yazı 
yazılmıştır. İddianamenin ilk bölümünde uluslararası su-
larda insani yardım malzemesi taşıyan filomuza ve Mavi 
Marmara’ya saldırı özetlenmektedir. İkinci bölümdeyse 
kanlı saldırının uluslararası hukuk açısından değerlen-
dirmesi yapılmaktadır. Bu bölümde İsrail tarafından ha-
zırlanan Mavi Marmara saldırı planıyla ilgili Turkel Rapo-
ru’nun dayandığı temeller uluslararası hukuk kurallarına 
göre tek tek çürütülmektedir. İddianamenin üçüncü bö-
lümündeyse İsrail’e tarih dersi verilerek Osmanlı’dan gü-

nümüze Türkiye-Musevi ilişkileri kapsamlı bir biçimde 
anlatılmaktadır. Savcı, bu kısımda 1492’de İspanyol Engi-
zisyon Mahkemesi tarafından sınır dışı edilen Musevilere 
Osmanlı’nın sahip çıktığını hatırlatmaktadır. Ayrıca Nazi 
Almanya’sından kaçan Musevilere yine Türkiye’nin ku-
cak açtığı, bu dönemde 20.000 Musevi’ye Türkiye pasa-
portu verildiği de belirtilmektedir. İddianamede, bu pers-
pektiften bakıldığında İsrail’in bugünkü varlığını Türkiye 
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Cumhuriyeti’ne borçlu olduğu kaydedilmektedir. İs-
tanbul Cumhuriyet Savcısı Ekinci, iddianamenin son 
bölümde olayı Türk Ceza Kanunu (TCK)’na göre değer-
lendirip saldırı emrini veren dönemin İsrail Genelkur-
may Başkanı Rau Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri İs-
tihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve İsrail İstihbarat 
Başkanı Amos Yadlin’in “kasten adam öldürme, kas-
ten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten yara-
lama, kasten yaralama, silahla kasten adam öldürme-
ye zincirleme azmettirme, nitelikli yağma, deniz veya 
demiryolu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, 
nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yok-
sun kılma ve eziyet suçlarına azmettirme” suçların-
dan yargılanmalarını talep etmiştir. Saldırıda 9 kişi 
katledildiği ve 114 kişi de basit tıbbi müdahale ile gide-
rilemeyecek şekilde yaralandığı için verilecek cezanın 
ölü ve yaralı sayısı kadar artırılması istenmektedir. 
İddianamede İsrail askerlerinin hedef gözeterek ateş 
edip silahsız mağdurların ölümüne sebebiyet verdi-
ği ve böylelikle orantısız güç kullandığı kaydedilmek-
tedir. Adli tıp raporlarını inceleyen Savcı Ekinci, vefat 
eden yolculardan ikisinin İsrail askerleri tarafından 
gemiye inilmeden helikopterlerden açılan ateş sonu-
cu şehit edildiğine dikkat çekmektedir. Bu ayrıntı, İs-
rail tarafının “Gemiye indikten sonra direnişle kar-
şılaşınca ateş açtık” yalanını da geçersiz kılmaktadır. 
İddianamede ayrıca otopsi raporlarına dayanarak şe-
hitlerin bedeninde birden fazla silahtan çıkmış mer-
mi çekirdeklerinin bulunduğu da belirtilmiştir. Ayrı-
ca kimi şehitlere yakın mesafeden veya bitişik atışla 
ateş edilmesi, saldırının vahşi yüzünü gözler önüne 
sermiştir. İddianamede saldırı öncesinde İsrail asker-
lerinin Mavi Marmara’ya benzer bir gemide “katliam 
tatbikatı” yaptığına da dikkat çekilmiştir.

İddianamede, Filistin’e yardım malzemesi götürmek 
için yola çıkan Sfendoni ve Challenger yolcu gemileri 
ile Defne Y, Eleftheri Mesogios, Gazze ve Rachel Corrie 
yük gemilerine İsrail tarafından yapılan müdahalenin 
hukuksuz olduğu da ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Ge-
milerin, İstanbul ve Antalya limanlarından mevzuat-
lara uygun yola çıktıkları ve yalnızca insani yardım 
malzemesi taşıdıklarının altı çizilmiştir. İsrail’in si-
lahsız yolculara öldürmek kastıyla rastgele ateş açtı-
ğı belirtilmiştir. 
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 Uluslararası alanda hukuk  
 mücadelesi 
Mavi Marmara davasının uluslararası kurum, kuruluş ve 
mahkemeler nezdinde temsili ve hak arama mücadelesi de de-
vam etmektedir. Hollanda’nın Lahey şehrinde kurulu bulunan 
Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC)’ndeki suç duyurusu dilek-
çesi inceleme aşamasındadır. ICC’deki dosya avukatlar tarafın-
dan takip edilmekte olup savaş suçu işleyen İsrailli sorumlu-
ların yargılanması için süreç sonuna kadar takip edilecektir. 

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de çeşitli girişimlerde bulu-
nulmuştur ve süreçler takip edilmektedir. BM İnsan Hakları 
Konseyi A/HRC/RES/14/1 No.lu kararla 2 Haziran 2010’da, İsrail 
güçlerinin Gazze’ye giden insani yardım filosuna 31 Mayıs 2010 
tarihinde gerçekleştirdiği saldırıdan doğan uluslararası insancıl 
hukuk ve insan hakları hukuku dâhil, uluslararası hukukun ih-
lalini araştırmak üzere bağımsız bir uluslararası keşif heyetinin 
görevlendirilmesine 14/1 sayılı karar ile karar vermiştir. Oluştu-
rulan heyet tarafından yapılan kapsamlı inceleme ve araştır-
malarda, görgü şahitlerinin tanıklıkları, adli tıp raporları, Türki-
ye’deki tıp ve adli tıp personeli ile yapılan görüşmeler ile yazılı 
beyanlar, video kayıtları ve olaya ilişkin diğer fotoğrafik mater-
yaller dâhil her türlü bilgi kaynağı değerlendirilmiştir. Heyet 
raporunu hazırlamış ve Konsey’de oylamaya sunmuştur. Ta-
kibi ve gereğinin yapılması için 17.06.2011 tarihli oturumda ya-
pılan oylamada Kabul: 36, Red: 1, Çekimser: 8 oy ile rapor kabul 
edilmiştir. BM İnsan Hakları Konseyi-Uluslararası Vaka İncele-
me Heyetince 27.09.2010 tarihinde hazırlanan raporda saldırı-
nın ve yaşananların haksızlığı, 172 numaralı bölümde; “Heyet 

şu değerlendirmeyi yapmaktadır; gerek Mavi Marmara’daki 
İsrail askerleri tarafından gerekse helikopterler yoluyla uy-
gulanan güç gereksiz, orantısız, aşırı ve uygunsuzdur. Ölüm-
lerden ve yaralanmalardan kaçınmak mümkünken birçok 
sivil yolcu öldürülmüş ve yaralanmıştır. Adli tıp raporlarına 
ve balistik kanıtlarına göre, en az altı ölümün kanunsuz, keyfî 
ve yargısız infaz olarak tanımlanabileceği görülmektedir. Hâl 
böyle olunca, İsrail kuvvetlerinin hareket tarzının, Uluslara-
rası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 6. ve 7. maddele-
rinde va’zedilen yaşama ve fiziksel bütünlük hakkını ihlal et-
tiği aşikârdır.” şeklinde ifade etmiştir. 

Bunların yanında ayrıca Mavi Marmara avukatları, şehit-
lerden Furkan Doğan için de vatandaşı olduğu ABD’de idari 
ve hukuki süreci başlatmışlardır. Filodaki diğer ülke vatan-
daşlarının kendi ülkelerinde yürüttükleri hukuki süreç-
lerde de avukatlar hem bireysel olarak filo katılımcılarına 
hem de kurumsal olarak o ülkelerin idari ve hukuki ma-
kamlarına bilgi-belge paylaşımıyla katkıda bulunmaktadır.

İsrail silahlı güçlerinin haksız ve hukuksuz saldırısı, mağ-
durlar adına hem cezai hem de hukuki haklar doğurmuş-
tur. Yukarıda ifade edildiği üzere cezai olarak yapılan tah-
kikat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu 
adına yürütülmektedir. Hukuki anlamdaki maddi ve ma-
nevi tazminata ilişkin haklar ise kayba uğrayan kişi tara-
fından şahsen talep edilmesi gereken haklardandır. Şehit 
yakınları, yaralanan insani yardım gönüllüleri ve tüm di-
ğer katılımcılar, uğramış oldukları maddi ve manevi tüm 
zarar ve kayıplarının İsrail makamlarınca tazminini içeren 
maddi ve manevi tazminat davaları açma hakkına sahiptir. 

Gazze Özgürlük Filosu Avukatları
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 5. Uluslararası Yetim  

 Buluşması 

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın bu yıl beşincisini düzenle-

diği Uluslararası Yetim Buluşması 3 Haziran’da İstan-

bul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Buluşmaya 14 ülkeden 80 çocuk katıldı. Arnavutluk, 

Azerbaycan, Endonezya/Açe, Filipinler/Moro, Filistin, 

Irak, Kırgızistan, Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lan-

ka, Suriye, Tanzanya ve Türkiye’den (Kahramanmaraş, 

Hatay ve Van) gelen çocuklar programda dualar ve ila-

hiler okudular, yöresel renklerini ve oyunlarını sah-

neye taşıdılar. Mesut Kurtis ve Ömer Karaoğlu’nun da 

eserlerini seslendirdiği Buluşma’da ayrıca bu yıl ilki dü-

zenlenen “Kutsal Emanetlerimiz Yetimler” temalı Beyaz 

Güvercin Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni de gerçek-

leştirildi. Program ulusal ve uluslararası TV kanalların-

dan da canlı yayınlandı.

