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ONLAR BİLİYOR!
Ayda yaklaşık 10 
milyon ekmeğin 
ulaştığı 500 bin 

Suriyeli mülteci...

Din, dil, ırk, millet farkı gözetmeksizin mazlumların 
ve ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunanları,

Zorda hissettikleri ve umutlarını kaybettikleri za-
manlarda ümit ışığı olanları,

En tehlikeli bölgelerde, en zor koşullarda dünyanın 
bir ucundan gelip kendilerini bulanları,

Eğitim, gıda ve barınma 
ihtiyaçları karşılanan 

dünyanın her yerinden  
40 bini aşkın yetim…

İnsanlık hakkı için;

Onlar biliyor!
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Müslüman halkların var olduğu neredeyse her coğrafyada ya-
şanan gelişmeler İslam dünyasının kritik bir eşikten geçtiği-
nin habercisi iken baş edilmesi gereken sorunlara her gün bir 
yenisi ekleniyor. 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslümanlara karşı uygulanan katli-
am ve katliamdan kaçan yüz binlerce insanın oluşturduğu göç dal-
gası karşı karşıya kaldığımız krizlerin en güncel olanı. Suriye’de iç 
karışıklık 4 yılı geride bırakırken rejim güçlerinin saldırısı sonucu 
ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilere her gün binlerce-
si ekleniyor. Yakın zamanda 529 kişiye idam kararı çıkan Mısır’da 
darbe rejimine karşı çıkanlar ya tutuklanıyor veya sokak protesto-
larında vurularak öldürülüyor. Tren istasyonunda yaşanan kanlı 
saldırı sonrası Çin hükümeti faturayı Uygur Türklerine kesip yıl-
lardır Doğu Türkistan’da uyguladığı baskıcı politikalara yenileri-
ni eklerken ABD’nin 11 Eylül saldırıları sonrası yaptığına benzer 
bir çığırtkanlığa soyunup zaten özgürlüklerini elinden aldığı Müs-
lüman halkı terörist ilan etmekten çekinmiyor. İşgal güçleri Mes-
cid-i Aksa’ya girerek kontrollü gerginlik oluşturma denemeleri 
yaparken diğer yandan İsrail parlamentosu Mescid-i Aksa’nın İs-
rail hâkimiyetine alınmasını görüşmek üzere oturum düzenliyor.

Gündemin ve önceliklerin sürekli değiştiği bir zamanda İHH, suni 
gündemlere, kendisine yönelik saldırılara ve karalama kampan-
yalarına rağmen dünya Müslümanlarının dertleriyle dertlenmeye, 
yaşanan her gelişmeye dikkat kesilerek mazlumların imdadına ye-
tişmeye devam ediyor. Bunu yaparken, yaşadığımız her sıkıntı ve 
iftira karşısında öncelikle Allah’ın yardımı sonra da siz değerli gö-
nüldaşlarımızın sağduyulu duruşu sayesinde daha da büyüyoruz.

Bu vesileyle bir müjdeyi sizlerle paylaşalım. Uluslar arası İsrail lo-
bilerinin ve Türkiye içindeki bir takım odakların tüm karalama 
çabalarına rağmen İHH, İslam dünyasının en saygın ve etkili ilk 
15 kurumu arasında girerek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Danış-
man Üyeliği statüsü kazandı. Bu statü, tüm İslam dünyasındaki 
yardım politikalarının belirlenmesinde İHH’ya ve dolayısıyla siz 
gönüldaşlarımıza eşsiz bir imkan veriyor.

Bu sayıda, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan olayları yerin-
de inceleyen İHH ekibinin elde ettiği bilgiler geniş yer buluyor. 
Yaşanan gelişmelerden sonra önemini daha çok hissettiğimiz İn-
sani Diplomasi ve İHH’nın İnsani Diplomasi konusundaki öncü 
rolü bu sayının bir diğer öne çıkan başlıklarından. Suriye yar-
dımlarımızı, yetim dayanışma günleri çerçevesinde yapılan ev-
rensel faaliyetleri ve daha nice hayır çalışmalarını bu iki kapak 
arasında bulacaksınız.  

Dergimizin değişen boyut ve tasarımı dikkatinizi çekmiş olmalı.

Yeni İnsani Yardım Bülteni’ni daha çok beğeneceğinizi umuyor, 
iyi okumalar diliyoruz.
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Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde 

neler oluyor?
Farklı etnik kültürlerin bir arada yaşadığı 
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 Aralık 
ayında başlayan olaylarla birlikte 1 milyondan 
fazla insan evini terk etti, 1.000’den fazla 
insan öldürüldü. 2 milyondan fazla insan 
ise temel insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 Aralık ayın-
da yaşanan son olaylar siyasi, dinî, iktisadi 
ve insani boyutları olan çok yönlü bir krizdir. 
Ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle krizin bi-
lançosu her geçen gün daha da ağırlaşırken 
askerî ve sivil kayıplar da hızla artmaktadır. 2 
milyondan fazla insanın insani yardıma ihti-
yacı duyduğu, 1 milyondan fazla insanın evi-
ni terk ettiği ve 1.000’den fazla insanın öldü-
rüldüğü Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki kriz 
hâlinin aşılması ve ülkede normalleşmenin 
sağlanması için çok taraflı iş birliği gerek-
mektedir. Zira Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki 
olayların kontrolden çıkıp Müslüman-Hrıs-
tiyan çatışmasına dönüşmesinden insanlık 
adına edişe duyulmaktadır.

Seleka Koalisyonu’nun rolü

Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan 
Seleka Koalisyonu 2003 yılında darbe ile iş 

Farklı etnik kül-
türlerin bir ara-
da yaşadığı Orta 
Afrika Cumhu-
riyeti’nde nüfu-
sun %50’si Hris-
tiyan (Kat olik 
ve Protes tan), 
%30’u Animist, 
%20’si Müslü-
mandır. Ülke ge-
nelindeki bu or-
talama dağılım, 
şehirlere ve eya-
letlere göre fark-

lılıklar arz ediyor. Başkent Bangui nüfusun 
en yoğun olduğu yer. Müslüman toplu-
luklar daha çok ülkenin Çad ve Sudan yö-
nündeki kuzey kesimlerinde yaşasalar da 
başkent Bangui’de de hatırı sayılır oranda 
Müslüman nüfus bulunmakta.
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başına gelen François Bozize yönetimini de-
virerek bir geçiş hükümeti kurmuştur. Devlet 
başkanlığı görevine Seleka komutanlarından, 
daha önce Sudan’da diplomatik görev yap-
mış Michel Dijotodia getirilmiş ve ülkenin 
18 ay içinde seçime götürülmesi istenmiştir.

Michel Dijotodia ülkedeki ilk Müslüman dev-
let başkanıdır. Varılan anlaşma gereği Djo-
todia ve Seleka üyelerinin ülkede yönetimi 
belirleyecek seçimlerde aday olmaması ka-
rarlaştırılmıştır. Djotodia’nın göreve başla-
masıyla ülkede Hristiyan ve Müslümanlar-
dan oluşan yeni hükümet iş başına gelmiştir.

Son dönemde Djotodia’yı iktidara taşıyan Se-
leka Koalisyonu’ndan bazı savaşçıların isim-
lerinin adi suçlara karışması üzerine, Ağustos 
2013’te yemin ederek göreve başlayan Devlet 
Başkanı Djotodia, Eylül 2013’te Seleka Koa-
lisyonu’nun tasfiye edildiğini duyurmuştur.

Anti-Balaka Örgütü’nün ortaya çıkışı

Seleka’nın koltuğundan ettiği François Bozize 
ülkeyi terk ederek önce Kamerun sonrasında 
ise Benin’e sığınmıştır. Kısa sürede taraftarla-
rını bir araya toplayan Bozize, beraberinde gö-
türdüğü yüklü miktardaki para ile hükümete 
karşı atağa geçerek ülkede son dönemde ya-
şanan şiddet olaylarını başlatmıştır. Anti-Ba-
laka ismi verilen Bozize’ye sadık çeteler, özel-
likle Müslüman köylerini, camileri ve Seleka 
üyelerinin evlerini basarak infazlar gerçekleş-
tirmiştir. Yerel halkın Balaka dediği bu çeteler, 
her türlü insanlık dışı uygulamaya imza atarak 
kısa sürede yüzlerce insanı katletmiştir. Ço-
cukların boğazını kesme, hamile kadınların ka-
rınlarını deşme, timsahlara diri diri yem etme 
gibi insanlık dışı şiddet eylemleri gerçekleşti-
ren anti-Balaka çetesi hükümet güçleri ile ça-
tışarak iktidarı devirdi. Seleka Koalisyonu’nun 
Eylül 2013’te resmen sona erdirilmesi akabin-
de saldırılarını yoğunlaştıran anti-Balaka çe-
tesi, Eylül ayı ortasında Bouca köyünü basa-
rak sabah namazı vakti 40 kadar Müslüman’ı 
katletmiştir. Ülkenin şu an içinde bulunduğu 
krizi tetikleyen son olaylar dizisi ise 2013 Ara-
lık ayı başında yaşanmıştır.

Fransa’nın askeri müdahalesi

Aynı günlerde ülkede tırmanan şiddet olayla-
rını gündeme getiren Fransa, Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nden bir karar çı-
kartarak ülkedeki asker sayısını arttıramaya 
başlamıştır. Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki 
mevcut birliklerine yenilerini ekleyen Fran-
sa, 1.600 civarında askerini ülkeye yerleşti-
rerek sivilleri koruma görevini üstlendiğini 
açıklamıştır. Fransa birliklerine 4.000 ka-
dar Afrika Birliği askeri de eşlik etmektedir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki şiddeti sona 
erdirmek için silahsızlandırma siyaseti uygu-
lamaya koyan Fransa, Seleka üyelerini silah-
sızlandırma adı altında Müslüman mahallele-
rine girerek silah ve kesici aletleri toplamaya, 
üst-baş aramaları yapmaya başlamıştır. Bu 
tek taraflı silahsızlandırma girişimi Müslü-
manları güçsüzleştirirken karşı saflarda yer 
alan anti-Balaka çetesini daha da cesaret-
lendirmiştir.

Yaşanan şiddet olayları üzerine Fransa’nın 
tarafsızlığını yitirdiğini düşünen Müslüman 
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topluluklar Fransa’yı eleştirmeye, sokak pro-
testoları ile tepkilerini göstermeye başlamış-
tır. Son olarak yürüttüğü tek 
taraflı silahsızlandırma si-
yaseti dolayısıyla Fransa’ya 
uyarıda bulunan Müslüman-
lar, bu tutum değişmezse 
Fransa’ya karşı mücade-
le vereceklerini açıkça ilan 
etmişlerdir. Fransa’nın ül-
kedeki askerî varlığı Müslümanlar ile Hris-
tiyanlar arasındaki dengeleri değiştirirken 
ülkedeki hükümeti de etkisizleştirmektedir.

Ülkede bankalar, okullar ve ticarethaneler uzun zamandır 
kapalı durumda, kamu kurumları ise çalışamıyor. Yaşanan 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle hükümet memur ve asker ma-
aşlarını ödeyemez duruma geldi. Başkent sokaklarında Fran-
sa ve Afrika Birliği askerî araçları kol gezmesine rağmen so-
kaklarda sivillerin serbestçe dolaşması neredeyse imkânsız.

Ülkedeki kriz politik mi dinsel mi? 

Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki krizin dinî te-
melleri olmayıp siyasi bir kriz olduğu sık sık 
dillendirilmektedir. Ancak yaşanan olayların 
Müslümanlarla Hristiyanları giderek kutup-
laştırdığı da aşikârdır. Ülkedeki Müslüman, 
Katolik ve Protestan liderler sık sık sulh çağrı-
sında bulunmakta, şiddetin bir an önce sona 
erdirilmesini istemektedirler.

Bu çağrılar kısmen etkili olsa da şiddetin ana 
kaynağı durumundaki anti-Balaka milisleri-
ni durdurmadan olayları yatıştırmak müm-
kün gözükmemektedir. Ekonomik ve insani 
krizlerle bütünleşen siyasi kriz, giderek din-
sel bir çatışmaya kaymaktadır.

 İnsani kriz

Siyasi arenadaki krizin yol açtığı insani du-
rum ülkedeki Müslüman-Hristiyan tüm ke-
simleri etkilemektedir. Kriz sadece başkent 



ORTA AFRİKA  | 9

Bangui’de olmayıp ülkenin diğer şehirlerine 
de sirayet etmektedir.

Şiddet olaylarından kaçan insanlar güvenli 
kamp alanlarına, camilere, okullara, medre-
selere ve kiliselere sığınmaktadır. Orta Afri-
ka Cumhuriyeti’ndeki insani krizin boyutu 
giderek genişlemekte, imkân bulanlar ülkeyi 
terk ederken bulamayanlar güvenli gördük-
leri yerlere sığınmaktadır. 4,5 milyon nüfusa 
sahip ülkede Birleşmiş Milletler raporlarına 
göre 2,2 milyon insan insani yardıma ihtiyaç 
duymaktadır. 500.000’den fazlası başkent 

Medyanın rolü
Orta Afrika’da yaşanan gelişmelerin 
dünyaya aktarılmasında medya önem-
li rol oynuyor. Fransız  medyasının bü-
yük kuruluşları Fransa ordu birlikle-
ri ile hareket ederek sahadan taraflı 
yayınlar yapmaktan çekinmiyorlar.

Medya organlarındaki diğer bir çar-
pıtma da devlet başkanının Müslü-
man olması ile ilgili. Bu konu sık sık 
dile getirilerek çoğunluğu Hristi-
yan olan bir ülkenin Müslümanlar 
tarafından yönetilmesi  eleştirili-
yor. Ancak bu eleştirilerin haklı-
lık payı bulunmamakta. Zira ülke-
de karma bir hükümet iş başında 
ve üstelik neredeyse tüm yetkile-
ri elinde bulunduran başbakan ve 
bakanların büyük çoğunluğu Hris-
tiyan. Ülkenin ilk Müslüman devlet 
başkanı sıfatını alan Michel Djoto-
dia’nın ise ideolojik İslami söylem-
leri yok ve halkçı bir siyaset izleme-
yi tercih ediyor.