Sponsor Aile Sistemi ve diğer yetim çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.ihh.org.tr/yetim/tr/, 

sponsorluk başvurusu için  http://www.ihh.org.tr/yetimtalep/tr/yeni/  adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 
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 Beyaz Güvercin Kısa Film  

 Yarışması sonuçlandı 
36 ülkede yaklaşık 26.000 çocuğa kucak açan İHH, in-
sanlığı bu kutlu emanetlere sahip çıkmaya çağırmak, 
kamuoyunun dikkatini yetimlik konusuna çekmek 
ve toplumsal bir bilinç oluşturmak amacıyla “Kutsal 
Emanetler Yetimlerimiz” temalı bir kısa film yarış-
ması düzenledi. Yarışmanın ödül töreni 3 Haziran’da 
İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Uluslararası Yetim Bu-
luşması’nda yapıldı. Derviş Zaim, İhsan Kabil, Rıdvan 
Şentürk, Yusuf Kaplan ve Semih Kaplanoğlu gibi bir-
birinden değerli isimlerin jüri üyeliğini yaptığı ya-
rışmada dereceye girenlere verilen ödüller şu şekil-
de: kurmaca ve belgesel dallarında birincilik ödülü 
Sony NEX-FS100k video kamera, animasyon dalın-
daki birincilik ödülü Apple iMac 21,5 inç bilgisayar ve 
WACOM Cintiq 21 UX Pen Display çizim ekranı. Ay-
rıca jüri özel ödülünü kazanan filmin yönetmeni de 
yetimleri ziyaret etmek için Afrika’da bir ülkeye bir 
seyahat kazandı. Yarışmada mansiyon ödülü kaza-
nan filmler de çeşitli video kameralar ve pen tablet-
lerle ödüllendirildi.

KURMACA DALI
Beyaz Güvercin en iyi kurmaca film ödülü
Sony NEX-FS100K video kamera

BELGESEL DALI
Beyaz Güvercin en iyi belgesel film ödülü
Sony NEX-FS100K video kamera 

ANİMASYON DALI
Beyaz Güvercin en iyi animasyon film ödülü
Apple iMac 21.5 inç bilgisayar ve
WACOM  Cintiq 21UX Pen Display çizim ekranı

İLETİŞİM
Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok.
No : 3 PK. 34320 Fatih / İstanbul
www.beyazguvercin.org • info@beyazguvercin.org

ÖDÜLLER JÜRİ ÜYELERİ
ÖZEL ÖDÜLLER
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Yetim çocukları ziyaret etmek üzere
Afrika’ya yönelik bir seyahat ve
Sony HXRNX70U Video Kamera

MANSİYON ÖDÜLLERİ
SONY HDR-CX550VE  video kamera
Intuos4 Large Pen Tablet çizim ekranı

DERVİŞ ZAİM
İHSAN KABİL
RIDVAN ŞENTÜRK
SEMİH KAPLANOĞLU
ÜMİT SÖNMEZ
YUSUF KAPLAN
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Kurmaca dalı en iyi film ödülü 
Ekmek -Yönetmen: Koray Sevindi

Animasyon dalı en iyi film ödülü 
Fidan -Yönetmen: Burak Varlık

Jüri özel ödülü 
Saman Makinesi -Yönetmen: Ersin Mert

Kurmaca dalı mansiyon ödülleri 
1. İsmail -Yönetmen: Bülent Şahin 

2. Berf/Kar -Yönetmen: Erol Mintaş 
3. Yetimin Ümmeti -Yönetmen: Göksel Tuzun 
4. Mavi Önlük -Yönetmen: Hakan Kerim Karademir 
5. Beduh 2468 -Yönetmen: Ahmet Baturay Tavkul 
6. Kırık -Yönetmen: Başak Daşman 

Animasyon dalı mansiyon ödülleri 
1. Gölge Oyunu -Yönetmen: Sinan Sertel 
2. Kız Çocuğu -Yönetmen: Hakan Berber 
3. Yumurta -Yönetmen: Utku Yavaşça
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 Van depremi yardım çalışmaları 
23 Ekim 2011’de meydana gelen 7.2 büyüklüğün-
deki depremin şehir merkezinde ve bağlı köy-
lerde büyük yıkıma yol açtığı Van’da İHH’nın 
yardım faaliyetleri ilk günden itibaren devam 
ediyor. İHH deprem bölgesinde bir yandan kı-
yafet, temizlik malzemesi ve gıda gibi temel ih-
tiyaç maddelerinin dağıtımını sürdürürken bir 
yandan da prefabrik ev ve konteynerlerin ku-
rulumu, psikolojik danışmanlık hizmetleri, ye-
timlere yönelik yardım çalışmaları ve bir sağ-
lık TIR’ı ile de mobil sağlık hizmetleri veriyor.

İHH’nın Van şehir merkezinde Edremit yolu 
kavşağı mevkiinde oluşturduğu Geçici Yerleşim 
Merkezi’nde 388 adet konteyner, 95 adet 12 m²lik 
prefabrik ev ve 50 adet 24 m²lik prefabrik ev bu-
lunuyor. 2.000'den fazla kişinin barındığı mer-

kezde yemekhane, etkinlik çadırı, mescit ve kü-
tüphane olarak ayrılmış konteyner ve çadırlar 
da yer alıyor. Geçici Yerleşim Merkezi’nde hafta-
nın üç günü hanımlara ve çocuklara yönelik et-
kinlikler düzenleniyor; haftanın belirli günlerin-
de okuma-yazma, dikiş-nakış, hat ve güzel yazı 
kursları veriliyor; sinema gösterimleri yapılıyor. 
Merkezde ayrıca 10-15 yaş arası gençlere yöne-
lik sportif faaliyetler de düzenleniyor.   

Van genelinde yardım çalışmalarını aralıksız sür-
düren İHH, geçtiğimiz üç ay içerisinde Van valili-
ğine ait 29 konteyner kentte yaklaşık 11.000 aileye 
kıyafet, temizlik malzemesi ve çocuk bezi dağıtı-
mı gerçekleştirdi. İHH ayrıca deprem bölgesin-
deki 25 okulda da 10.000 öğrenciye okul önlüğü 
dağıtımı yaptı.
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Ayni yardım ( ) Nakdi yardım ( )

Türkiye’den ve yurt dışından 
gelen toplam yardım miktarı 13.396.946 8.243.092

İHH Van Yardım Kampanyası “Yardımın 
merkez üssü siz olun!” 

(Son güncelleme: Haziran 2012)

Katar hükümeti ve Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity’nin 
konteyner kentlerde hizmet vermek üzere bağışladığı tam do-
nanımlı sağlık TIR’ında aile hekimliği, kadın doğum hastalık-
ları ve genel cerrahi poliklinikleri bulunuyor. TIR’da bulunan 
laboratuvarda kan sayımı, idrar tahlili, gebelik testi ve kan şe-
keri ölçümleri yapılabiliyor. EKG ve ultrasonografi cihazları-
nın da mevcut olduğu TIR’da sekiz personel hizmet veri-
yor. Sağlık TIR’ı eylül ayına kadar Van genelinde tüm 
konteyner kentlerde vatandaşlara hizmet verecek. 
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 Nepal’de 2 okul ve 2 cami açılışı yapıldı 
İHH, Nepal’in güneyindeki Sunsari şehrinde Müslüman-
ların yoğun olarak yaşadığı iki köyde yaklaşık bir yıl 
önce temelini attığı iki cami ve iki okulun açılışını yaptı. 
600 civarında Müslüman ailenin ikamet ettiği Chhatabe-
li köyünde yine İHH tarafından hizmete açılmış olan Bi-
lal İlkokulu’nun yanında inşa edilen Velid Dahhar Okulu 
ilk, orta ve lise seviyesinde eğitim verilen okul  52 m²lik 
5 derslikten oluşuyor. İngilizce, Arapça, Urduca ve Ne-
palce olmak üzere dört dilde eğitim verecek olan okul-
da 300 öğrenci eğitim görecek. 150 m² alan üzerine inşa 
edilen Velid Dahhar Camisi ise 350 kişi kapasiteli. Bölge-
de açılan diğer cami ve okul ise 7.000 Müslüman’ın ya-
şadığı ve Nepal’in en büyük Müslüman köyü olan Gus-
kee’de. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın adının verildiği 
200 m² alan üzerine inşa edilen cami 1.000 kişiye hiz-
met verecek. İlk, orta ve lise seviyelerinde toplam 950 

öğrencinin eğitim göreceği Prof. Dr. Necmeddin Erba-
kan Okulu ise 52 m²lik 10 derslikten oluşuyor. Nepal’de 
açılan okullarda hem ülke eğitim sistemine uygun müf-
redat programı işlenirken hem de İslami ilimler alanın-
da dersler görülüyor. 

Velid Dahhar Camii

Velid Dahhar Okulu

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Okulu
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 Somali’de su kanalı  

 inşa ediyoruz 
İHH Somali’nin Orta Shabelle eyaletinde 
bölgedeki tarım faaliyetlerine destek olmak 
amacıyla bir su kanalı inşa ediyor. 30 km 
uzunluğunda olacak kanalın 6 km’si Hazi-
ran ayı itibarıyla hizmete girmiş durumda. 
Üç ay içerisinde tamamlanması planlanan 
su kanalının bulunduğu Balad bölgesinde 
sulanabilir arazi alanı ve arazi başına dü-
şen su miktarı artacak. Proje ile tarım ara-
zilerinin sulanmasında sadece yağmurla-
ra bağımlı kalınmasının önüne geçilmesi 
ve yerli halkın temiz içme suyu ihtiyacı-
nın karşılanması da hedefleniyor.    

 200.000 Doğu  

 Afrikalı mülteci  

 evlerine dönüyor 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Kızılay’ı (Qa-
tar Red Crescent Society) ile birlikte Doğu Af-
rika’da yaşanan kuraklık sebebi ile göç yol-
larına düşen 200.000 mültecinin evlerine 
dönmelerini, tekrar yerleşmelerini ve eko-
nomik ve sosyal olarak durumlarının iyi-
leştirilmesine katkıda bulunmayı hedefle-
yen “Somali’de Eve Dönüş” projesini başlattı. 
Projenin ilk ayağında mart ayında başkent 
Mogadişu’da 40.000 mülteciye gıda, battani-
ye ve mutfak malzemeleri dağıtıldı. 
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 Bir kuyu aç, su gibi aziz ol! 
İHH’nın temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşanan coğrafyalarda 2000 
yılında başlayan ve 2006’da hız kazanan su kuyusu açma çalışmaları de-
vam ediyor. Açılan her yeni kuyu Afrika ve Asya ülkelerine bereket olu-
yor, kurumuş topraklara hayat veriyor. Haziran 2012 itibarıyla Asya’da 7, 
Sahra Altı Afrika’da 12 ülkede toplam 1.875 su kuyusu açıldı, 761 kuyunun 
yapımına devam ediliyor. 
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SU KUYUSU PROJESİ 
(Son güncelleme: Haziran 2012)

ÜLKE DEVAM EDEN 
KUYULAR BİTEN KUYULAR

Etiyopya 7 120
Somali 613 440

Burkina Faso 2 22
Nijer  - 12
Cibuti  - 11

Çad 35 201
Kamerun 25 130

Sudan 10 49
Sierra Leone 3 7

Gine  - 11
Kenya 61 41

Tanzanya  - 1
Bangladeş 5 772
Afganistan  - 10
Moğolistan  - 1

Pakistan  - 11
Endonezya 

(Açe)  - 2

Keşmir - 30
Kırgızistan - 4

TOPLAM 761 1875
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 İHH 12 huzurevi sakinini  

 Umre'ye gönderdi 
İHH İnsani Yardım Vakfı nisan ayında Kayışdağı Darü-
laceze ile Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezi’nde kalan 12 kişiyi Umre için kutsal 
topraklara gönderdi. Tüm masrafları İHH tarafından 
karşılanan 15 günlük programın ardından yurda dö-
nen huzur evi sakinleri bu kutlu yolculuğa vesile olan 
herkese dualarda bulundu.

 Lösemili hastalara yardım kampanyası 
İHH, lösemili hastaların tedavilerine destek olmak amacıy-
la mart ayından itibaren bir yardım kampanyası başlattı. 
Kampanya çerçevesinde lösemili hastalara 12 ay boyun-
ca her ay 400 lira olmak üzere nakdi yardım yapılacak. 

Kampanyadan hâlen Türkiye genelinde Adana, Antalya, 
Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Isparta, İstanbul, Kay-
seri, Konya, Mersin, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta 
toplam 55 lösemi hastası yararlanıyor. 
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 İHH-İSMEK iş birliğiyle  

 mültecilere Türkçe dersi 
İHH, İSMEK iş birliği ile İstanbul’da ikamet eden 
Filistinli, Suriyeli ve Çeçenlerden oluşan 80 
mülteciye yönelik Türkçe dil kursu düzenledi. 
İSMEK eğitmenlerinin ders verdiği Fatih Ya-
vuzselim İSMEK Kurs Merkezi’nde 25 kişi, Ba-
şakşehir Olimpia İSMEK Kurs Merkezi’nde de 
55 kişi eğitim aldı. 

 23 ilde yetimlere  

 yönelik “Değerler  

 Eğitimi Projesi” 
Kuruluşundan bu yana sürdürdüğü yetim 
çalışmaları ile yetim çocuklara ve ailelerine 
maddi-manevi destek olmaya devam eden 
İHH, yetim çocukların manevi değerlere sa-
hip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağ-
lamak için Değerler Eğitimi Projesi adı ile bir 
çalışma başlattı. Proje kapsamında toplam 75 
farklı kitaptan oluşan kitap setleri Türkiye’nin 
23 ilinde anaokulu ve ilköğretim çağındaki 
1.835 yetim çocuğa ulaştırıldı. 

İHH’nın Sponsor Aile Sistemi kapsamında 
düzenli olarak desteklediği yetim çocukla-
ra yönelik olarak hayata geçirdiği proje ile 
kitap setleri gönüllü gözetmen eğitimciler 
eşliğinde oluşturulan okuma gruplarıyla 
müzakere ve kritiği yapılarak okunuyor. 
Çocukların yaşları ve eğitim durumları 
gözetilerek konunun uzmanları tarafın-
dan seçilen kitaplar Erdem Yayınları’nın 
katkılarıyla temin edildi.
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 Siz görürseniz onlar da  

 görecek! 
Afrika genelinde gözle ilgili rahatsızlık yaşayan 12 
milyon insanın yarısı katarakt hastası. Sahra Kuşa-
ğı üzerinde yer alan Nijer, Çad, Mali, Burkina Faso, 
Etiyopya gibi ülkelerde ortalama 40.000 insana bir 
doktor düşerken milyonlarca insan hayatları bo-
yunca doktor yüzü görmüyor. 2007 yılında “Siz gö-
rürseniz onlar da görecek” sloganı ile Afrika’da kata-
rakt ameliyatları kampanyasını başlatan İHH İnsani 
Yardım Vakfı, sizlerin desteğiyle katarakt hastaları-
nın gözlerine ışık olmaya devam ediyor. Haziran ayı 
sonu itibarıyla Afrika Katarakt Kampanyası çerçe-
vesinde muayene edilen kişi sayısı 237.980’e, ame-
liyat edilen kişi sayısı ise 61.715’e ulaştı. Kampanya 
hâlen Sudan ve Etiyopya’da devam ediyor. Hayırse-
verlerin 150 lira bağışlayarak bir kişinin göz ameli-
yatına sponsor olabildiği kampanya ile 100.000 ka-
tarakt hastasının gözlerinin açılması hedefleniyor.

“Sargıları açıldığında Muhammed’in 
gözlerindeki mutluluk, hepimize bu çabanın 

ne kadar anlamlı olduğunu yeniden 
hatırlattı.”

Dr. İsa Ahmetoğlu
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Afrika Katarakt 
Kampanyası 

(Son güncelleme: Haziran 2012)

Ülke Saha taraması Muayene Ameliyat

TOGO 15.000 5.000 300

BENİN 12.900 4.300 390

GANA 6.900 2.300 281

ÇAD 1.740 580 150

SİERRA 
LEONE 22.890 7.880 1.030

NİJER 6.630 2.210 525

SUDAN 318.000 117.990 31.758

ETİYOPYA 135.000 62.961 17.281

SOMALİ 104.262 34.759 10.000

TOPLAM 623.322 237.980 61.715

Sen de bir Afrikalının gözüne ışık olabilirsin!

Bir katarakt ameliyatı bedeli  150
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 Sudan’da hedef 12.000 katarakt ameliyatı 
İHH, Afrika Katarakt Kampanyası’na Sudan’da 
devam ediyor. Kesele, Kadarif ve Beyaz Nil 
eyaletlerinden sonra Nil Nehri eyaletinin At-
bara kentinde sürdürülen çalışma ile toplam 
5.000 kişi muayene edildi. Katarakt teşhi-
si konan 400 hastanın ameliyatları gerçek-
leştirildi. 500 kişiye göz bozukluğu teşhisi ile 
gözlük verilirken 3.000 kişiye ise göz damla-

sı vb. ilaç yardımı yapıldı. Muayeneler sıra-
sında 36 kişiye tedavi edilemez derecede kör-
lük teşhisi kondu. Kampta 10 gün boyunca 6’sı 
doktor 20’si tıbbi personel olmak üzere top-
lam 26 kişilik bir sağlık ekibi çalıştı. Bölgede 
12.000 ameliyatı hedefleyen katarakt çalışma-
sı Nil Nehri eyaletinden sonra sırasıyla Şame-
liyye, Kurdufan ve Darfur’da devam edecek. 
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 İHH ve İslam Kalkınma  

 Bankası katarakt projesi  

 için bir araya geldi 
İHH ve İslam Kalkınma Bankası (İKB) mayıs ayın-
da Cidde’de katarakt konulu bir toplantıda bir ara-
ya geldi. Nijer’de hayata geçirilecek ortak projeyle 
ilgili kararların alındığı toplantı sonucunda Hazi-
ran-Aralık 2012 tarihleri arasında Diffa, Dosa, Aga-
des, Tahoua, Tillaberi, Maradi, Zinder ve Niamey 
şehirlerinde toplam 2.500 katarakt ameliyatı ya-
pılması konusunda anlaşmaya varıldı. Operas-
yonların 1.500’ü kırsal bölgelerde İHH gözetimin-
de, 400’ü başkent Niamey’de İHH ve Türk doktor 
ve hemşirelerin gözetiminde, 600’ü ise yine kır-
sal bölgelerde İHH’nın gerekli sarf malzeme katkı-
sıyla yerel otoriteler tarafından gerçekleştirilecek. 