Bagui olmak üzere 1 milyondan fazla insanın 
evini terk ettiği tahmin edilmektedir. M’poko 
Uluslararası Havalimanı yakınındaki kampa 
sığınanların sayısı ise 100.000 civarındadır. 

Çad, Kamerun gibi komşu ülkeler vatandaşla-
rını uçaklarla bölgeden tahliye etmeye başla-
mıştır. Elçilikler ve hava limanı, ülkeden tahli-
ye için bekleyen insanlarla dolmuş durumdadır.

Yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan 
sivil halkın ciddi anlamda gıda ve barınma 
sıkıntısı bulunmaktadır. 2 milyondan fazla 
kişinin yardıma muhtaç olduğu ülkede, te-
miz içme suyu, yeterli beslenme ve temiz-
lik maddelerinin temini gibi acil yardım ka-
lemlerinde adımlar atılması gerekmektedir.

Sığındıkları bölgelerde çok zor koşullar altın-
da yaşamaya çalışan kadın ve çocuklar, gü-
venlik riskinin yanı sıra her an bulaşıcı has-
talık riskiyle karşı karşıyadır.
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Müslümanların durumu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan çatışma-
larda ölenlerin sayısı binlerle ifade edilirken, 
hızla artan ölümlerin 
tam sayısı bilinmiyor. 
Saldırılarda  öldürülen-
lerin büyük çoğunluğu 
Müslümandır. Ülkede-
ki Müslüman topluluk 
Hristiyan anti-Balaka 
çetesinin açık şiddeti-
ne maruz kalmaktadır. 
Saha çalışmamız sıra-
sında ziyaret ettiğimiz 
Nuru’l-İslam Camii 
âdeta bir ceset deposu 
gibiydi. Cami avlusun-
daki 23 ceset kokmuş ve 
sinekler tarafından yeniyordu. Cami cemaati 
güvenlik sebebiyle mahalleden çıkıp cesetle-
ri defnedemediklerini anlattı. Batı medyasın-
da yer bulmayan bu tür olaylar, Müslümanla-
rın ülkedeki kritik durumunu özetlemektedir. 
Cami cemaati ölüleri için kefen alamadıkları-
nı ve camilere yönelik ağır saldırılar ve yak-
ma girişimlerinin olduğunu da anlattı. Müs-
lüman ve Hristiyan topluluğun daha düne 

Karşımızda Ruanda katliamını andı-
ran bir manzara var. Aşırı dinci Hris-
tiyan anti-Balaka çetesi tüm Müslü-
man unsurlara (barış gücü içindeki 
Çadlı Müslüman askerler de dâhil) 
savaş açmış durumda. Müslümanla-
rın kökünü kazımaya yemin etmiş-
çesine her türlü insanlık dışı şiddeti 
uygulamaktan çekinmiyorlar. 

kadar huzur içinde, çatışmadan uzak yaşadı-
ğı Orta Afrika Cumhuriyeti şimdilerde Müs-
lümanları ve Hrıstiyanları karşı karşıya geti-
ren tehlikeli bir noktaya gelmiş durumdadır.
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Batı dünyasının yakinen takip ettiği Orta Af-
rika Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler ne yazık 
ki İslam dünyasının gündeminde yer bula-
bilmiş değildir. İslam dünyasından Orta Af-
rika Cumhuriyeti’nde yaşananlara ilgi göste-
ren hiçbir ülke veya kurum yok gibidir. Bu 
durum ülkedeki Müslümanların kendilerini 
çaresiz ve yalnız hissetmelerine yol açıyor. 
Öte yandan Hristiyan terör örgütü anti-Ba-
laka bazı çevreler tarafından cesaretlendi-
rilerek silahlandırılıyor. Böylece ülkede kir-
li bir oyun tezgâhlanarak iki dinin çatışması 
için uygun zemin hazırlanıyor.

 Krizin önlenmesi giderek güçleşiyor

Her geçen gün derinleşen ve yeni boyutlar 
kazanan krizin önlenmesi giderek daha da 
güçleşmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti’n-
deki çok boyutlu krizin çözümünde çok ta-
raflı iş birliği gerekmektedir. Sadece Fransa 
ve Afrika Birliği askerlerinin meseleye çözüm 

bulması mümkün değildir. Dinî liderlerin, 
uluslararası kuruluşların ve bu tür krizler-
de rol oynayabilecek tüm aktörlerin görü-
şerek ortak bir zeminde hareket etmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde ülkede ön-
lenemeyecek bir katliam başlaması ve si-
villerin sadece mensup oldukları din sebe-
biyle öldürülmesi ve yerlerinden edilmesi 
gibi durumlar yaşanması kaçınılmaz görün-
mektedir. Ülkede acilen tek taraflı çıkarla-
rın bir kenara bırakılıp insanlık adına ortak 
çıkarların gözetilmesi ve bu doğrultuda bir 
yaklaşım geliştirilmesi gerekmektedir. Teh-

likede olan sadece Müslü-
manlar veya Hristiyanlar de-
ğil temel insani değerlerdir. 
Vatikan, İslam Âlimleri Bir-
liği, Protestan liderler, Di-
yanet İşleri Başkanlığı gibi 
üst düzey mercilerin sağdu-
yu mesajları yayımlamaları 
ve kitlelerin din adına kan 
dökmelerinin önüne geçil-
mesi gerekmektedir.

 Olası senaryolar

Kriz hâlinin devam etmesi durumunda ola-
sı senaryoların en kötüsü ülkede din kaynak-
lı bir savaşın patlak vermesidir. Bu durumda 
Hristiyanlar Müslümanlara ve Müslümanlar 
da Hristiyanlara saldıracak ve çok fazla kan 
dökülecektir. Bu en kötü senaryonun gerçek-
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leşmesi durumunda ülkede büyük bir göç dal-
gasının başlayacağı Çad, Kongo ve Kamerun 
gibi çevre ülkelere göçmen akını yaşanaca-
ğı tahmin edilmektedir. 1994 yılında Ruan-
da’da yaşanan katliam benzeri bir katliam 
yaşanması hâlinde güçlü olan taraf zayıf ta-
rafı ezecek ve ülkede soykırım boyutlarında 
katliamlar gerçekleşebilecektir. Böyle bir or-
tamda olaylar tamamen kontrolden çıkacağı 
için mevcut aktörlerin olaya müdahale edebil-
mesi de imkânsız hâle gelecek ve trajik olay-
lar örgüsü kendi mecrasında şekillenecektir.

Krizin iyi idare edilmesi ihtimali zayıf olmakla 
birlikte olasılık dışı değildir. Bu ihtimalin ger-
çekleşmesi için mevcut devlet yapısına destek 
verilmesi, ülkedeki insani krizi azaltacak giri-
şimlerin bir an önce başlatılması gerekmek-
tedir. Temel insani ihtiyaçların karşılanması 
adına uluslararası STK’ların Orta Afrika Cum-
huriyeti’nde daha aktif rol üstlenmesi ve krizi 
önleyecek adımların hızla atılması gerekmek-
tedir. Bu noktada Türkiye ve İslam coğraf-
yasından siyasi liderlere, dinî liderlere, STK 
temsilcilerine büyük görevler düşmektedir.

Tavsiyeler

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan 
kriz hâlinin çözülmesi ve dinler arası bir 
savaşın önüne geçilmesi için acilen atıl-
ması gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

1- Uluslararası kamuoyunun konuya yak-
laşımı ilgisiz görünmektedir. Öncelikle 
sadece Fransa’nın çözebileceği bir bo-
yuttan uzak bu kriz hakkında ilgili di-
ğer aktörler ve Afrika Birliği daha güç-
lü biçimde harekete geçmeli.

2- Mağdur taraflardan biri Müslüman toplum 
olduğu için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
kendini taraf görerek inisiyatif almalı 
ve bölgeye gözlemci heyeti göndermeli.

3- Türkiye’de insani yardımla ilgili devlet 
kuruluşları (TİKA, Diyanet, Kızılay gibi) 
yardıma acil ihtiyaç hissedilen bölgeler-
de çalışmalar yapmalı.

4- İslam dünyasındaki STK’lar harekete ge-
çerek, bir yanda insani mağduriyetlerin 
giderilmesi için yardım çalışmaları yü-
rütmeli öte yandan toplumsal barışın 
sağlanması için sivil düzeyde çalışma-
lara katılmalı.

5- Yazılı, sözlü ve görsel medya organla-
rı yaşanan insani trajediye daha duyar-
lı davranmalı ve konuyu sayfalarına ta-
şıyarak olası katliamları önlemek üzere 
uluslar arası toplumun harekete geçme-
sini sağlamalı.
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Serhat Orakçı

Bu yazıda rakamlar vermeyeceğim! Şu kadar 
öldü bu kadar göçtü demenin anlamı yok! Orta 
Afrika Cumhuriyeti’nde yaşanan şiddet olay-
ları utanç verici boyutlarda devam ediyor. İn-
sanın kanını donduran akıl almaz görüntüler 
gelmeye devam ediyor. Ülkede Müslümanlara 
yönelik sistematik bir katliam programı sür-
dürülüyor. İnsani krizin boyutları son aylar-
da inanılmaz bir boyuta ulaştı. İslam dünyası 
ise doğal taraf olduğu bu krizi görmemedeki 
ısrarını anlamsız biçimde sürdürüyor.

 2013 yılı içerisinde birtakım siyasi olaylar ya-
şandı Orta Afrika’da. Seleka Koalisyonu diye 
isimlendirilen silahlı bir grup François Bozi-
ze iktidarını devirerek başa geçti. Kasası sı-
fırlanmış, batık bir devlet almışlardı aslında. 

Orta Afrika’yı 
unutalım!

Durumu düzeltmek, adil bir ekonomik payla-
şım gerçekleştirmek gibi seküler söylemlere 
sahiptiler. Yani ortada el-Kaide yoktu! Çevre 
ülkelere ve İslam ülkelerine işbirliği çağrıları 
yaptılar. Beklenti büyüktü; İslam ülkeleri el-
lerinden tutacak sosyo-ekonomik kalkınma 
adımları atılacaktı. Ancak kısa sürede bunun 
bir hayal olduğu ve daha kötüsü Orta Afri-
ka’nın İslam ümmetinin hafızasında yerinin 
olmadığı anlaşıldı. Koca bir ümmet Orta Afri-
ka’da yaşayan Müslüman halktan habersizdi.

Central African Republic support Azınlık du-
rumundaki Müslümanların iktidara talip ol-
ması Afrika realpolitiğinde yeri olmayan sıra 
dışı bir durumdur. Afrika’yı idare eden küresel 
güçlerin (ABD, Avrupa ve İsrail) asla kabulle-
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nemeyeceği bir durumdur. Tam tersi olabilir 
ve olmalıdır da. Azınlık Hıristiyan zümrenin 
yönetme hakkı her zaman vardır ve sorgu-
lanmaması gereken bu hak doğal bir meşrui-
yet oluşturur. Batılıların garantisi altındadır.

Orta Afrika’da seküler olsa bile azınlık Müs-
lümanların idaresi asla kabul edilemeye-

cek bir durumdur. Başka ülkelerdeki Müs-
lüman halklara cesaret verebilecek, onların 
aklını karıştırabilecek bir örnek teşkil ede-
bilir. Uganda, Tanzanya, Kenya, Kamerun, 
Nijerya gibi ülkelerde bu tutumun tekrar-
lanması ihtimali doğabilir. Bu Hıristiyan ale-
mine büyük bir darbe vurabilir. O yüzden 
böyle bir kalkışmanın çok çok ağır bir şe-

kilde cezalandırılması gerekir. Müslüman-
ların bu yönde bir beklenti, umut ve tasav-
vurunun tamamen yok edilmesi gerekir.

Bugün Orta Afrika’da yaşanan durum bize 
bunu net olarak göstermektedir. Birtakım 
Hıristiyan çeteler inanılmaz şiddet olayları 
ile Müslümanları katletmekte adeta tüm İs-

lam alemine mesaj geçmektedirler. Bu sal-
dırılar örtük bir şekilde bizim coğrafyamı-
za yapılmaktadır. Kabul etsek de etmesek 
de biz bu meselenin doğal tarafıyız. Medya 
kışkırtmaları ve politik oyunlarla iki din ça-
tıştırılmak istenmektedir. Bu çatışmayı önle-
yen tek unsur Müslümanların sağduyusudur 
ve hâlâ bizden umutlarını kesmemeleridir. 
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Bunca olaya rağmen hâlâ şiddet olaylarına 
bulaşmamaları başka nasıl açıklanabilir ki!

Batı medyasının dile getirdiği, yani şiddet 
olaylarının Müslümanlar tarafından başla-
tıldığı ve Balaka denen çetelerin savunma 
refleksinden doğduğu temel argümanını 
çöpe atın! Bu manipülasyon bilinçli şekil-

Müslüman idarenin sona ermesine rağmen 
saldırılar son sürat hâlâ devam etmektedir.