 İHH ve Dünya Sağlık Örgütü  

 katarakt için anlaştı 
Bugüne kadar Afrika Katarakt Kampanyası çerçevesinde 
10.000’i Somali’de olmak üzere Afrika genelinde 61.715 kata-
rakt ameliyatı yapan İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali’de 2.000 
yeni katarakt ameliyatı daha gerçekleştirmek üzere Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ile ortak bir anlaşmaya imza attı. Kasım 
ayında Dubai'de,  nisan ayında Kahire'de yapılan görüşmeler 
sonucunda varılan anlaşma uyarınca İHH’nın Somali’nin çe-
şitli bölgelerinde yapacağı 2.000 ameliyat Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün ameliyathanelerinde gerçekleştirilecek. Yerel sağ-
lık otoriteleri ile de koordinasyon hâlinde sürdürülecek olan 
ameliyatların bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 
Bütün mali giderleri İHH tarafından karşılanacak olan ame-
liyatlar yerel doktorlar ve Türkiye’den bölgeye gönderilecek 
gönüllü doktorlarca yapılacak. Katarakt ameliyatı üzerine eği-
tim alacak olan beş yerel doktor da ameliyatlara iştirak edecek. 

“Her ameliyattan sonra hastaların ellerini 
kaldırıp dua etmelerini, doğuştan katarakt olan 
ve ‘Annemi görmek istiyorum!’ diyerek bize 
başvuran 14 yaşındaki Ahmet’in ameliyattan 
sonraki duygu dolu anlarını, ameliyat için sıra 
bekleyen yaşlı kadınların sevinçlerini şarkılara 
yansıtmalarını, birlikte çalıştığımız ekipteki gönül 
dostlarımı hiçbir zaman unutmayacağım.” 

Kadir Ülger-Sağlık Memuru
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 Tunus’ta sağlık   

 taraması  
Uluslararası Doktorlar Birliği ve İHH, Tu-
nus’un kuzeyinde Beja, Cendubiye, Kas-
serin, Siliana şehirlerinde sağlık taraması 
yaptı. Ağır geçen kış mevsimi sonrasında 
şiddetli yağmurlar, su taşkınları ve heye-
lanların yaşandığı ve salgın hastalıkların 
baş gösterdiği ülkede yapılan sağlık tara-
masında toplam 750 kişi muayene edildi 
ve hastalara ücretsiz ilaç verildi. 

 Arnavutluk’ta sünnet organizasyonu 
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Güngören Belediyesi’nin Ar-
navutluk’ta ortaklaşa organize ettikleri bir programla 500 
çocuk sünnet ettirildi. Proje, İHH’nın Arnavutluk’taki part-
ner kuruluşu ALSAR Vakfı tarafından uygulandı. 400 ço-
cuğa Güngören Belediyesi sponsor olurken İHH da 100 
çocuğun sünnet masraflarını karşıladı. 500 çocuğun sün-
net kıyafetleri yine Güngören Belediyesi tarafından alın-
dı. Sünnet organizasyonunda kullanılan tıbbi malzemeler 
ise Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) tarafından sağlandı. 
Organizasyon sonrasında Tiran’da Aslan Rusi Kapalı Spor 
Salonu’nda bir sünnet şenliği düzenlendi. 2.800 kişinin ka-

tılımıyla gerçekleşen program Kuyulu Camii Eğitim ve Kül-
tür Derneği’nin organize ettiği Kur’an tilaveti programı ile 
renklendi. Programda dünyaca ünlü hafızlar Ahmet Nai-
na, İshak Daniş, Abdülkadir Şehitoğlu ve Aziz Alili Kur’an-ı 
Kerim okudular. Türkiye’den Çanakkale 18 Mart Üniversi-
tesi’nden İlahiyat Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Halil İb-
rahim Kutlay ile Fatih Sultan Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi öğretim görevlisi Hamdi Arslan ve Dünya Ye-
timler Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu da prog-
rama iştirak ettiler. Türkiye Tiran Büyükelçiliği Din Müşa-
viri Şaban İşlek de programa katılarak kapanış duası yaptı.
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 Jammu Keşmir’e acil yardım 
20 Mart’ta Keşmir Vadisi’nde en az 20 kişinin ölümüne, 
100 kişinin de yaralanmasına yol açan bir fırtına mey-
dana geldi. Fırtınada 20.000 hane de büyük ölçüde zarar 
gördü. Bölgede ciddi bir mağduriyete sebep olan felaket-
ten sonra İHH, İslamabad (Anantnag) ve Shopian şehirle-
rinde 1.500 aileye pirinç, un ve hazır gıda dağıtımında bu-
lundu, 100 aileye nakdi yardım yaptı. 

 Moro’ya acil yardım 
Şubat ayında Filipinler/Moro'da Müslü-
manların yoğun olarak yaşadığı Cota-
bato şehrindeki bir yerleşim biriminde 
çıkan yangın yaklaşık 2.000 kişiyi etki-
lemiş, 9 kişinin de yaralanmasına sebep 
olmuştu. Felaketin ardından bölgeye gön-
derilen İHH ekibi, yangında evlerini kay-
beden 400 afetzede aileye gıda paketleri 
dağıttı, mutfak ve temizlik malzemeleri 
yardımı yaptı.
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 Malili mültecilere gıda yardımı 
İHH Mali’de yaşanan siyasi gelişmeler sonrası Moritanya’ya 
sığınan 62.000 mültecinin yaşadığı Birleşmiş Milletler (BM) 
kontrolündeki Mberra Kampı’nda kuru gıda ve et dağıtımı yaptı. 
Mali’nin kuzeyinde Tuareg isyancıları ve Mali ordusu arasın-
da yaşanan çatışmalar sonucu çok sayıda insan evlerini terk 
etmiş durumda. Timbuktu, Gao ve Tidal gibi şehirlerden ge-
len mülteciler Mali sınırına 60 km mesafedeki Bassikunu’ya 
göç ediyor. 22 Mart’ta Mali’de gerçekleşen darbe sonrası olu-
şan siyasi istikrarsızlığın sürmesi hâlinde daha fazla mülte-
cinin bölgeye gelmesi bekleniyor. BM, kampı genişletme ça-
lışmalarını sürdürürken İHH bölgeye yardım götürebilmek 
için çalışmalara başladı.
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 Yardım  

 koordinatörümüz  

 Kenya’da silahlı  

 saldırıya uğradı 
Kenya Dadaab’ta bulunan mülteci 
kampındaki çalışmalara katılmak 
üzere Nairobi’ye giden İHH Acil Yar-
dım Görevlisi Abdullah Özkaya si-
lahlı saldırıya uğradı. 12 Haziran’da 
Kenya’nın başkenti Nairobi’den Da-
daab’taki kampa ulaşmak üzere yola 
çıkan ekibimizin aracı kısa bir süre 
sonra kimliği belirsiz saldırganlar 
tarafından durduruldu. Olayda ekip-
te yer alan Abdullah Özkaya açılan 
ateş sonucu kaburgasından ve akci-
ğerlerinden yaralandı. Ekip arkadaş-
ları tarafından yapılan ilk müdaha-
lenin ardından hastaneye kaldırılan 
Özkaya ameliyata alındı. Başarılı ge-
çen ameliyatın ardından sağlık du-
rumu iyiye giden Abdullah Özkaya 
Türkiye'ye getirildi.



 Yurt içi yardımlar 
İHH’nın Türkiye içerisindeki ihtiyaç sahip-
lerine, mültecilere, sığınmacılara ve ya-
bancı öğrencilere yönelik yardım çalış-
maları devam ediyor. Mart-nisan-mayıs 
ayları içerisinde farklı uyruklardan top-
lam 340 ihtiyaç sahibine eğitim, sağlık ve 
sosyal yardımlar kapsamında 319.200 li-
ralık nakdi yardımda bulunuldu. Yurt dı-
şından ülkemize eğitim görmeye gelmiş 
66 farklı uyruktan 75 ihtiyaç sahibi öğ-
renciye 100.930 lira, 21 Türkiyeli öğren-
ciye de 10.370 lira eğitim yardımı yapıldı. 
Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 
7 farklı uyruktan 32 muhacire 17.110 lira 
ve 12 Türk vatandaşına 5.200 liralık sağ-
lık yardımında bulunuldu. Ayrıca 25 fark-
lı uyruktan 172 muhacire 146.870 lira ve 
28 Türkiye vatandaşına 38.720 liralık sos-
yal yardım (kira, giyim, ev giderleri, yol-
culuk harcamaları gibi ihtiyaçların karşı-
lanması) yapıldı.