Eğer bizler doğal olarak taraf olduğumuz bu 
travmayı önlemek için şimdi harekete geç-
meyeceksek ne zaman harekete geçeceğiz? 
İslam İşbirliği Teşkilatı buradaki Müslüman 
halkların onurunu ve haklarını korumaktan 

de yapılmaktadır ve kafaları karıştırmayı he-
deflemektedir. Bu izah tarzının amacı şiddet 
olaylarından Müslümanları sorumlu tutmak-
tır. Ancak gerçek tüm çıplaklığıyla önümüz-
de durmaktadır. Orta Afrika’da sistematik 
şiddete uğrayanlar Müslümanlardır ve bu 
zulme alet olanlar terörize olmuş aşırı dinci 
Hıristiyan gruplardır. Seleka’nın tasfiyesi ve 

sorumlu değil mi? Afrika Açılımı yapan Tür-
kiye sadece açılım yaptığı bazı ülkelerdeki 
insani krizlere mi duyarlı? Harekete geçmek 
için illa 94 Ruanda katliamı mı yaşanması ge-
rekli? Bu sorulara samimi cevaplar verme-
miz gerekir. Orta Afrika’da katledilen Müs-
lümanlar var ve onlar önce Allah’tan sonra 
bizden hâlâ umutlarını kesmediler.
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Orta Afrika’da 
katliamdan kaçış
Mart ayının başında Afrika’nın tam orta-
sında, siyah kıtanın en karanlık noktasın-
daydım. Dünya demokrasi endeksinde en 
son sırada yer alan üç ülkeden ikisinin sı-
nırlarındaydım. Yoksulluğun, yolsuzluğun, 
soygunun, sömürgeciliğin dip noktasınday-
dım. Sıtmadan, sarı hummadan, iç savaşlar-
dan ölen çocukların mezarlarında gezindim, 
ölüm meleğinin tırpanından kurtulup hayat-
ta kalabilen çocukların arasında dolaştım. 
Sahra Çölü’nden yola çıkıp Afrika savana-
larına doğru bin 200 kilometrelik yolu aşa-
rak Orta Afrika’nın sınırlarına ulaştım. Ye-
rinden yurdundan edilmiş, toprağını ve tüm 

varlığını kaybetmiş insanların sığındığı mül-
teci kamplarında kaldım. Annesini, babası-
nı, sevgilisini, çocuklarını, eşini kaybetmiş 
insanların hikayelerini dinledim. Bu kadar 
karanlık ve kasvetli bir yolculuk yapmama 
rağmen size, siyah inciler gibi parlayan, gü-
lünce bütün alemleri güzelleştiren minik ve 
sevimli bebeklerin, ilk kez ellerine aldıkları 
ve ne işe yaradığını bilmedikleri balonların 
peşinde koşan neşeli çocukların fotoğrafları-
nı getirdim. Biraz olsun iç politikanın girda-
bından kurtulup dünyada neler olup bitiyor 
bilin istedim. Afrika’nın farklı fotoğrafları-
nı görün ve bu güzel kıtayı sevin istedim.

Ersin Kalkan
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Neden gittim Afrika’ya?
Son zamanlarda Orta Afrika Cumhuriyeti’n-
den dünyaya yayılan görüntüler dikkatinizi 
çekmiştir. Bunlardan en çarpıcı olanı başkent 
Bangui’de yerlerde sürüklenen bir adamın ka-
fasına indirilen kayalarla öldürülmesine dair 
görüntülerdi. Ayrıca kesilmiş kol ve bacaklar-
la sokaklarda zafer gösterileri yapan milisle-
rin fotoğrafları da mide bulandırıcıydı. Ara-
lık ayından bu yana, buna benzer yüzlerce 
fotoğraf akıp durdu ajanslardan. Ülke içinde 
örgütlenmiş Anti-Balaka adı verilen bir Hıris-
tiyan çetesinin Müslüman azınlığa saldırdığı-
nı, hamile kadınları öldürdüğü, insanları canlı 
canlı parçalara böldüğü, timsahlara yem etti-
ği bilgisini veriyordu.

Sömürgeciler gelene kadar
Mesele hakikaten bir din savaşı mı yoksa işin 
içinde başka bir şeyler mi vardı diye merak et-

tim. Bu sırada İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı’ndan (İHH) aradılar. İç savaş mağ-
durlarına yardım amacıyla bir ekibin yola çıka-
cağını ve Çad ile Orta Afrika sınırında bulunan 
mülteci kamplarına gideceklerini söylediler. 
Birkaç gün içinde hazırlıkları tamamlayıp yola 
çıktık. Ben daha önce bu iki ülkenin sınır kom-
şusu olan memleketlere gitmiş ama trajedinin 
yaşandığı topraklara hiç girmemiştim. Gittim, 
gördüm ve bu dünya hakkında ne kadar az bil-
gi sahibi olduğumuzu anladım. Önce size Orta 
Afrika hakkında öğrendiklerimi aktarayım. 
Yapılan araştırmalar insanların bu topraklar-
da paleolitik çağdan bu yana yaşadığını orta-
ya çıkarmış. Aslında 19. yüzyıla kadar insanlar 
kendi hallerinde yaşayıp gidiyormuş. Memle-
ketin büyük bir bölümü anemist yani eski Af-
rika dinine mensup, bir kısmı Müslüman, ka-
lanlar da Hıristiyan’mış. 1887 yılında bölgeyi 
gezen bir Fransız, hazırladığı raporda ülkenin 
ekonomik zenginlikler açısından kıymetler arz 
ettiğini belirtince durum değişmiş. Çünkü bu 
rapordan sonra Fransız hükümeti bölgeyi sö-
mürge sistemlerinin içine almaya karar vermiş 
ve 1889’da başkent Bangui’ye ilk askeri birli-
ğini göndermiş. Birkaç yıl içinde bütün mem-
leketi sömürgeleştirmiş. Bundan sonra hayat 
asla eskisi gibi olmamış. Lejyonerlerden sonra 
misyonerler gelmiş. Ülkenin anemist topluluk-
larının bir kısmını Hıristiyan kiliselerine bağla-
mış. Şu anda Hıristiyanların nüfusu yüzde 50, 
Anemistler yüzde 30, Müslümanlar ise nüfu-
sun yüzde 20’sine tekabül ediyor. Diyeceksi-
niz ki hangisi yoksul bu toplulukların, hangisi 
varlıklı bir hayat sürüyor? Ne bir eksik, ne bir 
fazla hepsi yoksul ve perişan. Çünkü Batılılar 
(Orası için Kuzeyliler) buraya İncil’i getirmişler 
ama son bir buçuk asırda bütün kaynaklarını 
götürmüşler. Afrikalılar’ın eline tutuşturulan 
kutsal kitabın karşılığının çok ağır olduğunu 
görmeleri ise çok uzun zaman almış. Gayri safi 
milli hasıladan kişi başına düşen gelir 731 do-
lar civarında. Altın var, petrol var, nikel var, el-
mas var ama buna rağmen (ya da bundan ötü-
rü) çocuk ölümleri ve anne ölümlerinde dünya 
şampiyonu. Sağlık hizmetleri yok denecek ka-
dar az. Orta Afrika halkı sıtma, cüzzam, AIDS, 
uyku hastalığı ve diğer sağlık sorunlarıyla bo-
ğuşuyor. Bir de darbeler hiç bitmiyor.
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Darbeler çağı açılıyor

1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış 
ve David Dacko adındaki biri ülkenin başına 
geçmiş. Altı yıl sonra Dacko’yu deviren Jean 
Bedel Bokasso kendini devlet başkanı ilan et-
miş. Gözü dönmüş bir despot olan bu adamı 
diktatörlük de kesmemiş ve 1976’da kendini 
I. Bokasso olarak kral ilan etmiş. Üç yıl sonra 
eski lider geri dönmüş ve Bokasso Libya zi-
yaretindeyken ülkede darbe yapıp yönetimi 
ele geçirmiş. Birkaç yıl sonra onu bir başka-
sı devirmiş, ardından geleni de bir başkası... 
Darbeler hiç bitmemiş. Ama bunların hepsi 
Fransa’nın bilgisi ve onayı ile gerçekleşmiş. 
Yolsuzluk, açlık ve hastalık hiç tükenmemiş, 
tam aksine daha da artıp zifiri karanlık bir hal 
almış. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve mem-

leketin en yoksullarından oluşan Müslüman 
topluluklar bu vaziyete isyan etmiş ve ara-
larına Hıristiyan isyancıları da alarak silah-
lanıp başkente yürümüş. Seleka Koalisyonu 
adı verilen bu silahlı siyasi hareket, 2013’ün 
Mart ayında yönetimi devirip iktidara geç-
miş. Cumhurbaşkanlığını Michel Dijotodia 
adında bir Müslüman siyasetçi, başbakanlığı 
ise Nicolas Tiangaye ismindeki bir Hıristiyan 
üstlenmiş. Yeni hükümet 18 ay içinde ülkeyi 
demokratik seçimlere taşıyacağı sözünü ver-
miş. İşler tam düzelecekken Anti-Balaka adın-
da bir Hıristiyan milis teşkilatı ülkeyi karıştır-
mış. Başta başkent olmak üzere Müslüman 
toplulukların yoğun olarak yaşadığı yerlere 
saldırmış, namaz kılan müminleri toplu hal-
de infaz etmeye başlamış. Geçtiğimiz aralık 
ayında başlayıp halen süren bu olaylar netice-
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sinde, çoğu Müslüman olan bin 600 insan ha-
yatını kaybetmiş. Toplam nüfusu 4.5 milyon 
olan ülkede yaşanan bu kargaşa sonucunda 
785 bin insan evini terk etmiş; iş yerleri, ban-
kalar, klinikler kapandığı için 2.2 milyon kişi 
yardıma muhtaç duruma gelmiş. Bu arada ca-
nını kurtarmak için ülkeyi terk eden yaklaşık 
200 bin insan komşu Kamerun ve Çad’a sığın-
mış. Milyonlarca insanın hayatını altüst eden 
ve neticede bizi de Afrika’ya taşıyan olay ka-
baca bundan ibaret.

Işıksız ülkenin elektrik mühendisi

Orta Afrika’daki çatışma bölgelerine giriş 
çıkışlar, Fransız askerleri ve Afrika Birli-
ği kuvvetleri tarafından yasaklandığı için 

Çad’ın başkenti N’Djamena’ya gitmek zo-
runda kaldık. Başlarında İHH Afrika Masası 
Koordinatörü Serhat Ekinci’nin bulunduğu 
üç kişilik bir İHH ekibi, ihtiyaç maddelerini 
N’Djamena’dan temin edip Orta Afrika sını-
rındaki mülteci kamplarına ulaştırmayı he-
defliyordu. Ben de ekiple birlikte çarşı pa-
zar dolaşıp alışveriş sürecini görme fırsatı 
buldum. Bu benim için çok iyi oldu çün-
kü çarşılar bir ülkenin hikayesini size an-
latan en önemli alanlardır. Türkiye*nin en 
önemli Afrika uzmanlarından biri olan Ser-
hat Orakçı ile daha önce Sudan’a bir yolcu-
luk yapmıştık. Yardım malzemelerinin baş-
kentten alınıp bin 200 kilometre uzaklıktaki 
kamplara götürülmesinin sebebi ise, sınır 
bölgelerine doğru indikçe fiyatların ikiye, 
üçe katlanması. Bu yolculukta Ahmet Fadıl 
adındaki güzel siyah bir adamla tanıştım. 
Çad’ın ileri gelen ailelerinden bir olan Ah-
met bir elektrik mühendisi. Başkent N’Dja-
mena gibi bir yerde bile hanelerin sadece 
yüzde 20’sinde elektrik var. Geriye kalan-
lar idare lambaları, kandiller ya da jenera-

törle aydınlanıyor. Ahmet de bir mühendis 
olmasına rağmen evini jeneratörle ışıklan-
dırıyor. Çad’ın güney ve kuzey bölgelerinde 
ortaya çıkan yeni ve büyük petrol kaynak-
ları sayesinde ülkenin önümüzdeki on yıl 
içinde ışığa kavuşacağına inanıyor. Türki-
ye’de yedi sene kalmış ve çok güzel Türk-
çe öğrenmiş. Eğitimini bitirir bitirmez ülke-
sine dönüp insanına hizmet etmeye karar 
vermiş. Ahmet, aynı zamanda İHH’nın Af-
rika Masası’nın organizasyonlarını da yapı-
yor. Gece gündüz koşturup duruyor. Ekibi 
alıp çarşıdaki en sağlam tüccarlara götürdü. 
Tüccarlarla, Serhat’la birlikte çetin pazarlık-
lar yaptı ve sonunda un, şeker, yağ, pirinç 
gibi temel ihtiyaç maddelerini kamyonla-
ra yükleyip konvoya kattı ve bir hafta sü-
ren yolculuk boyunca bize rehberlik yaptı.
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Afrika’nın intikamı

Kuraklıkla bereketin tam ortasında bulunan 
başkentten güneye doğru indik, yol boyunca 
köylerden, uçsuz bucaksız seyrek ormanlardan 
ve otlaklardan, irili ufaklı kasabalardan geçtik. 
Yol boyunca kendimizden başka tek bir “be-
yaz adam”a rastlamadık. Bütün yolculuk bo-
yunca toza dumana bulandığımız için bizim de 
pek beyazlığımız kalmamıştı zaten. 1960’lar-
da doruğuna ulaşan sömürgecilik karşıtı ha-
reketler sonrasında asırlarca Afrika’nın altını 
oyan beyaz adama yönelik haklı öfke patlama-
ları yaşanmış. 15-20 yıl içinde 8 milyon civa-
rında beyaz, Afrika’dan geldikleri yere göç et-
mek zorunda kalmış. Önce Batılılara yönelik bu 
öfke bazı yerlerde beyaz Araplara da yönelmiş. 
5 asır içinde 18 milyon siyah insanı köleleşti-
rip başta Amerika olmak üzere dünyanın bir-
çok ülkesine satan Arap tüccarların da bir kıs-
mı Afrika’dan kovulmuş. Böylece Afrika eski 

rengine yeniden kavuşmuş ama diğer renkler 
kaybolunca tek başına kalan siyah, kendi ton-
larıyla kavgaya tutuşmuş. Hep en koyu siyah 
olduğunu iddia edenler iktidara gelip su baş-
larını tutmuş; umutsuzluk, yolsuzluk, yoksul-
luk devam etmiş. Afrika bir zamanlar özlemini 
duyduğu siyahın içinde kaybolmuş.