Mülteciler İHH  

 pikniğinde  

 bir araya geldi 
İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul ve çev-
re illerde yaşayan mültecileri bir piknik 
organizasyonu ile bir araya getirdi. Yak-
laşık 2.000 kişinin katılımıyla gerçek-
leştirilen piknik Arnavutköy’de Sinekli 
Piknik Alanı’nda yapıldı. Pikniğe Türki-
ye’de yaşayan Afganistanlı, Iraklı, Filis-
tinli, Özbekistanlı, Kafkasyalı, Somali-
li, Suriyeli, Doğu Türkistanlı mülteciler 
ve Türkiyeli yetimler katıldı. 
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 İHH, BYV Kariyer  

 Festivali’nde 
İHH İnsani Yardım Vakfı İnsan Kaynak-
ları Koordinatörlüğü 19 Mayıs’ta Topkapı 
1453 Sosyal Tesisleri’nde yapılan ve 32 
büyük firmanın insan kaynakları de-
partmanlarının hazır bulunduğu Boğa-
ziçi Yöneticiler Vakfı Kariyer Festivali’ne 
katıldı. İHH kurduğu stantta staj ve iş baş-
vurusu kayıtları aldı. 

 Ömer Muhtar’ın oğlu  

 Türkiye’de 
Libya’yı işgal eden Fransa ve İtalya’ya karşı ülkesi-
nin kurtuluş mücadelesine önderlik eden ve İtalyan-
lar tarafından 1931 yılında idam edilen Ömer Muh-
tar’ın 90 yaşındaki tek oğlu Muhammed Ömer 
el-Muhtar, İHH’nın davetlisi olarak nisan ayında 
Türkiye’ye geldi.

Kaddafi rejimine karşı verilen mücadele sırasında 
Libya halkının yanında olan İHH’ya teşekkür eden 
Muhammed Ömer el-Muhtar, Türkiye halkının 
yardımlarının ve desteğinin asla unutulmayaca-

ğını söyledi. Muhammed Ömer el-Muhtar yak-
laşık bir hafta süren ziyareti sırasında 

İstanbul, Ankara ve Bursa’da çe-
şitli programlara katıldı, si-

vil toplum kuruluşları 
ile görüşmelerde 

bulundu.
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 Faruk Aktaş ve  

 Bahattin Yıldız’ı andık 
Mayıs 2010’da, Kabil’e 100 km mesafede düşen Pa-
mir Havayolları’na ait bir uçakta hayatlarını kay-
beden İHH Asya Masası Sorumlusu Faruk Aktaş 
ve İHH gönüllüsü Bahattin Yıldız vefatlarının ikin-
ci yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Bahat-
tin Yıldız ve Faruk Aktaş İHH’nın Afganistan’daki 
partner kuruluşu Hedef Foundation’ın temsilcile-
ri Aynuddin Yoldaş ve Ahmed İkbal Yoldaş ile bir-
likte İHH’nın Kunduz’da açmayı planladığı yetim-
haneye arsa bakmak için bölgede bulunuyorlardı.

Güzel ahlakın, fedakârlığın ve alçakgönüllülüğün 
timsali Faruk Aktaş ve Bahaddin Yıldız’ın vefatları-
nın ardından adlarını taşıyan pek çok eser inşa edildi. 
Kenya’da Dadaab Mülteci Kampı’nda kurulan Faruk 
Aktaş ve Bahattin Yıldız Kur’an kursları kampta tek 
kalıcı yapı olma özelliğini haizler ve 100’er öğrenci-
ye hizmet veriyorlar. Sri Lanka’nın Puttalam şehrin-
de Ocak 2012’de açılan ve gönüllü doktorların görev 
yaptığı Faruk Aktaş Sağlık Ocağı da ihtiyaç sahiple-
rine ücretsiz tedavi ve ilaç hizmeti sunuyor. Afganis-
tan’ın başkenti Kabil’de Bahattin Yıldız, Faruk Aktaş, 
Aynuddin Yoldaş ve Ahmet İkbal Yoldaş adına yap-
tırılan 100 kişi kapasiteli Şehitler Yetimhanesi önü-
müzdeki aylarda hizmete açılacak. Kamerun’da ve 
Somali’de de Bahattin Yıldız adına üç su kuyusu açıl-
dı. Kuyulardan 15.000 kişi faydalanıyor. Ayrıca Fa-
ruk Aktaş adına Tanzanya Zanzibar’da 250 çocuğa 
hizmet veren bir ilkokul inşa edildi.
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Geçtiğimiz üç ay içerisinde sadece İstanbul’da değil Anado-
lu’nun dört bir yanında gönüllülerimiz vakfımızın projelerine 
kaynak oluşturmak için salon programları, kermesler, bilet-
li davetler, tanıtım toplantıları gibi organizasyonlara imza attı.

 Kaynak oluşturma çalışmaları 
11 Mart’ta İstanbul’da Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde 
yetimler yararına Kız Kardeşim Mommo filminin gösterimi 
yapıldı. Filmin sonunda yönetmen Atalay Taşdiken ve oyun-
culardan Mehmet Usta filmin serüvenini anlattı ve izleyenle-
rin sorularını yanıtladı. 6-8 Mart tarihleri arasında Fatih Camii 

GÖNÜLLÜ FAALİYETLERİ 

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki iyilik gönüllüleri İHH’nın sınırları aşan yardım kampanya-
larına destek olmaya devam ediyor. Katarakt, yetim, su kuyusu gibi projelerimiz gönüllülerimizin vaz-
geçilmez desteğiyle büyüyor, bereketleniyor, binlerce ihtiyaç sahibinin hayatına dokunuyor. 
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avlusunda üç gün süren bir gıda kermesi yapıldı. Kermesten 
elde edilen gelir yetim sponsorluğuna ve katarakt fonuna ak-
tarıldı. 17 Mart’ta 98 yetim çocuk ve yakınlarıyla birlikte Darı-
ca Hayvanat Bahçesi’ne bir gezi düzenlendi. Ziyaretin fonu, Fa-
tih gönüllülerimizin Fatih Camii’nde yaptıkları kermesten elde 
edilen gelirle sağlandı. 22-23 Mart’ta Medipol Üniversitesi öğ-
rencileri Fatih Camii avlusunda bir gıda kermesi yaptı. Öğren-
ciler kermesten elde ettikleri gelirle Yemen’de İHH’nın sponsor-
luk çalışması kapsamında bakımları üstlenilen akciğer ve kalp 
hastası 13 yetimin tedavileri için başlatılan projeyi üstlendi. 

“Ayraç Projesi” gönüllüleri tarafından 23 Mart’ta Ensar Vak-
fı’nda ud, kanun, keman, gitar ve yan flüt eşliğinde türkü din-
letisi yapıldı. Programın geliri yine “Ayraç Projesi”nin Ga-
na'da yapımını üstlendiği okula aktarıldı. 25-26 Mart 2012 
tarihleri arasında Üsküdar gönüllülerimiz Valide-i Cedid Ca-
mii avlusunda, 30 Mart’ta ise Fatih gönüllülerimiz Fatih Ca-

mii avlusunda birer kermes düzenlediler. Suriye yararına 
14-15 Nisan tarihlerinde Üsküdar sahilinde, 22 Nisan’da Fa-
tih Camii’nde ve 26-27 Nisan’da yine Fatih Camii avlusun-
da gıda kermesleri yapıldı. 17 Nisan’da Marmara Üniversite-
si İlahiyat Fakültesinde öğrenci kulüpleri bir araya gelerek 
bir kermes organize ettiler. 21 Nisan’da Tuzla İmam Hatip Li-
sesi mezunlarının düzenlediği programda İHH yetim çalış-
malarının tanıtıldığı bir stant açıldı. Kadıköy Müftülüğü’nün 
14-22 Nisan tarihleri arasında Söğütlüçeşme’de Kutlu Do-
ğum Haftası münasebetiyle açtığı kitap fuarında İHH da 
bir tanıtım standı ile yer aldı. Her gün iki gönüllü arkadaşı-
mız stantta görev aldı ve ziyaretçilere vakfımızın çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. 

27 Nisan’da, “Ayraç Projesi”ne destek vermek isteyen Avru-
pa İslam Üniversitesi’nden bir grup öğrenci Gana okul pro-
jesine destek olmak maksadıyla Bağcılar Belediyesi Halk 
Sarayı Nikâh Salonu’nda Kız Kardeşim Mommo adlı filmin 
gösterimini gerçekleştirdi. 28 Nisan’da Denizli’de gönüllüle-
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rimiz yetimler yararına bir kahvaltı programı düzenlediler. 
Denizli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da-
vet edildiği programın tüm geliri İHH’nın yetim fonuna ak-
tarıldı. 2 Mayıs’ta gönüllülerimiz tarafından Kadıköy’de bir 
kermes yapıldı. Gönüllülerimiz kermesten elde ettikleri ge-
lirle İHH’nın Sponsor Aile Projesi kapsamında yedi yetime 
sponsor oldu. Manisa gönüllülerimiz başlattıkları “Bereket 
Cüzdanı” projesi ile el emeği göz nuru keçe cüzdanların sa-
tışından elde ettikleri gelirle bir yetimin bir yıllık sponsor-
luğunu üstlendiler. 11 Mayıs’ta Beylikdüzü gönüllüleri Yetim 
Gecesi programı ve kermesi düzenledi, programdan elde edi-
len gelir bir yetimhane projesinde kullanılmak üzere İHH’ya 
bağışlandı. 9-10 Mayıs tarihleri arasında Çapa Tıp Fakültesi 
öğrencileri yetimler yararına bir kermes düzenledi. 12 Ma-
yıs’ta Süleymaniye’de yetimler yararına bir kahvaltı prog-
ramı organize edildi.

16-18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi, Medipol Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğ-

rencilerinin iş birliği ile Fatih Camii dışında Suriye yararına 
bir kermes düzenlendi. Mayıs ayının son haftasında Yozgat 
gönüllülerimiz dört günlük bir kermes düzenledi. Kermes-
ten elde edilen gelirle Kenya’da cami ve Kur’an kursu proje-
leri üstlenildi. Yozgat gönüllülerimiz yaptıkları bir başka fon 
toplama çalışmasıyla da Çad ve Bangladeş’te 4 adet su kuyu-
su açtırmışlardı. Sivas gönüllülerimiz de İHH’nın Pakistan’da 
devam eden yetimhane projesine destek olmak için 10 günlük 
bir gıda kermesi yaptılar. Mayıs ayı boyunca Üsküdar Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’nde, Esenler İmam Hatip Lisesi’nde 
ve Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İHH’nın yetim çalış-
malarının anlatıldığı konferanslar düzenlendi. Yine İstanbul 
İlahiyat Fakültesi’nde yönetim kurulu üyelerimizin katıldığı 
Suriye konulu konferanslar gerçekleştirildi. 
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 İTÜ ve Mardin Artuklu  
 Üniversitesi Afrika’da su  
 kuyuları açıyor 
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev ya-
pan öğretim üyeleri, akademik ve idari personelin katılımıyla 
bir fon toplama organizasyonu gerçekleştirdi. Organizasyon-
dan elde edilen gelirle Somali’nin başkenti Mogadişu’da böl-
ge halkının temiz içme suyu ve günlük kullanım ihtiyacını 
karşılayacak bir su kuyusu açıldı. Mogadişu’ya 335 km me-
safede bulunan Hiiraan bölgesine bağlı 800 ailenin yaşadığı 
Donsubagle köyünde açılan Mardin Artuklu Üniversitesi Su 
Kuyusu’ndan 65 aile faydalanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de İHH gönüllüsü öğrenciler su 
kuyusu projesine katkıda bulunmak için boyama kitabı proje-
si başlattılar. Çizimlerini öğrencilerin yaptığı boyama kitapla-
rından elde edilen gelir ile Kamerun’da bir su kuyusu açılacak. 

 Anadolu yetimleri bağrına  
 basıyor 
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Yetimlere Dünyanızda Yer Açın” 
kampanyası Anadolu’da büyük ilgi ile karşılandı. Geçtiğimiz 

üç ay içerisinde İHH’nın yetim çalışmalarını sürdürdüğü 21 
ilde partner kuruluşlar ve gönüllüler yetimler yararına çe-
şitli programlar gerçekleştirdiler. Adana, Adapazarı, Adıya-
man, Ağrı, Ankara, Antakya, Antalya, Batman, Bitlis, Bursa, 
Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, İskenderun, Kayseri, Kon-
ya, İstanbul, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Zon-
guldak’ta düzenlenen etkinliklerle yetim aileleri evlerinde zi-
yaret edildi, piknikler ve ikramlı salon programları ile yetim 
aileleri ve sponsor aileler bir araya getirildi, film gösterimle-
ri yapıldı, eğlenceler ve kültür gezileri düzenlendi. 

 Kurumsal iş birliği 
Faaliyet sahası her geçen yıl genişleyen ve bugün beş kıtada 
130 ülke ve bölgeye ulaşan İHH, savaş doğal afet ve iç karışık-
lıkların yaşandığı coğrafyalarda yardım çalışmaları gerçekleş-
tirmek isteyen pek çok uluslararası kurum için de güvenilir 
bir ortak. Son üç ay içerisinde Katar, Kuveyt, ABD, Libya, İngil-
tere, Avusturya, Azerbaycan gibi ülkelerden bireysel ve ku-
rumsal bağışçılar İHH ile çeşitli yardım çalışmalarına imza attı. 
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Kuveyt International Islamic Charitable Organization kuru-
mu temsilcileri nisan ayında Türkiye’ye gelerek Van’da yap-
tırdıkları 193 konteyner evin açılışını gerçekleştirdiler. Ayrı-
ca Antakya’da da 766 mini buzdolabı, 766 vantilatör ve 766 
set üstü ocak dağıtımında bulundular. Kuveyt’ten gelen yedi 
farklı STK’nın temsilcilerinden oluşan 46 kişilik bir heyet, İn-
giltere’den Human Aid ve Ummah Welfare Trust kurumları 
farklı zamanlarda İHH vakıf merkezini ziyaret ettiler, Antak-
ya’daki Suriye mülteci kamplarında incelemelerde bulundular. 
Yine Kuveyt’ten gelen Qawafel kurumu ile Antakya’da mül-
teci kamplarında 734 mini buzdolabı, 734 vantilatör ve 734 
set üstü ocak dağıtıldı. Libya’dan Support and Relief Foundati-
on ve İHH iş birliği ile Suriyeli mülteciler için toplam 108.600 
dolarlık yardım projesi gerçekleştirildi. 400 aileye nakdi yar-
dım yapıldı, kamplarda hijyenik kit dağıtıldı.

 Katar’dan Van’a sağlık TIR’ı 
Katar hükümeti ve Katarlı yardım kuruluşu Qatar Charity, 
Van’da konteyner kentlerde hizmet vermek üzere tam do-

nanımlı bir sağlık TIR’ı bağışladı. Sağlık TIR’ı İHH’nın Van şe-
hir merkezi, Edremit yolu kavşağı mevkiinde oluşturduğu ve 
2000'i aşkın kişiyi barındıran İHH Geçici Yerleşim Merkezi’n-
de konuşlandırıldı. TIR içerisinde aile hekimliği, kadın doğum 
hastalıkları ve genel cerrahi poliklinikleri bulunuyor. TIR’da 
bulunan laboratuvarda kan sayımı, idrar tahlili, gebelik tes-
ti ve kan şekeri ölçümleri yapılabiliyor. Ayrıca TIR’da EKG ve 
ultrasonografi cihazları da mevcut. Sağlık TIR’ında genel po-
liklinik hizmetlerinin yanı sıra kanser tarama hizmetleri de 
yapılabilecek. Alınan örnekler KETEM (Kanser Erken Teşhis, 
Tarama ve Eğitim Merkezi)’e gönderilerek sonuçlar KETEM 
tarafından incelendikten sonra hastalara ulaştırılmak üze-
re konteyner kent yönetimlerine teslim edilecek. Sağlık TIR’ı 
Van genelinde tüm konteyner kentlerde birer hafta süreyle 
hizmet verecek. TIR daha sonra kırsal kesimde de deprem-
den etkilenen köyleri dolaşacak. 

 Hidaya Foundation’dan  
 Van’a yardım eli 
Güney Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika’da eğitim, sağlık, 
çevre sağlığı gibi projeleri hayata geçiren ABD-California mer-
kezli hayır kurumu Hidaya Foundation, İHH iş birliği ile Van-
lı depremzedelere yardım eli uzattı. Hidaya Foundation’ı tem-
silen Türkiye’ye gelen Osman Ergene Van’da 56 aileye nakdi 
yardımda bulundu.



 Irak-Mikrokredi projesi 

2003’te ABD ve koalisyon güçleri tarafın-
dan işgal edilen ve büyük bir insa-

ni felakete sürüklenen Irak’ta ülkenin eğitim, sağlık, 
enerji vb. altyapısı büyük ölçüde tahrip olduğundan 
halkın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. İHH 5 
milyon çocuğun yetim, 1 milyon kadının dul kaldığı 
ülkede 2003’ten bu yana sosyal şartları iyileştirme-
ye yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmektedir. Bu 
proje ile de Bağdat’ta 30 dul hanım, alanında uzman 
kişiler tarafından catering (tabldot yemek), kuaförlük, 
dikiş-nakış, anaokulu eğitmenliği gibi alanlarda eği-
tilecek ve bu eğitimlerinin akabinde kendi projeleri-
ni hayata geçirebilmeleri için kursiyerlere 1.500 do-
lar kredi verilecektir. Kredinin geri ödemesi üçüncü 
ayın sonunda başlayacak ve 18 ayda kursiyerler ta-
rafından tamamlanacaktır. Projenin takibi uzman 
kişiler tarafından yürütülecektir. Projeden 2009 yı-
lında 41, 2010 yılında 50 hanım istifade etmiştir. Mik-
rokredi projesinin toplam maliyeti eğitimler, krediye 
bağlanacak projelerin planlaması, projenin takibi ve 
idari masraflarla birlikte 161.000 dolardır.
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 Pakistan-Medrese ve cami inşaatı 

Pakistan’da Ocak 2011’de meydana gelen 7.4 büyük-
lüğündeki Balucistan Dalbandin merkezli deprem, 

etkili olduğu bölgede büyük yıkıma yol açtı. Hazırla-
nan bu proje ile Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Man-
sehra ilinin Kehnian köyünde depremde yerle bir olan 
cami ve medresenin inşaatının tamamlanması amaç-
lanıyor. Köy halkı kendi imkânları ile cami ve medre-
senin inşaatını başlatmış, fakat maddi imkânsızlıklar 
nedeniyle inşaat temel aşamasında durmuş. Mevcut 
durumda köy halkı toplu ibadetlerini bir çadırda ya-
pıyor. Proje ile tamamlanması planlanan yapı iki kat 
üzerine betonarme olarak inşa edilecek ve toplam 418 

m² kapalı alana sahip olacak. Yapının alt katı medrese, 
üst katı ise cami olarak kullanılacak. Camide aynı anda 
300 kişi ibadet edebilecek. Projeden, cami ve medre-
senin hizmete açılmasıyla birlikte köyde yaşayan 200 
aile istifade edecek. Cami inşası için oluşturulacak ko-
misyon gözetiminde, ihtiyaç duyulan yapı malzeme-
leri satın alınarak çizilen imar planı çerçevesinde in-
şaat tamamlanacak. Gerekli kaynağın sağlanmasının 
ardından projenin dokuz ay içerisinde tamamlanması 
planlanmakta. Metrekare maliyeti 125 avro olarak he-
saplanan projenin toplam maliyeti organizasyon gider-
leri ile birlikte 56.500 avrodur.
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 Lübnan-Burc eş-Şimal   
 Mülteci Kampı konut  
 onarımları 