Su için her gün 7 kilometre yol alıyorlar

Yol boyunca uğradığımız yerleşim alanlarının 
hemen hemen hiç birinde modern su şebe-
kesi yoktu. Daha çok Batılı yardım kuruluş-
larıyla İslam ülkelerinden gelen gönüllülerin 
açtığı kuyulardan tulumbalar vasıtasıyla çı-
karılan sularla ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu 
kuyular da yerleşim alanlarının içinde kal-
dığı için fosseptiklerden sızan mikropların 
tehdidi altında. Bu yüzden Afrika’da doğan 
her 1000 çocuktan 112’si daha bir yaşına bile 
basmadan ölüp gidiyor. Afrika’da nereye git-
sem başlarının üstünde, sırtlarında ya da ilkel 
tekerlekler sayesinde hareket eden el araba-
larıyla su taşıyan kadınlar gördüm. Bundan 
birkaç ay önce okuduğum bir makalede Af-
rika’da yaşayan kadınların ve kız çocukları-
nın günde ortalama 7 kilometre yol yaparak 
evlerine su taşıdığını öğrendiğimde şaşırma-
dım. Yaklaşık 1 milyar insanın yaşadığı Afri-
ka anne ve bebek ölümlerinde de şampiyon. 
Birleşmiş Milletlerin 2012’de hazırladığı rapo-
ra göre Sahraaltı Afrika’da 287 bin anne do-
ğum sırasında hayatını kaybetmiş. 1990’da 
bu sayının 543 olduğunu açıklayan raporda 
son 20 yıl içinde anne ölümlerinin yarı ya-
rıya azaldığı belirtilmiş. Aynı zaman dilimi 
içinde çocuk ölümlerinin de yılda 12 milyon-
dan 7.6 milyona indiği vurgulanıyor. Aslın-
da Afrika’da soygun olmasa ve siyasi istikrar 
sağlansa kısa zaman içinde büyük mesafeler 
alınacağı biliniyor. Çünkü bu güzel kıta dün-
yadaki altın rezervlerinin yüzde 50’sine, el-
masın yüzde 30’una, kobalt ve platinin yüz-
de 90’ına, cep telefonu yapımında kullanılan 
koltan madenlerinin yüzde 70’ine, kromun 
yüzde 98’ine sahip. Ve kıta kendi ihtiyacı-
nın üç katı kadar petrol rezervlerine de sa-
hip. Ama bu kaynaklar yeni sömürgeci güç-
ler ve onların yerli işbirlikçileri olan alçak 

Meğer babasızmış

Bir çocuk vardı aralarında. Çok değişikti. 
Ufacık yüzü sürekli gülüyor beni nerede 
görse paçama yapışıp peşimden sürük-
leniyor, paçamda hafif hafif dalgalanır-
ken de kahkahalar atıyor. Bir ara ondan 
kurtulup rahatça fotoğraf çekmek için 
bir kamyonetin kasasına çıktım. İki da-
kika sonra yine paçamdaydı. Aşağı in-
dim, izimi kaybettirdim. Ertesi gün orta-
mı kollayarak kampın içinde gezinirken 
bir ağacın ardından ansızın çıkıp paça-
ma yapışınca gülmekten yarıldım. O da 
bana sarılıp kahkahalar atmaya başladı. 
İki gün sonra Serhat bir fotoğraf gösterdi 
ve “Bu minik kız var ya, beni nerede gör-
se paçama yapışıyor ya” dedi. Baktım bi-
zim küçük kahkaha torbası. Adını “Paça-
cı” koyduk. Ama sonra çok pişman olduk. 
Çünkü bu minik serçenin babası bir me-
lezmiş ve üç ay önce öldürülmüş. Annesi, 

“Babasını en son gördüğünde de paçasına 
sarılmıştı” deyince durumu daha iyi an-
ladık. Bu bebek de rengimiz beyaza çal-
dığı için bizi babasına benzetiyormuş...
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sürüngenler tarafından yağmalanıyor. Siyasi 
istikrar da bu yüzden sağlanamıyor. Birleş-
miş Milletler İnsan Hakları raporlarına göre, 
dünya sıralamasının en sonunda yer alan 25 
ülkenin hepsi Afrika kıtasında.

100 yıldır neredeydiniz?

Mülteci kamplarının bir kısmı Çad’ın en gü-
neyinde yer alan Gore kenti yakınlarında yer 
alıyor. Başkentten buraya kamyonla yaptığı-
mız yolculuk yaklaşık 15 saat sürdü. Çad’a 
şu anda 100 bine yakın Orta Afrikalı mülteci 
var. Bu mültecilere yoksul Çad elinden geldi-
ğince yardım etmeye çabalıyor. Kızılhaç da 
kamplara yardım götürüyor. İHH ekibi Go-
re’nin de yer aldığı güney eyaletinin valisini 
ziyaret ettiğinde hayretler içinde kalan vali, 
“100 yıl önce ansızın gitmiştiniz, ilk defa ge-
liyorsunuz, bu topraklar bir asırdır ilk defa 
Türkler’in yüzünü görüyor” dedi. Şaşırdık 
ve hüzünlendik biraz. Aynı vali, 1.5 milyar-
lık Müslüman dünyasından bölgeye gelen ilk 
yardım kuruluşunun İHH olduğunu söyledi-
ğinde, bölgenin ne kadar kimsesiz ve çaresiz 
olduğunu daha iyi anladık.

Çocuklar ve balonlar

Yardım ekibi temel ihtiyaç maddeleri hari-
cinde çocuklar için oyuncaklar da getirmiş-
ti kampa. Bu hediyelerden biri de balonlar-
dı. Çocukların her birine çeşitli hediyelerin 
yanında birer tane de balon verdiler. Bir gün 
sonra bu balonları öylece ellerinde dolaştır-
dıklarını gördüğümde, İngilizce bilen bir ye-
tişkine “Çocuklar balonları niye şişirmiyor 
ki?” diye sordum. O da, “Bunlar şişiyor mu” 
diye başka bir soruyla cevap verince durumu 
anladım. Aldım bir tanesini şişirip havaya at-
tım. Kıyamet koptu. Sonra elinde balon olan 
bir başkası geldi koşarak. Onu da alıp şişir-
dim, ortalık bayram yerine döndü. İşte böy-
le... Hiç balon görmemiş o babasız çocuklar-
dan size selamlar getirdim...

İHH’dan hastane istediler

Sabah erkenden kalkıp mülteci kampının yo-
lunu tuttuk. Derme çatma barınaklar oluştur-
muş insanlar, yanlarında getirdikleri giysileri-
ni birleştirip çadır bezi niyetine kullanıyorlar. 
Bu mevsimde gündüzleri ortalama 36 dere-



22 |   İNSANİ YARDIM • OCAK/ŞUBAT/MART 2014

ce sıcaklık olduğunu düşünürsek gölgeye ne 
kadar ihtiyaç duyulduğunu daha iyi anlarız. 
Geceleri ise gündüze oranla oldukça serin; 
24 derece! Bulunduğumuz topraklar ekvator 
çizgisine yakın olduğu için bölgede yaşayan 
insanların büyük bir bölümünün gözlerine, 
60 yaş civarında katarakt iniyor. Güneşin ve 
tozun etkisiyle kornea bozulmasıyla karşıla-
şan Orta Afrika ve Çad’a başkentlerin dışında 
doğru düzgün bir göz hastanesi bulunmuyor. 
Yardım ekibinin geldiğini duyan yaşlı kadın 
ve erkekler etrafımızı kuşatıp aramızda dok-
tor olduğunu farz ederek gözlerini göstermek 
için kuyruğa girdiler. Çad’dan dönerken uğ-
radığımız bölge valisine Serhat, “Bize burada 

hijyenik bir hastane ortamı sağlarsanız, Tür-
kiye’den gönüllü göz doktorları getirip has-
taları hızlı bir şekilde iyileştiririz” dedi. Vali 
doktorun gelmesinin iyi olacağını ama has-
taneyi de Türkiye yaparsa çok minnettar ka-
lacaklarını söyledi. Serhat da bu talebi İHH 
merkezine rapor edeceğini belirtti.

Beyaz adam ne renktir?

Kamptaki çocukların hemen hepsi beyaz ada-
mı ilk defa görüyordu. Bazıları korkup ağlı-
yordu ama büyük bir kısmı merakla başıma 
toplanıyordu. Oturup onlarla oyun oynama-
ya çabaladığım zaman aralarından biri gelip 
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Çad’a sığınan 
Orta Afrikalı 
mültecilere 
yardım
Orta Afrika’da siyasi bir kriz ola-
rak başlayan olayların Müslüman 
katliamına dönüşmesi ile birlik-
te birçok Müslüman evlerini ter-
kedip Çad sınırındaki kamplara 
sığındı. İHH Acil Yardım ekipleri 
yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı 
kampta incelemelerde bulunarak 
yardım faaliyetlerine başladı. Ev-
lerinden 3-4 gün boyunca yürü-
yerek kampa ulaşan mülteciler, 
güneş ve yağmurdan ancak elbise-
leri ile yapabildikleri çadırlar ve-
silesi ile korunabiliyorlar. Çadırın 
çok az sayıda olduğu kamptaki en 
büyük sıkıntı ise gıda eksikliği. 
İHH’nın gıda malzemesi dağıtı-
mından önce bölgeye sadece Bir-
leşmiş Milletler ilaç yardımında 
bulunmuş. Dünyanın katliamla-
ra sessiz kaldığı Orta Afrika’da in-
sanlar çaresiz ve yardım bekliyor.

parmaklarını yüzümde gezdirerek, suretimde 
taşıdığım rengin boya olup olmadığını anla-
maya çalıştı. Çünkü geleneksel Afrika bayram-
larında büyücüler, yüzlerine ve bedenlerine 
kireçle makyaj yaparak kötü ruhları kaçıra-
cak danslar ediyor. Çocuk da muhtemelen 
beni büyücü zannetti! Rengimin hakiki, on-
lara yönelik sevgimin de derin olduğunu his-
settiklerinde gelip yüzlerini kollarıma, yüzü-
me sürmeye başladılar. Tabii ortam çok kirli. 
Önceleri mikrop kapmaktan korkup mesafeli 
davranmaya gayret ettim ama kısa bir zaman 
sonra, “Boş ver be baba, her şeylerini kaybet-
miş bu çocuklar bırak da seninle biraz eğlen-
sin” dedim. Öyle de yaptım.
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Her gün onlarca masum sivilin radikal Hris-
tiyan Balaka örgütü tarafından katledildiği 
Başkent Bangui’de bir cami. Caminin ima-
mı saldırıların başlamasıyla beraber cami-
nin tıklım tıklım insan dolduğunu, imkânı 
olan bir çok ailenin ülkeyi terk ettiğini ifa-
de ediyor. Çocuklar hiçbir şeyden habersiz 
oyun oynarken, kadınlar çaresizce bekliyor. 
Gece yatarken duvardaki perdeleri çeke-
rek kendilerine küçük odacıklar yapıyorlar. 

Orta Afrika Cuhuriyeti, 2013
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Kurulduğu günden itibaren insan eliyle veya doğal olarak meyda-
na gelen afetlerin önüne geçmek ve vuku bulan afetlerin olumsuz 
sonuçlarını en aza indirmek gayretiyle çalışan İHH’nın Suriye’de 
sivillerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmaları etkin bir insani 
diplomasinin neler başaracağını somut olarak ortaya koydu.

İnsani Diplomasinin Ortaya Çıkışı

BM, AB gibi birçok uluslararası kurumun or-
taya çıktığı 20 yüzyılın ikinci yarısı iç savaş ve 
etnik çatışmaların öne çıktığı bir dönemdir. 
Toplu iletişim araçları bu sorunların küresel-
leşmesine önemli katkıda bulunmuş, dünya-

nın herhangi bir yerinde yaşanan felaket, kat-
liam, insan hakları ihlallerinden uluslararası 
toplumun da kısa sürede haberdar olmasını 
sağlamıştır. Yaşanan felaketlere, katliamla-
ra uluslararası toplumun tepkisiz kalmama-
sı iç sorunların uluslararası düzeyde ele alın-
masına neden olmuştur. Bu çerçevede; insan 

İnsani Diplomasi
Ayşe Aktaş
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hakları, enerji ve çevre politikaları, iç güven-
lik, kıtlık, etnik çatışmalar, deprem, sel, tsu-
nami, kuraklık gibi doğal felaketler tüm dün-
yayı ilgilendiren sorunlar olarak diplomatik 
faaliyetlerin önemli başlıkları haline gelmiştir.

21. yüzyılın başlangıcından itibaren de küre-
sel diplomasi faaliyetleri, geleneksel diplomasi 
faaliyetlerini aşarak genişlemiş ve çeşitlenmiş, 
iklim değişimi, çevre, su, kültür, sağlık ve bil-
giye ulaşım gibi yeni diplomasi alanları ortaya 
çıkmış, “insani diplomasi” kavramı da ulusla-
rarası arenada özellikle iç savaşların sayıca art-
masıyla varlık alanı bularak gündeme gelmiştir.

İnsani Diplomasinin Farklı Tanımları

İnsani yardım çalışma-
larında bulunan üç ak-
tör, devletler, ulusla-
rarası örgütler ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
her biri insani diploma-
siyi kendi rol ve amaçla-
rı doğrultusunda diğer 
aktörlerden farklı ola-
rak tanımlamıştır.

Kavram, ilk olarak or-
taya çıktığında dev-
letler düzeyinde tar-
tışılmış, devletlerin 
çıkarlarıyla birebir ör-
tüşen bir şekilde “in-
sancıl amaçlar nede-
niyle bir devletin diğer 
bir devletin iç işlerine 
müdahalesinin gerek-
çelendirilmesi” anlamında kullanılmıştır.

Süreç içinde devletler insani diplomasi-
ye daha geniş atıflar yapmaya başlamıştır. 
Örneğin, bir dışişleri bakanı olarak Ahmet 
Davutoğlu, insani diplomasiyi, devletlerin 
geleneksel diplomasi araçlarına (müzakere-
ler, anlaşmalar, büyük elçilikler) ek olarak 
kamu kuruluşları, yarı-resmi kuruluşlar, si-
vil toplum kuruluşlarını da kullanarak “in-
sanı merkez alan, insan odaklı ancak insani 

yardımdan daha fazlasını ifade eden, insan-
lık vicdanına sahip ve o vicdana hitap eden, 
insanlığın ortak geleceğine dair endişeler-
le hareket eden bir diplomasi şekli” olarak 
tanımlar. Davutoğlu’nun tanımladığı “in-
sani diplomasi” kavramı her ne kadar “in-
sanı merkeze alsa da devletlerin yürüttüğü 
insani diplomasi devletin politikalarından, 
ilişkilerinden bağımsız değildir ve devletle-
rin nüfuz alanları içinde daha yoğun olarak 
etkindir. Ayrıca, kriz durumlarında devlet 
bürokrasisinin insani yardım ve diplomasi 
faaliyetlerini yavaşlattığı, bu nedenle kriz 
bölgelerinde öncelikle aktif olan kuruluş-
ların sivil insani yardım kuruluşları olduğu 
Haiti örneğinde açıkça görülmüştür.

Kızılhaç (ICRC) insani diplomasiyi “silahlı ça-
tışmaların tarafları olan devlet veya devlet 
dışı aktörlerle çatışmanın mağduru olan si-
villerin durumlarına dikkat çekmek, masum 
sivillere insani yardım götürebilmek ve ulus-
lararası insani hukuka riayet edilmesini sağ-
lamak amacıyla ikili veya çoklu, resmi veya 
gayri resmi yakın ilişkilerde bulunmak” ola-
rak belirtir. Bu tür bir insani diplomasi şek-
li, uluslararası ve ulusal aktörler arasında in-
sani hukuk müzakereleri yapmayı, “tarafsız 
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bir aracı” olmayı, çatışmanın kurbanlarının 
sesini duyurmayı ve insani hukuk içerisin-
de davranılmasını sağlamayı amaçlar. Kızıl-
haç’ın tanımladığı insani diplomasinin dört 
önemli özelliği vardır ve bu özellikler onu 
devletlerin izlediği insani diplomasiden ayı-
rır: “devlet dışı aktörler de dâhil geniş bir ir-
tibat ağıyla ilişki kurması, sadece “insani” 
alanda etkin olması ve barışın temel amaç 
olmaması ve devletin resmi insani diploma-
sisinden bağımsız olması. Devlet dışı aktör-
lerle irtibat kurulması, devletin resmi insani 
diplomasisinden bağımsız olması insani dip-
lomasiyi bürokrasinin hantallığından kurta-
rır ve felaketlere daha hızlı müdahale edil-
mesine büyük katkı sağlar. Sadece “insani” 
alanda etkin olunması ve siyasi bir barışın 
hedeflenmemesi de, insani diplomasiyi ta-
raf olmaktan kurtararak çatışma gibi krizler-
de sivil mağdurlara ulaşılmasını kolaylaştırır.

İHH’nın İnsani Diplomasi Tanımı

İnsani diplomasiyi yukarıdaki iki tanımdan 
daha kapsamlı şekilde tanımlayan İHH’ya 
göre ‘insani diplomasi; kriz, savaş, doğal afe-
tin yaşandığı bölgelerde sivillerin korunması, 

kayıpların bulunması, esirlerin kurtarılması, 
krizlerin sonlandırılması için gerekli adım-
ların atılmasına olanak sağlayan ve devletle-
rarası geleneksel diplomasinin uluslararası 
sorunların çözümünde yeterli olmadığı du-
rumlarda aktif olarak kullanılan’ bir diploma-
si şeklidir. Kamuoyunda duyarlılığın arttırıl-
ması ve insanların yaşamlarının uluslararası 
çıkarların üstünde tutulması için kendi ile-
tişim kanallarını kullanarak ilgili tüm taraf-
ların harekete geçirilmesini hedefler. İnsani 
diplomasi ayrıca kamu ve sivil toplum deste-
ği ile kaynaklarını savunmasız insanlara yar-
dım için harekete geçirir, insanların ihtiyaçları 
için etkili ortaklıklar sağlar. Bu sebeple mü-
dafaa, müzakere, iletişim, resmî anlaşmalar 
ve diğer tedbirleri içerir. Yürütülen bu süre-
ce hükümetler, uluslararası kuruluşlar, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör ve bireyler de 
dâhildir. İnsani diplomasinin amacı; temel in-

sani ilkelere uygun olarak savunmasız insan-
ların faydası doğrultusunda karar alıcılara ve 
kanaat önderlerine sivil baskı uygulayıp sa-
vaş araç-gereçlerine ve yöntemlerine sınır-
landırmalar getirilmesine çalışarak savaşın 
yol açtığı olumsuzlukları en aza indirmektir. 
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Görüldüğü üzere, İHH “insani diplomasi”-
yi daha geniş bir amaçlar ve aktörler çerçe-
vesinde tanımlar. ICRC’nin tanımında ol-
mayan, hatta özellikle tanım dışı bırakılan 

“barış amacı” İHH’nın insani diplomasi tanı-
mında “krizlerin sonlandırılması” ve “insan-
ların yaşamlarının uluslararası çıkarların üs-
tünde tutulması” olarak yer bulur.

İHH’nın İnsani Diplomasi Çalışmaları

İHH’nın çalışma yaptığı kriz ve savaş bölge-
lerinde bütün kanalların kapandığı, hiçbir 
şekilde hareket edilemeyen ortamlar oluş-
maktadır. Bu tür ortamlarda mağdur olan 
sivillerin mağduriyetlerini gidermek için 
problemlere dâhil olmayan başka bir ak-
töre, sivil bir arabulucuya ihtiyaç duyulur. 
İHH, sorunlu bölgelerde, taraflar arasında 
kabul edilebilir bir arabulucu olmak istediği-

İHH’nın kolektif faydayı gözetmesi ve farklı çı-
karlar peşinde olmaması, insani yardım ulaş-
tırdığı ülkelerde senelerdir yaptığı tarafsız ve 
bağlantısız çalışmalar onun insani diplomasi 
kanallarını kullanmasını mümkün kılmıştır.

İnsani diplomasi çalışmalarındaki en temel 
referansı “Bir insanı kurtarmak bütün in-
sanlığı kurtarmak gibidir.” (Maide, 32) ayeti 
olan İHH, Suriye iç savasında geniş bir top-
lumsal kesimi (Suriye’deki tarafları, basını 
ve kanaat önderlerini) dâhil ederek insani 
diplomasi faaliyetleri yürütmüştür. Bu faa-
liyetler çerçevesinde “hakem olmak” insani 
diplomasi ilkesiyle, 2011 yılında Suriye’de 
başlayan iç savaşta tarafların tamamı sivil, 
2.130 Suriyeliyi, 70 İranlıyı, 6 Batılı gaze-
teciyi, 1 Afgan tercümanı, ayrıca Suriye’de 
yaşayan Türkiye vatandaşı İdris Çanakçı ve 
Ekrem Ciğerli’yi, gazeteciler Adem Özköse, 

ni ifade etmiş, örneğin Suriye’de çatışmalar 
başladığı günden itibaren sivillere yardım 
etmesi ve de herhangi bir siyasi kimliğe sa-
hip olmaması sebebiyle taraflar İHH’ya gü-
venmiş ve onu muhatap ve arabulucu ola-
rak kabul etmiştir.

Hamit Çoşkun, Bünyamin Aygün’ü serbest 
bırakmasına aracılık etmiştir.

İHH’nın böyle bir sonuca ulaşmak için sava-
şan, çatışan, birbiriyle anlaşamayan iki tara-
fın birbirlerini anlamalarını sağlaması, bunun 
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için de onları birbirleriyle konuşmaya ikna 
etmesi gerekiyor. İHH, bu ortamın oluşabil-
mesi için öncelikle medyada konunun gün-
deme gelmesini sağlıyor, böylece çözülmesi 
gereken olayı tarafsız olarak muhataplarına 
ulaştırıyor. Duru mu çözmek isteyen taraflar 
da İHH aracılığıyla sivillere yönelik iyileştir-
meyi sağlamış oluyor. Aracı olabilecek yetkin-
liğe sahip, bağımsız, sorumluluk üstlenen bir 
kurum olarak İHH’nın tek hedefi, çatışmaya 
dâhil olmayan sivil insanların faydası.

İHH’nın insani diplomasi çalışmaları sadece 
Suriye’yle sınırlı değil. Pakistan, Arakan, Mali, 
Moro/Filipinler ve daha birçok yerde insani 
diplomasi çalışması yürütüyor. Örneğin, 2005 
yılında meydana gelen deprem sonucu Pakis-
tan’da birçok çocuğun yetim kalmıştır. Bu gibi 
felaket ortamlarında yardım kuruluşlarından 

önce kimsesiz kalan çocukları hedef alan or-
gan mafyaları, çocuk tacirleri ve misyonerler 
çalışmaya başlar. Pakistan’da da böyle bir du-
rum yaşandığından, Pakistan hükümeti çocuk 
ve kadınları korumak için deprem bölgesine 
giden yolları kapatmış, giriş çıkışları kontrol 
altına almıştır. İHH, tüm sığınmacılara, çocuk 
ve kadınlara ve yaşlılara sahip çıkmak üzere 
bir proje hazırlayarak bunu hükümetle pay-
laşmıştır. Projeyi onaylayan hükümet üzerin-
de binalar bulunan kullanılmayan bir arazi-
yi İHH’ya tahsis etmiş, İHH da burada bir yıl 
süresince sosyal hizmet çalışması yaparak 
savunmasız insanların sorumluluğunu üst-
lenmiştir. Deprem bölgesinde helikopterler-
le bildiriler dağıtılarak insanların merkezden 
haberdar olması ve insanların kaybolmuş ya-
kınlarını bulması sağlanmıştır.

İHH savaş bölgelerinde de insani diplomasi 
çalışmaları yürütmüştür. Örneğin Mali’nin 
kuzeyinde ve güneyinde çatışan taraflar ara-
sında arabuluculuk yapmaya çalışılmış, her-
kesin mutabık kalabileceği ortak platformlar 
oluşturulmuştur. Devletlerin de sorunun çö-
zülmesi için aralarında diplomasi yürüttüğü 
ve anlaşmanın çok uzak olmadığı bir sırada 
Fransa’nın bölgeye askerî müdahalede bulu-
narak uzlaşmayı engellemiştir.

İnsani Diplomasi Yürütürken Karşı-
laşılan Engeller

İnsani diplomasinin en büyük engel klasik 
diplomasinin kendisi; çünkü yapılan çalış-
manın sonuçları krizin açık/gizli aktörleri olan 
devletleri rahatsız edebiliyor. Krizin aktörleri 
arasındaki rekabet, aracıların taraflarla ilişki-
lendirilmesi, tarafların üzerinde anlaştığı belli 
kuralların eksikliği ve savaş ve çatışma orta-
mının içerdiği tehlikeler insani diplomasinin 
karşılaştığı diğer zorluklar. Suriye örneğinde, 
sivillerin özgürleştirilmesi konusunda taraf-
ların ikna edilmesi çok zor olmuştur. Ayrıca, 
krizde açık veya gizli şekilde dâhili olan dev-
letler de çözüm ortamı oluşturulmasını engel-
lemeye çalışmışlar, her türlü zorluğa rağmen 
İHH taraflar arasında hakemlik edip sivillerin 
özgürlüğüne kavuşmasını sağlamıştır.
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İnsani 
Diplomasi 
2178 esiri 

kurtardı

Suriye’de, Şam’ın dışında Duma bölgesinde, 2012’nin 
Ağustos ayında 48 İranlı muhalifler tarafından tutuk-

lanarak esir edildi. Buna karşın Suriye zin-
danlarında binlerce masum insan sistematik 
olarak işkence görmekteydi. Esir tutulan 48 
İranlının serbest bırakılması ve 2130 Suriye-
linin hapishaneden kurtulması, İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın yoğun çalışmaları, Türkiye 
Hükümetinin ve Katar’ın arabuluculuklarıy-
la başarılı ile sonuçlandı. İnsani diplomasi ta-
rihinde önemli bir yere sahip olan karşılıklı 
olarak esirlerin serbest bırakıldığı bu süreçte 
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İzzet Şa-
hin, Muhammet Karadağ, Erhan Çelik, Tay-
lan Çetin ve Dilaver Kutluay bizzat yer aldı. 

2013 yılının Ocak ayı içerisinde tarihi bir in-
sani diplomasi faaliyeti kayıtlara geçti, bin-

lerce Suriyeli İHH’nın yoğun gayreti sonrasında ser-
best bırakıldı. Bunun öncesinde neler yaşandı? İHH 
sürece nasıl dâhil oldu, anlatabilir misiniz?
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Bülent Yıldırım: Esirlerin karşılıklı olarak ser-
best bırakılması gerçekleşmeden önce muha-
lifler bize bir talep iletti. ‘Elimizde İranlı esirler 
var, bunların karşılığında biz bir takım esir-
lerin serbest bırakılmasını istiyoruz’ dediler. 
Biz de bu isteklerini İran’a bildirdik. Suriyeli 
muhalifler özellikle 7 kişinin bırakılmasını is-
tediler. Bu süreç doğal olarak İran’ın da esir-
lerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ka-
bul etmesi ile başladı. Bu 7 kişiyi bir haftalık 
çalışmadan sonra Suriye’de, İran’ın bir büro-
sunda bize teslim ettiler. Bu insanların mu-
haliflerin tarafına götürülüp teslim edilme-
si gerekiyordu. Çatışmalar olmayacak, oraya 
bomba atılmayacak denilmişti. Ama Bosna’da, 
Irak’ta, Çeçenistan’da yaşadığımızı orada da 
yaşadık. Bombalar, çatışmalar devam etti. 