Lübnan, Filistinli mültecilerin en yoğun ola-
rak yaşadığı ülkelerden biri. İsrail işgalinin 

başladığı 1948 yılından itibaren dalgalar hâlin-
de Lübnan’a yerleşmeye başlayan mülteciler 
hâlen herhangi bir sosyal güvenceleri olmak-
sızın hiçbir altyapı hizmeti verilmeyen kamp-
larda yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu proje ile 
Sur şehrine 3 km mesafede bulunan ve yakla-
şık 20.000 mültecinin yaşadığı Burc eş-Şimal 
Mülteci Kampı’nda yıkılmaya yüz tutmuş 118 
evin onarımı planlanmaktadır. Kampta bulunan 
evlerin çoğu duvar ve tavanlarındaki çatlaklar 
ve su sızıntılarından kaynaklanan nem ve rutu-
betten dolayı insan sağlığına elverişsiz durum-
dadır ve insanlar için barınak olma özelliklerini 
giderek kaybetmeye başlamışlardır. Bu projenin 
kapsamına alınan 118 evin dış cephe onarımla-
rı, su ve elektrik tesisatlarının onarım ve bakı-
mı, iç ve dış boyaları ve temel sağlamlaştırma 
çalışmaları yapılacaktır. Projenin toplam mali-
yeti 1.057.500 dolardır.
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 Makedonya-Eğitim merkezi projesi 

Nüfusunun %50’si Müslüman olan Makedonya’da Müslümanlar si-
yasi, ekonomik ve temel haklardan yararlanma noktasında çeşitli 

sıkıntılar yaşamakta, ayrımcı politikalara maruz kalmaktadır. Eğitim 
başta olmak üzere sosyal ihtiyaçlara yönelik faaliyet gösteren kurum 
ve kuruluşlar da sayıları az olması sebebiyle ihtiyacı karşılayamamak-
tadır. Bu proje ile Sırbistan sınırına yakın yaklaşık 105.000 nüfuslu Ku-
manova şehrinde ilköğretim ve lise çağındaki çocuk ve gençlerin temel 
dinî eğitim ve Kur’an-ı Kerim dersleri alacağı sürekli eğitime elverişli 
bir merkez açılması planlanmaktadır. Proje kapsamında 450m²lik bir 
arsada 150m² alan üzerine kurulu dört katlı bir bina satın alınacaktır. 
Satın alınacak bina bakım ve onarım çalışmalarının ardından projeye 
uygun bir şekle dönüştürülecektir. Çalışma kapsamında bina alanının 
250m² olacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır. Binanın bodrum 
katı yetimlere ve muhtaç ailelere dağıtılacak yardımlar için depo ola-
rak kullanılacaktır. Binanın birinci katı Kur’an dersleri için düzenlene-
cek, ikinci kat ise yetişkinlere yönelik olarak kullanılacak ve bilgisayar, 
muhasebe, dikiş-nakış ve diğer el sanatları gibi meslek edindirme kurs-
ları için tefriş edilecektir. Binanın çatı katı bu faaliyetleri yönetecek ida-
ri ofisler için ayrılacaktır. Projenin toplam maliyeti bina bedeli, belediye 
vergisi, tadilat işleri, demirbaş alımı, ısıtma sistemi kurulumu ve çevre 
düzenlemesi ile birlikte 177.000 avrodur. 
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ARAMIZDAKİ TEK DİL 
KARDEŞLİK DİLİYDİ… 

I raktaydık… Çocukluğumuzun Ali Baba ve 40 
Haramileri’nin ülkesi... Yakıcı bir güneşin ve 
birbirinden ilginç ağaçların, kocaman kara-

gözlü çocukların ülkesi… 1001 Gece Masalları’nın 
başkenti Bağdat, acının, yokluğun, yıkımın, 

yıllarca süren, hiç bitmeyecekmiş gibi 
duran savaşın ve iç savaşın da mer-
kezi ve tabii artık yetim bir coğrafya-
da yetim kalmış çocukların…

Gözlerdeki yaşı silmek, okşanmamış 
başları okşayabilmek, her ne hâl ve 
şart altında olurlarsa olsunlar yarala-
rını sarabilmek ve dertlerine derman 

olabilmek, en azından yanların-
da olabilmek için yola çık-
tı İHH İnsani Yardım Vak-
fı gönüllüleri. İstanbul’dan 

yola çıktılar mesela Halife’nin şehrinden; Bur-
sa’dan, Kayseri’den, Diyarbakır’dan, İzmir’den, 
Adıyaman’dan... Kurulan kardeşlik köprüsünden 
geçtiler, sınır tanımayan ideallerle sınır boyların-
dan aştılar. Savaşların içinden geçtiler, mülteci 
kamplarına vardılar. Sonu gelmez doğal afetle-
rin yıkıntılarını gördüler. Balkanlar’ın dağlarını, 
Orta Asya’nın düzlüklerini, Orta Doğu’nun çölle-
rini geçtiler. Ve bütün bir İslam ümmetine ema-
net edilen “kutsal”ların yanına koştular: yetimlere.

O ekiplerden birinde ben de bulunma bahtiyar-
lığına eriştim. Rotamız Irak’tı. 11 Eylül sonrasının 
bütün yükünü sırtlanan Irak. ABD’yle savaşın, 
işgalin sonrasında gelen iç savaşın geride mil-
yonlarca ölü, milyonlarca yetim, yüz binlerce 
dul bıraktığı Irak. Sadece 11 Eylül ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler değil Irak’ın kolunu kana-
dını kıran, modern çağın ilk muharebesi Kör-
fez Savaşı mesela; İran-Irak Savaşı mesela, bu 

savaşlar geride milyonlarca cansız insan be-
deni bırakmıştı. Savaşın kanıksandığı, pat-

lamasız, ölümsüz tek günün geçmediği 
Irak şimdi yetimlerle anılıyor. 

◆ Cihat Arpacık
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Uluslararası Erbil Hava Limanı’na indi-
ğimizde pasaportumuzdaki Irak vizesi-
ne rağmen bir de Kürt bölgesi vizesi aldık. 
Türk pasaportlu herkese istisnasız “Kurt-
lar Vadisi”ni soran Kürt görevliler, “Ser çe-
van”larla “hûn bixêr hatin”lerle karşılıyor 
bizi. Yıllarca mücadele eden bir halk so-
nunda hayalini gerçekleştirmeye çalışı-
yor, huzur ve barışı arıyor.

Kozmopolit kelimesi çok itici bir kelime; an-
cak Irak, kelimenin tam manasıyla kozmo-
polit bir ülke. Araplar, Kürtler, Türkmenler. 
Sonra Şiiler Sünniler… Yıllardır aynı havayı 
soludukları hâlde birbirlerine diş bileyen 
bu halklar son aylarda “Ne oluyoruz” de-
meye başlamış gibi. Her gün onlarca hatta 
yüzlerce can alan patlamaların azalmaya 
başlaması, grupların artık şiddet seçene-
ğinden uzak durmalarının bir sonucu gibi 
görünüyor. Ancak bu durum Irak’ın her 
an patlamaya hazır bir bomba gibi görün-
düğü gerçeğini değiştirmiyor.

Kürt bölgesi ise artık yeni bir “realite” ol-
manın keyfini çıkarıyor. Yıllarca Sünni 
ve Şii çatışmasının dışında kalarak derin-
den ilerleyen Kürt bölgesi, zayıf Irak den-
geleriyle kendini bir anda Sünni kampta 
buluverdi. Zira Irak’ın Şii ağırlıklı yöneti-

miyle ters düşen Tarık el Haşimi’yi Bar-
zani yönetiminin himaye etmesi Irak’ın 
kuzeyini yavaş yavaş Sünni kampa kay-
dırmaya başlıyor. Bu durumun Türkiye 
hükümeti ile bölgesel Kürt yönetiminin 
sıcak ilişkiler kurmasının da bir sonucu 
olduğu yorumları yapılıyor.

Ve yetimler… Irak’ın genelinde 5 milyon 
yetim var. Kur’an’da Peygamber'e “Sana 
yetimleri soruyorlar” denilenler. İHH’nın 
en büyük organizasyonlarından biri Ye-
tim Dayanışma Günleri. Ramazan ayı ve 
Kurban Bayramı’ndan sonra tüm dün-
yada yetim peşinde koşuyor gönüllüler. 
Emanetler sahiplerine iade ediliyor. 