Ateş altında kalabilirdik ve kimin ateş ettiği 
belli olmazdı. Bu çalışmaları yaparken şunu 
göze almalısınız; beraber olduğunuz arkadaşı 
son defa görüyor olabilirsiniz. Birine el salla-
yıp “Allah’a ısmarladık” dediğim zaman dün-
yada da görüşebilirim, öbür tarafta da görüşe-
bilirim anlayışıyla bunu yapmanız gerekiyor.

Süreç nasıl başladı? Muhaliflerin olduğu böl-
geye giderken neler gözlemlediniz?

İzzet Şahin: Birbirine paralel olarak aynı 
anda operasyon için düğmeye basıldı ve 
herkes görevine başladı. Ama biz Duma’ya, 
muhaliflerin olduğu bölgeye geçmeden önce 
rejimin kontrolündeki Şam tarafında kala-
cak olan arkadaşlarımızla vedalaşıp ayrıldık. 

Böyle bir ortamda esirleri yakınlarına teslim 
ettik ve muhaliflerin güvenini kazandık.‘Evet, 
bu 7 kişi karşılıksız olarak bırakıldıysa irtibat 
kurduğumuz İranlılar gerçekten yetkililer ve 
Suriye rejimi üzerinde etkililer’ diye düşün-
düler. Bahsedilen esirlerin karşılıklı olarak 
serbest bırakılması öncesinde 7 esirin kurta-
rılması, bu çalışma için etkili oldu.

Çalışmalara başladık. Karşıda muhalifler vardı. 
Sadece o ara bölgede bazı sıkıntılar olabilirdi. 

Gittiğimiz yer bir savaş bölgesiydi. Aralıksız 
vurulan bir bölgeydi. Geriye dönmeme ih-
timalini de göze alarak gittiğimiz bir yerdi. 
Hareste denilen noktadan ayrılıp Duma is-
tikametinde giderken savaşın bütün izlerini 
orada görmek mümkündü. Yanmış arabalar, 
yerlerdeki topların ve tankların kurşunları, 
yollara konulmuş bariyerler, yıkılmış bina-
lar... Savaşın o acımasız yüzünü gözünü-
zü çevirdiğiniz her yerde görebiliyorsunuz, 
fark edebiliyorsunuz.
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Şam tarafında durum nasıldı?

Bülent Yıldırım: Arkadaşlarımız İranlı esirle-
ri almak için muhaliflerin tarafına geçtikten 
sonra bırakılacak muhaliflerin olduğu Polis 
Genel Müdürlüğü’ne gittim. Orada kadın ve 
erkekler bırakılacaktı. Kadınların çoğu zaten 
utançlarından konuşamıyordu. Zaten bizim-
le konuşmaya çalışan olursa oradan birileri-
nin gözüne takılıyordu. Ürktükleri için çok 
kısa cümlelerle çok şeyler anlatmaya çalışı-
yorlardı. İçeride hâlâ kadınların olduğunu 
söylüyorlardı. Bu kadınların işkence gördü-
ğünü söylüyorlardı. 16 yaşında bir kızın her 
yerine elektrik verildiğini söylüyorlardı. İşte 
o konuşan kadınlardan bir tanesi bana ‘Beni 
buradan çıkarmayın,12 yaşındaki oğlumla 

beraber aldılar, oğlum ortada 
yok. Dışarısı bana daha kötü.’ 
diyordu. Biz oğlunu bulama-
dık. 12 yaşındaki bir çocuk niye 
alınır? Kadın mecburen çıkmak 
zorunda kaldı. İçeride yaşadık-
larını öğrenmek istedim. “İçe-
risi nasıl” dediğimde yüzünü 
eğdi, yüzü kızardı ve konuşa-
madı. Demek ki evlat başka bir 
şey. Onu bize niye söylüyor? 
Acısının derinliğini anlatmak 
için söylüyor.

Tehlikeli bir bölgeye geçiş yap-
tınız bu esnada. Orada neler 
yaşandı?

İzzet Şahin: Muhaliflerin ta-
rafına geçtiğimizde onlarla 
uydu telefonu vasıtasıyla an-

cak iletişim kurabilmiştik ve onlar da bizi 
bekliyorlardı. Bizi alır almaz bir arabayla 
hızlı bir şekilde o ara bölgeden uzaklaştır-
dılar. İçeri bölgedeki bir eve götürdüler. İlk 
yaptıkları iş üzerimizde ne kadar elbise var-
sa o elbiseleri çıkarmak oldu. Onun yerine 
getirdikleri eşofman türünden kıyafetleri 
giymemizi istediler. Tabi öncesinden böy-
le bir şeyden haberimiz yoktu, bizim için 
de sürpriz oldu. Sebebini sorduğumuzda 
da bizim elbiselerimize konulacak herhan-

gi bir cihazla takip edilebileceğimiz ihtima-
line karşı bunu yaptıklarını söylediler. Bu, 
onların güvenliği içindi.

Duma bölgesindeki 48 İranlının tutulduğu 
eve vardık. Bizi sevinçle karşıladılar. Esirle-
rin ellerime yapışıp ‘ne zaman çıkacağız, bu-
gün çıkabilir miyiz, kaç gün sonra olur, biz 
burada gerçekten çok sıkıldık, çok zor du-
rumdayız, ailelerimizi merak ediyoruz, bir 
an önce gitmek istiyoruz…’ gibi sorular sor-
maya başladılar. Ben onlara normalde o gün 
çıkarmak hedefiyle orada olmamıza rağmen 

‘her şey yolunda, bugün sizi çıkarmak için gel-
dim’ diyemedim. Böyle bir söz vermek veya 
savaşın yoğun yaşandığı bir yerde, onlara bu 
denli büyük bir umut vermemiz çok zordu.

Biri diyor ki bu savaşı Emperyalizm yapıyor, biri 
diyor ki Siyonizm yapıyor, biri de diyor ki Müslü-
manlar arasındaki kavga. Ben de orada şunu düşü-
nüyorum: Mazlumun ve insanın yanında kim var? 

Havadan bombalamanın durması konusun-
da anlaşmıştık. Ama buna rağmen aralıksız 
bir şekilde, hem de çok daha fazla bir şekil-
de o bölgenin bombalanmış olması bizi zor 
durumda bırakmıştı. Tekrardan dönmek için 
hazırlandık ama şiddetli bir bombardıman 
başladığı için bu biraz uzadı. Çünkü esirlere 
bir şey olmasından korkulduğu için biraz ge-
ciktirildi. Bombardımanın durması bekledik.
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Dilaver Kutluay: İranlıları tek tek araca bindirir-
ken bir şey fark ettim. Kapıdan çıkan bir İranlı 
onları esir alan askerlere sarılıyor, İran’a davet 
ediyor, irtibat numarası istiyor, illa görüşelim di-
yordu. Buna şaşırdım. Muhaliflerden biri ile bu 
olayı konuştuğumda aranızdaki bu muhabbet 
nasıl oldu diye sordum. O da bunu: ‘Biz onlara 
hiçbir zaman esir gibi davranmadık. Bazen ca-
nımız sıkılırdı akşamları yanlarına giderdik, otu-
rurduk birlikte muhabbet eder, sohbet ederdik. 
Bazen muhabbet fazla uzardı. Onların yanında 
ben tek başıma çok uyuyakaldım. Sabaha ka-
dar 48 tane esirin yanında tek başıma uyuya-
kaldım. Aramızda öyle bir sıkıntı olmadı. Biz 
onlara mümkün olduğu kadar misafirperverli-
ğimizi gösterdik ama bu bir savaş. Savaş bazen 
yanlış kararlar aldırıyor ama inşallah bize yan-
lış kararlar aldırmaz Rabbim.’ şeklinde anlattı.

İzzet Şahin: Esirler otobüse bindiğinde say-
dım, 48 kişi olması gerekiyor. Ama sayının 49 
olduğunu gördüğümde şaşırdım, herhalde 
dedim bir yanlışlık yaptım. Tekrar baştan iki 
defa daha saydım. Yine 49 rakamı çıktı. Son-
ra sordum İranlılara, siz 48 miydiniz 49 mu 
diye. Onlar da ‘48 kişiydik ama aramızda bir 
de Afgan asıllı bir rehberimiz vardı’ dediler. Ki 
biz o rehberin İranlılarla birlikte olduğunu ve 
birlikte tutulduğunu ilk defa otobüsün içeri-
sinde sayım yaptığımız zaman öğrenmiştik.

Yola çıktık. İranlı esirleri teslim 
alıp Şam tarafına gelirken aynı 
gün buna paralel olarak devam 
eden ama çok daha heyecanlı 
olan Suriyeli esirlerin arkadaşla-
rımızca teslim alınması olayıydı. 
İranlılar çok daha normal şartlar-
da esir olarak tutulmuştu. Yeme 
içme, banyo ve diğer temel ihti-
yaçları karşılanmıştı. Ama diğer 
tarafta içinde 76 tane kadının ve 
çok sayıda çocuğun da olduğu Su-
riyeli esirler de vardı. Sonunda 
zorlu bir yolculuktan sonra ya-
nımızdaki İranlı esirleri rejimin 
kontrol ettiği bölgeye sağlam bir 
şekilde getirmeyi başardık.

İranlı esirler Şam’a doğru gelir-
ken Suriyelilerin durumu nasıldı?

Bülent Yıldırım: O soğukta insanlar çıplak ayak-
la dışarıdaydı. Ben o soğuğu anlatamam. Ger-
çekten çok soğuktu ve insanlar ciddi manada 
üşüyorlardı. Ben herhalde dedim ki bu soğuk-
tan sonra insanların çoğu hastalanır, bunların 
içerisinde ölenler olur. Ama şunu anladım ki 
insan vücudu her şeye alışıyormuş ve Allah da 
en zor zamanlarda yardım ediyor. Mahkûm-
lar bırakılırken aileleri de dışarıda bekliyordu. 
Fakat serbest bırakma esnasında bile insanla-
ra işkence yapılıyordu. İnsanlar o haldeyken 
belli gruplara ayrılıyor ve Esed lehine slogan 
atmaları isteniyordu. Sloganları eğer iyi atmı-
yorlarsa tekrar insanları getirip oraya diziyor-
lardı. Ses eğer hafif çıkıyorsa tekrar aynı tören 
yapılıyordu. Bu törenlerden sonra insanlar bı-
rakılıyordu. Yakınlarını alan dışarıdaki aileler 
de sevinçle buradan ayrılıyordu.

İnsan hayatı ve insani diplomasi adına başa-
rılı geçen bir çalışmadan sonra son olarak ne-
ler söylemek istersiniz?

Bülent Yıldırım: Biri diyor ki bu savaşı Emper-
yalizm yapıyor, biri diyor ki Siyonizm yapıyor, 
biri de diyor ki Müslümanlar arasındaki kav-
ga. Ben de orada şunu düşünüyorum: Maz-
lumun ve insanın yanında kim var?
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İnsani diplomasi; kriz, sa-
vaş, doğal afetin yaşandığı 
bölgelerde sivillerin korun-
ması, kayıpların bulunma-
sı, esirlerin kurtarılması, 
krizlerin sonlandırılması 
için gerekli adımların atıl-
masına olanak sağlayan ve 
devletlerarası geleneksel 
diplomasinin uluslarara-
sı sorunların çözümünde 
yeterli olmadığı durum-
larda aktif olarak kullanı-
lan bir diplomasi şeklidir.
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Uzaydan çekilen fotoğraflarda küçük bir 
nokta olarak gördüğümüz ve küçümsedi-
ğimiz dünyanın, içine devasa acılar ve zu-
lümler alabilecek kadar da büyük olduğu-
nu görmek için bir yolculuğa daha çıkıyoruz. 
Arakan diye bir yere gidiyoruz. Arakan ya-
nına “diye bir yer” sıfatı almayı o kadar hak 
etmiş ki, yüzyıllardır benimsediği mazlum 
tevekkülünü, ancak coğrafyada bu kadar 
önemsizleşerek anlatabiliyor.

Bir zamanlar Birmanya Sosyalist Cumhuri-
yeti olan, ardından Burma olarak karşımıza 

Myanmar diye bir ülkede 
Arakan diye bir yer…

çıkan, nihayet Myanmar isminde karar kılan 
yeryüzünün bu kara parçası gizemi o kadar 
seviyor ki, özenle korumaya çalıştığı bu es-
rarengiz kişiliğine, birkaç isme sahip olması-
nın kattığı değeri, adeta içten içe bir sevinç-
le karşılıyor. Dünyada kendini saklamaya 
çalışan ülkeler diye bir kategori oluşturmak 
gerekiyorsa (ki bence gerekiyor), Birman-
ya-Burma-Myanmar ülkesi bu listenin üst 
sıralarında yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

Peki, bir ülke niçin kendini bu kadar sakla-
ma ihtiyacı duyar? İçine kapandıkça dünyaya 

Yusuf Korkmaz
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kapanan ülke olma isteği nereden kaynakla-
nır? Elbette kendisiyle barışık olmamasından. 
Kendi insanını düşman olarak görmesinden 
ve dünyanın bütün gözlerinden uzakta yap-
maya çalıştığı o aşağılık melanetinden. Evet, 
bu ülke kendi kendini bir hapishaneye çe-
virmek pahasına, kendi insanıyla savaşıyor. 
Ama bu savaş tek taraflı, çünkü Müslüman-
ların bırakın savaşmayı kendilerini koruya-
cak güçleri bile yok.

Myanmar Güneydoğu Asya’da, Bengal Kör-
fezi’nin doğu kıyısında yer alan bir ülke. Ku-
zeybatıda Bangladeş ve Hindistan’la, kuzey 
ve doğuda ise Çin, Laos ve Tayland ile kom-
şu. Nüfusunun 50-55 milyon arasında olduğu 
tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor, zira ülke-
de epeydir gerçekçi bir nüfus sayımı yapılmı-
yor. Myanmar’da 30 Mart 2014 günü başla-
ması planlanan nüfus sayımında da, Arakanlı 
Müslümanların etnik bir grup olarak sayıl-
mayacağı açıklanmış bulunuyor.

Modern Myanmar tarihi de bölgesindeki 
benzer ülkeler gibi büyük oranda Modern 
İngiliz tarihi niteliğinde. 1820’de büyük Bir-
man Generali Maha Bandula, Hindistan’ın 
İmphal (Manipur) ve Assam eyaletlerini ele 
geçirip Bengal’e yönelince, o zaman Hindis-
tan’a egemen olan İngilizler Birmanya’ya sa-
vaş açarlar. Maha Bandula geri püskürtülür 
ve Birmanyalılar yalnızca Assam ve İmp-
hal üzerindeki isteklerinden vazgeçmekle 
kalmaz, aynı zamanda Aşağı Birmanya’nın 
Arakan ve Tenasserim bölgelerini de İngi-
lizlere bırakmaya zorlanırlar. 1826-82’de İn-
gilizler, Aşağı Birmanya’yı adım adım ele 
geçirir ve Kral Thibavv’la 1886’da yapılan 
savaştan sonra, başkenti Mandalay olan Yu-
karı Birmanya da İngilizlerin denetimi altı-
na girer. 1919’dan 1937’ye kadar Birmanya, 
Hindistan’ın bir eyaleti olarak İngiliz yöne-
timinde kalır.

II. Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Birman-
ya’yı işgal ettikten sonra sözde bağımsız bir 
devlet kurarak egemenlikleri altına alırlar. 
Savaştan sonra İngiliz egemenliği yeniden 
kurulur ama Birmanyalıların bağımsızlık 

mücadelesiyle, İngiltere’ye yapılan baskı so-
nucunda seçimlere gidilerek 1947’de bağım-
sız Birmanya Cumhuriyeti kurulur.

Tabi bu toprakların bir de İslam tarihi var. 
13. yüzyılda hızla İslamlaşan Bengal coğraf-
yasının etkisiyle yayılmaya başlayan İslami-
yet, 15. yüzyılda Müslümanların kendi dev-
letini kurmasına kadar uzandı. 18. yüzyılın 
sonlarına kadar kendi 
kendilerini idare eden 
Müslümanlar, Portekiz 
ve Hollanda gibi dev-
letlerle ticaret yaparak 
ekonomik olarak da iyi 
duruma gelmişti. Ar-
dından Budist Burma 
Sultanlığı’nın saldırıla-
rıyla yıkılan İslam ida-
resinin boşluğunu, bu 
idareyi yıkan Burma-
lılar değil, 19. yüzyı-
lın kudretli işgalcile-
ri İngilizler doldurdu. 
Güçlü devrinde uzun 
yıllar bölgeyi sömüren 
ve Müslümanları köle 
olarak çalıştıran İngi-
lizler, gücünün sona 
ermesiyle birlikte bu 
toprakları esas sahip-
leri olan Müslümanla-
ra değil, Budist Burma 
hâkimiyetine terk etti. 
Bu da Arakanlı Müslü-
manların günümüze kadar ulaşan çileli gün-
lerinin İngilizlerden sonra yeni bir başlan-
gıcı anlamına geliyordu.

Yüzde doksana yakını Budist olan Myan-
mar’ın, Budist kültürde önemli bir yeri bu-
lunuyor. Ülkede 9. ve 13. yüzyıllar arasında 
yapılmış binlerce Buda tapınağının kalıntıla-
rı bulunuyor. Geçmişte beş milyondan fazla 
Müslümanın yaşadığı ülkede, zorunlu teh-
cire maruz kalan Arakanlıların, civar ülkele-
re ve Ortadoğu ülkelerine biteviye göçüyle 
bugün Müslümanların sayısının iki milyona 
kadar düştüğü söyleniyor.

Bugün Arakanlı Müslü-
manlar, barış dini olarak 
adlandırılan Budizmin 
egemen olduğu Myan-
mar’da, sistemli bir kat-
liam ve baskı politikasına 
maruz bırakılıyorlar. Ara-
kanlı Müslümanlar Myan-
mar Devleti tarafından 
vatandaş sayılmıyor, ken-
dilerine kimlik verilmiyor. 
Müslüman ismi kullan-
maları yasak. Bir yerden 
bir yere seyahat etmele-
rine müsaade edilmiyor. 
Evlenmeleri dahi yasak.
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Müslümanlar Budistler tarafından Budiz-
me geçmeleri için uzun yıllar baskı altına 
alındı, buna direnen Müslümanlara yöne-
lik 1938 yılında başlayan baskı ve sindirme 
politikası, 1942 yılında zirve yaptı ve 150 
binden fazla Arakanlı Müslüman hunhar-
ca katledildi. Katliamdan sonra başlayan 
Arakanlıların toplu göç süreciyle, dünya-
nın değişik bölgelerine yayılmış olan Ara-
kan diasporası da başlamış oldu.

1962’de gelen ikinci saldırı dalgasında Ko-
münist General Ne Win, Arakan’daki tüm 
İslam izlerini silmeye çalıştı. Oruç tutmak, 
kurban kesmek, hacca gitmek de dâhil, Müs-
lümanların tüm ibadetleri yasaklandı, cami-
ler kapatıldı. Kadınlar zorla Budist erkeklerle 
evlendirildi. 1962-1984 yılları arasında 200 
binden fazla Müslüman katledilirken, bir 
milyon kadar Arakanlı da Bangladeş baş-
ta olmak üzere komşu ülkelere kaçmak zo-
runda bırakıldı.

Bugün Bangladeş’teki mülteci kampların-
da insani olmayan kamp koşullarında ya-

şam mücadelesi veren Arakanlılar, Bangladeş 
Devleti’nin de Myanmar’ı aratmayan uygula-
malarıyla boğuşmak zorundalar. Kendi mad-
di imkânsızlıklarını bahane eden Bangladeş, 
tersine göç politikasını savunuyor ve her fır-
satta Arakanlıları topraklarından atmaya ça-
lışıyor. 600 bin Arakanlı mültecinin yaşadığı 
Bangladeş’teki mülteci kamplarında açlıktan 
ve fevkalade kötü hijyen koşullarından kay-
naklanan ölümler sıradan hale gelmiş bulu-

nuyor. Zaman zaman teknelerle açık denize 
çıkmaya zorlanan Arakanlılar, çoğunlukla gü-
venli bir limana ulaşamadan denizlerde bo-
ğuluyor. Güney Asya suları açık denize bıra-
kılmış Arakanlıların mezarı oluyor.

Arakan’da devlet gözetiminde ve bilgisin-
de oluşturulmuş Budist çeteler her fırsatta 
Müslüman katliamı yapıyor. 2012’de patlak 
veren yeni bir katliam kampanyasında bin ci-
varında Müslümanın öldürüldüğü Arakan’da, 
2013 yılında Myanmar’ın Güney Asya Oyun-
ları’na ev sahipliği yapması dolayısıyla, dün-
yaya kötü bir imaj vermek istemediğinden 
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Myanmar, Arakanlı Müslümanlarla ülkenin diğer böl-
gelerinde yaşayan Müslümanları birbirinden tecrit 
etme politikası da uyguluyor. Birbirleriyle iletişim 
kurmalarının ve ziyaret etmelerinin önüne geçiyor.

katliama ara vermesiyle nispeten sakin bir 
yıl geçti. 2014’ün ise daha hareketli geçeceği 
anlaşılıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında 48 Müs-
lümanın daha katledildiği Arakan’da, dünya-
nın farklı bölgelerinden gelen yardım görev-
lileri de aynı çeteler tarafından taciz ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün bizzat 
devlet tarafından girişinin yasaklandığı Ara-
kan’a geçtiğimiz günlerde yardım ulaştırma-
ya çalışan Sri Lan-
kalı ve Malezyalı 
yardım kuruluşu 
görevlileri büyük 
tehlikeler atlattı. 
Sri Lankalı görev-
liler darp edilirken, 
Malezyalı görevli-
ler kaldıkları otel-
de yüz kişilik bir 
grup tarafından 
muhasara altına 
alındı. Daha son-
ra sayıca daha kala-
balık olan Arakan-
lı Müslümanların 
müdahale etme-
siyle dağıtılan gru-
bun elinden kur-
tarılan Malezyalı 
yardım görevlileri, 
linç edilme tehli-
kesini bu şekil-
de savuşturabildi.

Bölgedeki İslam izlerinin silinmesi amacıyla 
yürütülen çalışmalarda Arakan’ın başkenti 
sayılan Akyab’ın ismi de Sittwe olarak değiş-
tirilmiş. Sittwe’ye, Myanmar’ın iktisadi baş-
kenti Yangon’dan bir buçuk saatlik aktarmalı 
bir uçuşla varıyoruz. Programımızda 20 bin 
battaniye dağıtımının yanı sıra, dört yüz ai-
leye gıda dağıtımı bulunuyor. Gıda dağıtımı 
bizden sonra da bölgedeki partner kurulu-
şumuz vasıtasıyla 15 günlük aralıklarla altı 
ay boyunca devam edecek. Sittwe’deki ilk 
günümüz bölgedeki yerel kuruluş temsilci-
leriyle yaptığımız planlama ve istişarelerle 
geçiyor. Ertesi gün erkenden dağıtım yapa-

cağımız kampa geçerek, önceden ayarlanan 
isim listelerine göre dağıtımlarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Tüm hayati ihtiyaçları dışarıdan 
gelecek yardımlara bağlı olan bu insanlar için 
dağıttığımız gıda kolileri ve battaniyeler çok 
şey ifade ediyor.

Köyleri yakılarak oturulmaz hale gelen Müs-
lümanlar, boş arazilerde kurulmuş kamplar-
da kalıyorlar. Kendi vatanında kamplarda 

mülteci hayatı yaşayan Arakanlılar, Gazze’de 
kendi toprağında kamplarda yaşayan Filis-
tinlilerle aynı kaderi paylaşıyor. Bu kamplar 
şimdilik devlet tarafından koruma altında. 
Ama köyleri basılıp, yakılıp yağmalanırken 
tüm bunlara göz yuman devletin, bir gün bu 
kamplarda yaşanabilecek yeni linç girişim-
lerine göz yummayacağı şüpheli.
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Akşam Sittwe şehir merkezinde kısa bir tur atı-
yoruz. Şehir adeta bir hayalet kasabayı andı-
rıyor. Işıklandırma yok, caddeler sadece irili 
ufaklı dükkânlardan yayılan zayıf ışıklarla ay-

İHH, çevrelerinde polis ve askerî kontrol noktaları oluşturu-
lan köylerde veya yakılan, yıkılan köylerini terk ederek sığın-
dıkları kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için sağ-

lık ve gıda yardımlarını 
sürdürüyor. Zor şartlar 
altında Bangladeş’te-
ki Kutupalong Mülteci 
Kampına sığınan Ara-
kanlı mültecilere ve Tek-
naf bölgesinde yaşayan 
Arakanlılara 10 bin adet 
battaniye dağıtıldı. Civar 
köylerindeki 8 bin 750 
Arakanlı mülteci aileye 

ise 20 kiloluk pirinç çuvalı dağıtıldı.Az da olsa yapılan bu yar-
dımlar oradaki insanları mutlu ediyor ancak Myanmar’da-
ki Müslümanlar için kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor. 

dınlanıyor. Aslında iktisadi başkent Yangon da 
aşağı yukarı bu şekilde. Komünizmin karaba-
sanı hâlâ sokaklarda dolaşıyor. Her ne kadar 
2011’de Komünist askeri cunta görevi sivil bir 

Arakanlı 
Müslümanlara 

battaniye ve 
gıda yardımı
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parlamentoya devretmiş ve demokrasiye ge-
çiş süreci başlamış gibi görünse de, ülke yö-
netimi halen büyük oranda emekli general-
ler ve ordu mensuplarının elinde.

Myanmar, ABD’nin Güney Asya’ya daha fazla 
önem vereceği düşünülen yenidünya politik 
vizyonunda daha sık ismini duyacağımız ül-
kelerden biri olmaya aday. Bugünlerde Ukray-
na’da yaşanmakta olan ve kültürel parçalan-
mışlıktan doğan kırılgan yapıyı istismar eden, 
Rusya ve Batı nüfuz mücadelesinin küçük öl-
çekli bir benzerini, önümüzdeki yıllarda bu 
topraklarda da görebiliriz. Tabi bu tamamen 
Batı’nın bu topraklara atfedeceği öneme bağlı. 
Yeni politik vizyonda bu topraklara bir önem 
atfediliyorsa, Ukrayna’daki Batı yanlısı parça 
gibi, Myanmar’da da Müslümanlar bu siyase-
tin potansiyel bir parçası olarak görülebilirler. 
Zaten şimdiden ülkede örtülü bir ABD – Çin 
mücadelesinden bahsediliyor.

Ama işin aslı Arakanlı Müslümanlar o kadar 
zayıf ki, mevcut şartlarda bu tür bir rekabet-
te isimlerinin anılması bile zor görünüyor. İs-
lam dünyası kurumlarının yaptığı yardımlar 
ise maalesef sınırlı kalıyor. Kendi siyasi gele-
ceğini belirlemekten aciz İslam dünyasının, 
bu toprakların siyasi geleceğinin belirlenme-
sinde söyleyebileceği söz yok. Kısacası Ara-
kan diye bir yerde yaşayan bu Müslümanlar, 
tamamıyla kendi dışlarında gelişen, acımasız 
küresel ve bölgesel siyasetin çarklarına terk 
edilmiş durumda.
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Burma askerî yönetiminin zulmü altındaki Arakanlı 
Müslümanlar, aç ve bitkin bir halde, hayatlarını kur-
tarmak için vatanlarından kaçmaya çalışıyor. Birço-
ğunun ailesi katledilmiş. Giydikleri elbiselerden başka 
yanlarında eşya yok. Teknedeki erkeklerin yüzlerin-
de çaresizlik, kadınların yüzlerindeyse korku var. 