Kerkük’te, Musul’da, Erbil’de, Dohuk’ta, Bağ-
dat’ta… Irak’ta da böyle oldu. Tüm ülkelerde, 
tüm şehirlerde aynı dilden konuşuyoruz 
onlarla. Yetimlerin dili tektir çünkü. Haz-
reti Peygamber’den bu yana bütün üm-
mete emanet yetimlerin dili aynı mana 
ikliminden beslenir. İHH buldu yetimleri 
Irak’ta. Tıpkı Somali’de, tıpkı Sri Lanka’da 
tıpkı Zanzibar’da bulduğu gibi. Kardeşle-
rimizi… Üzerimizde sanki büyük bir yük-
müş gibi duran emanetleri iade ettik on-
lara. Gözlerinin içi gülerek teşekkür ettiler 
sizlere, Arapça, Kürtçe ve Türkmence… 
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Gazze’de ambargoyu gördüm. Boş ilaç raflarını, savaşta sakat 
kalan insanları, kimyasal bombalar nedeniyle prematüre ve 
anomali doğan talihsiz bebekleri… Diyaliz makinesine bağlan-
mak zorunda olan böbrek hastalarının ve kanser hastaları-
nın çaresizliğini…Saatler süren elektrik kesintilerini, kilomet-
relerce uzanan yakıt kuyruklarını… Ama en önemlisi ikinci 
defa gittiğim Gazze’de bu sefer umudu gördüm.

Mısır’ın Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye girdiğimizde bizi kar-
şılamaya gelen ekipteki bir arkadaş, “Ribat topraklarına hoş gel-

İHH EVİMİ YAPTI, BİR TATLI 
İKRAM ETMİŞİM ÇOK MU? 

Gazze’nin yürekli insanları her tür zorluğa rağmen dimdik ayakta… Onurlu, dirençli ve 
inançlı bu millet, kendisine uzatılan yardım elinin sıcaklığını her daim hissediyor.

◆ Salih Bilici

diniz.” diyor ve Gazze yolculuğumuz başlıyor. Türkiye’den ge-
len her heyeti bağırlarına basan Filistinlilerle Gazze merkezine 
doğru ilerliyoruz. Yol boyunca uzanan çöp dağları dikkatimi çe-
kiyor. Katı atık dönüştürücü teknolojinin olmaması nedeniyle 
henüz çöplere bir çare bulamadıklarını anlatıyor yetkililer. Bir 
başka yetkili “1.500 eşek arabasıyla çöpleri toplamaya çalışıyo-
ruz” diyor. BM’nin verdiği çöp kamyonları yetersiz kalıyormuş.

Gazze’yi seyrederken inşaatlar gözüme çarpıyor. Sayısı artan 
tünellerden her yeni gün daha çok inşaat malzemesi getirili-
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yor. Apartmanlar, hastaneler, yollar, okullar inşa ediliyor. Tünel 
sayısının artması inşaat malzemesi fiyatlarını nihayet düşür-
müş. Daha önce 3.000 dolardan satılan demirin tonu şimdi 1.000 
dolar civarında. Çimentonun torbası 5 dolara kadar düşmüş.

Gazze’nin en meşhur pastanesinde otururken bize ikinci taba-
ğı ikram eden garsona “Bu ikramın nedeni nedir?” diye sor-
duğumda, “İHH savaşta yıkılan evimizi yaptı. Ben bir tatlı ik-
ram etmişim çok mu?” cevabını veriyor. İHH İnsani Yardım 
Vakfı burada ciddi çalışmalar yürütüyor. Otelde görüştüğü-
müz İHH Temsilcisi Mehmet Kaya’dan vakıf olarak Gazze’de 
10.000 yetimin bakımını üstlendiklerini öğreniyorum.

Gazze’nin en büyük hastanesi Şifa’da tanık olduklarım kar-
şısında yaşadığım şoku anlatmama imkân yok. Hastanenin 
doğumhanesi prematüre ve anomali bebeklerden geçilmi-
yor. Bütün kuvözler dolmuş durumda. Bu sayının neden bu 
kadar yüksek olduğunu sorduğumda Cerrahi Bölümü Baş-
kanı Eymen el Sahbani, son savaşta İsrail’in kullandığı fos-
for bombalarının buna neden olduğunu söylüyor. Sahbani, 
kanser vakalarında da yüzde 50 artış olduğunu anlatıyor.

Bizi makamında kabul eden Gazze Sağlık Bakanı Yardımcısı 
Dr. Hasan Khalaf, ambargo uygulanan ilaç ve tıbbi malzeme 
listesini çıkardıklarını belirterek “460 temel esansiyel ilaçtan 
210 tanesi Gazze’de yok, 900 tıbbi sarf malzemesinden ise 250 
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tanesi. Eksik olan malzemelerin geçişine İsrail izin vermiyor. 
Tünellerden de bu malzemeleri getirmemiz mümkün olmu-
yor. Milyon dolarlık cihazların bozulan parçalarını ambargo 
nedeniyle dışarıdan getiremiyoruz. Böyle olunca bu cihazlar 
da atıl hâlde kalıyor. Bazen Mısır tarafından mühendisleri tü-
nellerden getirmek zorunda kalıyoruz.” diyor.

İleri tıbbi bilgilere sahip uzman doktor konusunda da sıkıntı 
yaşadıklarını anlatan Dr. Hasan, pediatrik kardiyolog, çocuk 
kardiyologu, damar hastalıkları uzmanı, plastik cerrahisi, ya-
nık ve göz ve cerrahisi konusunda uzman doktor sıkıntısı ya-
şadıklarını söylüyor.

Durum böyle olunca Gazze’de tedavi olamayan ağır hastalar 
çareyi Mısır’a gitmekte buluyor. Tabii bu hem kişiye hem de 
Hamas hükümetine ağır maliyetler doğuruyor. Tedavi yolun-
da hayatını kaybedenler de çok oluyormuş. Burada dinledi-
ğimiz üç çocuğun hikâyesi oldukça dramatikti. Kalp hastası 
olan bu çocukların ilki Mısır’da ameliyat olduktan sonra vefat 
ederken ikincisi Refah’ta hayatını kaybediyor. Üçüncüsü ise 
Türkiye’ye gelirken yolda yaşamını yitiriyor. Sağlık Bakanlı-
ğı yetkilileri, İsrail’in ajan olmayı kabul edenleri hasta olarak 
ülkesine kabul ettiğini söylüyorlar. 

Burada hayat tamamen tünellere bağlı. Gazze’de bilinen 900 
tünel var; gayriresmî rakamlara göre ise 2.000. Gazze’de gör-
düğümüz her şey tünellerden geliyor. Gıda ve inşaat malze-
meleri, otomobil, canlı havyan, meyve-sebze, araç-gereç, ilaç, 
tıbbi malzeme vb. 

360 km² alana sahip olan Gazze’de resmî rakamlara göre 1 
milyon 500 bin insan yaşıyor. Ancak Hamas yetkilileri nüfu-
sun 1 milyon 800 bine ulaştığını kaydediyor. Gazze Şeridi’nin 
uzunluğu denizden içeriye doğru 7 ile 10 km arasında değişi-
yor. Şerid’in Mısır’a doğru uzunluğu ise yaklaşık 45 km. Bu 

kadar küçük bir alanda bu kadar insan... Yaklaşık 1 milyon in-
san burada mülteci olarak kamplarda yaşıyor.

Gazze nüfusunun yüzde 80’i fakirlik sınırının altında yaşıyor. 
İşsizlik yüzde 40 civarında, bu oldukça yüksek bir rakam. Kişi 
başına düşen aylık gelir ortalama 350 dolar. Ambargodan dolayı 
hayat Gazze’de oldukça pahalı. Gazzeliler 2008 savaşından son-
ra en pahalı dönemi yaşadıklarını, son zamanlarda tünel sayı-
sının artmasıyla malların biraz daha ucuzladığını anlatıyorlar.

Gazze’de son birkaç aydır yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Mısır’ın 
engellemeleri nedeniyle tünellerden yeteri kadar yakıt ge-
çişi yapılamıyor. Böyle olunca Gazze’nin tek elektrik santrali 
yakıtsızlıktan çalışamıyor. Bu da her gün sekiz saat elektrik 
kesintisinin yaşanmasına neden oluyor. Elektrikler kesilin-
ce devreye jeneratörler giriyor. İnsanlar jeneratörlerine veya 
arabalarına yakıt almak için benzin istasyonlarında saatler 
süren kuyruklara giriyorlar. Gazze Enerji Bakanı Yusuf el 
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Mansur, çareyi evinde araba aküsü kullanmakta bulduğu-
nu söylüyor. Elektrik sıkıntısı her yerde hayatı felç ederken 
özellikle hastanelerde kesintiler en ağır şekilde hissediliyor.

Hâsılıkelam Filistin’de hayat ambargoya bağlı olsa da bir şe-
kilde devam ediyor. Hamas hükümeti Gazze’de başarılı işlere 
imza atıyor. Türkiye ve Arap ülkelerinin yatırımları ise Gaz-
ze’nin imarına ve sosyal dönüşümüne büyük katkı sağlıyor. 
İsrail ambargoya devam edecek gibi duruyor. Ancak Mısır’da 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Filistin politikasının 
olumlu yönde değişmesi bekleniyor. Mısır’ın Refah kapısını ta-
mamen açması durumunda Gazze halkı tünellerden kurtul-
muş olacak. Arap baharının Filistin baharına dönüşmesi ya-
kındır. Başka bir seçenek yok. 

Ve tabii en önemlisi İslam ümmetinin Gazze’yi asla ve asla 
unutmaması gerekiyor. Filistin davası için umut verici her 
tür gelişmenin akıbeti buna bağlı…
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