Naf Nehri, Arakan Temmuz, 2012
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Filipinler hükümeti ile ülkenin güneyinde 40 
yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Moro İs-
lami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasındaki sa-
vaşı resmen bitiren tarihi anlaşma imzalandı. 

“Kapsamlı Anlaşma” (Comprehensive Agree-
ment on the Bangsamoro) olarak isimlendiri-
len bu anlaşma taraflar arasında 2012 yılında 
imzalanan Çerçeve Anlaşması ve sonrasın-
da hazırlanan eklerin tamamını içine alıyor.

Manila’da gerçekleşen törene Malezya Başba-
kanı Necib Razak, Filipinler Devlet Başkanı 
Benigno Aquino, Moro İslami Kurtuluş Cep-
hesi (MILF) Lideri Hacı Murat İbrahim, Ulus-
lararası Temas Grubu üyesi olan Türkiye’den 
temsilci olarak Dışişleri Bakanı Yardımcısı 
Büyükelçi Naci Koru, Malezya Büyükelçisi 
Esra Cankorur, tarafların temsilcileri ve çok 
sayıda politikacı katıldı. Törende ayrıca ba-

Filipinler’de savaşı 
resmen bitiren anlaşma 
imzalandı

rış sürecini gözlemlemek üzere 2012 yılında 
imzalanan Çerçeve Anlaşması çerçevesinde 
oluşturulan Bağımsız Gözlemci Heyeti (TP-
MT)’nin uluslararası beş üyesi arasında bu-
lunan İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcileri 
Hüseyin Oruç ve Ömer Kesmen de yer aldı.

Müslümanlara geniş bir özerklik getirmeyi 
hedefleyen anlaşmanın imzalanmasının ar-
dından Bangsamoro Temel Yasası’nın dev-
let başkanına sunulması bekleniyor. Yasa-
nın kongre tarafından onaylanmasıyla da 
Bangsamoro yönetimi geçiş hükümetine 
devredilecek. 2016’da yapılacak seçimler-
le de süreç tamamlanmış olacak. Yaklaşık 
40 yıldan fazla zamandır bağımsızlık mü-
cadelesi veren MILF ile Filipinler devleti 
arasındaki iç savaşta 120 bin civarında kişi 
hayatını kaybetti. 
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Filipinler Devleti ile Moro İslami Kurtuluş Cep-
hesi (MILF) arasında 40 yıldır devam eden ve 
120 bin kişinin ölümüne neden olan iç savaş 
2012 yılında imzalanan barış anlaşması ile son 
buldu. Bazı dönemlerde kesintiler olsa da yak-
laşık 15 yıl süren müzakerelerin ardından ülke-
nin güneyinde özerk bölge kurulmasını öngö-
ren bir yol haritası üzerinde mutabakata varıldı. 

Bugünlerde taraflar arasında kapsamlı an-
laşmanın imzalanması ve bununla birlikte 
hazırlanan temel yasanın kongreden geç-
mesi bekleniyor. Böylece otonom bölgenin 
yönetimi kurulacak geçiş hükümetine dev-
redilecek. 2016 yılında yapılacak seçimlere 
kadar görevde kalacak olan bu hükümet ile 
geçiş süreci fiili olarak tamamlanmış olacak.

Bölgede yaşanan gelişmeleri başından beri 
takip eden İHH İnsani Yardım Vakfı sürecin 
başlamasıyla birlikte oluşturulan Bağımsız 
Gözlemci Heyeti’nin üyeleri arasında bulu-
nuyor. 15 Ekim 2012’de Bangsamoro’da im-
zalanan Genel Çerçeveli Anlaşma çerçeve-
sinde kurulan Bağımsız Gözlemci Heyeti, 
Moro barış sürecinin tarafları arasında im-
zalanan bütün anlaşmaların uygulanmasını 
gözlemleyip değerlendirmelerde bulunuyor. 

Şubat ayının son yarısını gözlem ve incele-
melerde bulunmak üzere heyetle birlikte sa-
hada geçiren, barış anlaşması yapılan prog-
rama katılan İHH Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Oruç ile heyetin çalışmalarını, barış sürecini 
ve Moro’nun geleceğini konuştuk. 

Hüseyin Oruç:  
Filipinlerde barışın vakti geldi 

Röportaj: Zümrüt Sönmez
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Filipinlerde uzun zamandır süren çatışmaların 
ardından bugün barış heyecanı yaşanıyor. Sü-
reç hakkında bizi kısaca bilgilendirir misiniz? 

Filipinlerde Müslüman halkın mücadele-
si uzun yıllara dayanıyor. Biz sadece son 40 
yıllık süreci biliyoruz, aslında daha öncesi de 
var. Uzun süren görüşmelerden sonra iki ta-
raf arasında 2012 yılında Çerçeve Anlaşma-
sı imzalandı. Bu anlaşmanın söylediği ekler-
le ilgili çalışmalar devam ediyordu. Aradan 
geçen yaklaşık 2 yıl içerisinde çok önemli iki 
problemle ilgili ek maddeler üzerinde çalışıldı. 
Biri normalleşme eki, diğeri de Bangsamoro 
kara sularının nasıl paylaşılacağıyla ilgili ek-
lerdi. Ocak ayının son haftasında bunlar üze-
rinde de anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. 
Mart ayı içerisinde Filipinler Devleti ve İsla-
mi Cephe arasında konuşulan tüm maddeleri 
kapsayan ve yol haritasını ortaya çıkartacak 

olan “Kapsamlı Anlaşma” imzalandı. Anlaş-
manın imzalanmasıyla birlikte geçiş komis-
yonunun hazırladığı, aynı zamanda kurula-
cak otonom bölgenin anayasasını da teşkil 
edecek olan “temel yasa”nın kongreden geç-
mesi ve fiili aşamanın başlaması bekleniyor. 

Bu anlaşma bölgede yaşayan Müslümanla-
ra ne getiriyor? 

Bu yeni süreçle geniş yetkileri olan bir otono-
mi kuruluyor. Bu bölgenin ismi Bangsamoro 
olacak. Dışişlerinde ve genel güvenlik konu-
sunda merkezi hükümete bağlı, iç işlerinde 
çok geniş yetkilere sahip, seçimle belirlene-
cek bir parlamentosu olacak, buradan seçile-
cek bir başbakanın kuracağı hükümet ülkeyi 
yönetecek. İslam hukukuna göre hazırlanan 
bir temel yasası olacak. Gene aynı şekilde İs-
lam hukukuna uygun mahkemeler kurulacak. 

Güvenlik, bütçe, eğitim, sağlık 
gibi temel tüm hizmetler ta-
mamen Bangsamoro hüküme-
tinin sorumluluğunda olacak. 
Filipin askeri sadece ülke gü-
venliği için gerekli olan mik-
tarda ve yerlerde sınırlı olarak 
varlık gösterecek. Toplanan 
vergilerin ve diğer gelirlerin 
%75’i otonom bölgenin büt-
çesine gelecek. Fosil maden-
lerin gelirinin de %50’si bölge 
bütçesine dahil olacak. Ken-
di geliri olan, güvenliği ken-
di elinde olan, İslami kanun-
larla yönetilecek yaklaşık 5 
milyon nüfuslu ve yaklaşık 
25.000 km2’lik bir otonom 
bölge kurulmuş olacak.

Bangsamoro yönetimi nasıl 
şekillenecek?

Filipinler devleti bu yıl so-
rumluluğu geçiş komisyonu-
na verecek. Komisyonun 2016 
seçimlerine kadar iş başında 
kalması, bu arada geçişin fiili 
olarak tamamlanması planla-
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nıyor. Eş zamanlı olarak yürütülecek olan si-
lahların bırakılması ve karşılığında ordunun 
bölgeden çekilmesi süreci bağımsız komis-
yonlar aracılığıyla yürütülecek. Bu süreç İs-
lami Kurtuluş Cephesi’nin silahlı güçlerinin 
sivilleşmesi ile ordunun sadece ulusal gü-
venlikle alakalı belli üslere çekilip sokaktaki 
asayişin sorumluluğunun polise bırakılması-
nı içeren bir normalleşme süreci aynı zaman-
da. Temel yasanın kabul edilmesiyle birlikte 
referandum aşaması da başlayacak. Şu anda 
beş bölgenin Bangsamoro içerisinde yer ala-
cağı belli, ayrıca diğer bölgelerden bazı şehir-
lerin buraya bağlanması bekleniyor. Referan-
dum yapılacak şehirlerden biri de Kotobato. 
Referandumda evet çıkarsa Kotobato Bang-
samora’ya katılacak. Bizim görüşmelerimiz 
biraz da bununla alakalıydı. Referandum ya-
pılacak şehirlerde genel havanın ne yönde ol-
duğunu gözlemlemeye çalıştık. Kotobato’daki 
görüşmelerimizde hava genel 
olarak olumluydu. Görüştü-
ğümüz kişiler büyük bir ço-
ğunluğun katılım taraftarı 
olacağını, olumsuz olanların, 
sürece iyi bakmayanların re-
feranduma katılmayacakları-
nı düşünüyorlar. 

Filipinler halkı barış süre-
ci hakkında ne düşünüyor?

Genel inisiyatife baktığı-
mızda, her iki taraf da barı-
şı istiyor. Halk artık barış za-
manının geldiğini söylüyor. 
Filipinlerde yaşayan Müslü-
manlar, Hıristiyanlar ve di-
ğer azınlıklar artık ne olursa 
olsun barış istiyor. Geçmişle 
karşılaştırdığımızda da yapı-
lan bu anlaşmanın bölgenin 
gerçekliklerine daha uygun 
olduğunu görüyoruz. Çünkü 
otonom hale getirilecek olan 
bölge ağırlıklı olarak Müslü-
man nüfusun yaşadığı bir böl-
ge. Yani zaten oradalar, za-
ten varlar ve mevcudu alıyor 

olacaklar. Elbette iki taraftan da bu anlaşma-
yı bozma eğilimi olan, kabul etmeyenler var. 
Bu süreci Filipinler devletinin bölünmesi 
olarak gören ve karşı çıkan bir kesim de var 
ama büyük bir çoğunluk değil. Bangsamo-
ro bölgesinin Müslümanların kontrolünde 
bir otonom haline getirilmesinin Filipinli-
lere de faydası olacağını söyleyenlerin oranı 
çok fazla. Diğer yandan hükümet de bürok-
rasi de devlet başkanı da barıştan yana tavır 
koymuş durumdalar. Barış süreci olumlu bir 
havada devam ediyor. Sadece Müslüman ço-
ğunluğun bulunduğu bölgelerde değil Fili-
pinlerin diğer şehirlerinde de incelemelerde 
bulunduk. Mesela İligan 300 bin nüfuslu, ço-
ğunluğu Hıristiyanların oluşturduğu, Müs-
lümanların azınlıkta olduğu bir şehir. Orada 
belediye başkanıyla, üst düzey yöneticilerle, 
sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla görüş-
meler yaptık. Filipinlerin genelinde hakim 
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olan atmosferi burada daha yoğun bir şekilde 
hissettik. Barışı isteyenler çoğunlukta, ama 
istemeyenler de çok net bir şekilde “ülkeyi 
bölüyorsunuz” diyerek karşı çıkıyorlar. An-
cak bu muhalefet süreci olumsuz yönde et-
kileyecek gibi görünmüyor çünkü tüm taraf-
lar buna karşı hazırlıklı durumdalar.

Bağımsız Gözlemci Heyeti sahada neler yapıyor?

Bağımsız bir kurum olan TPMT, iki ayda bir 
veya gerektiğinde toplanarak, başta Bangsa-
moro’daki Genel Çerçeveli Anlaşma ve ekle-
ri olmak üzere Moro barış sürecinin tarafları 
arasında imzalanan bütün anlaşmaların uy-
gulanmasını gözlemleyip değerlendirmelerde 
bulunuyor. Normalleşme sürecinin gözlem-

lenmesi ve raporlanması da üyesi bulundu-
ğumuz Bağımsız Gözlemci Heyeti tarafın-
dan yapılacak. Saha çalışması için bölgeye 
gittiğimizde ordunun bölgeden çekilip çe-
kilmediği ve hangi noktalardan çekildiği ile 
ilgili ziyaretler yapacağız ve raporlar hazır-
layacağız. Heyet iki ayda bir bölge ziyaretle-
ri yaparak her seferinde iki haftalığına saha-
da olacak. Görüşmelerimiz sadece Kotabato 
merkezli değil. Sürecin tüm taraflarıyla gö-
rüşüyoruz. Farklı şehirleri ziyaret ediyoruz.

Moro’daki mücadelenin İslam dünyası için 
anlamı nedir, nasıl değerlendiriyorsunuz?

Moro’daki mücadele gücünü kendisinden 
alan, büyük bir halk desteğine sahip, yerel 
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Avrupa Birliği Eski Fi-
lipinler Büyükelçisi 
Alistair Mac Donald’ın 
başkanlık ettiği Ba-
ğımsız Gözlemci He-
yeti (Third Party Mo-
nitoring Team – TPMT) 
üyeleri arasında İHH 
İnsani Yardım Vakfı 
Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Oruç, Mindanao 
İnsan Hakları Eylem 
Merkezi Başkanı Zai-
nuddin Malang, Asya 
Vakfı Ülke temsilcisi 
Steven Rood ve Ba-
rış Enstitüsü Başkanı 
Gaston Z. Ortigas bu-
lunuyor.

ve milli bir özgürlük mücadelesi örneği. Si-
lahlı mücadelesi içerisinde de hiçbir şekilde 
sivilleri hedef almamış, dışarıdan yabancı-
ları içerisine kabul etmemiş. Ekonomik im-
kanları oldukça sınırlı kalmış. Bir devletin 
desteğini almamış, yurtdışından kurumlar, 
büyük yapılar ya da Körfez sermayesi gibi 
bir akış olmamış. Halk bir yandan tarlasın-
da çiftçilik yapıp ya da balıkçılıkla geçimini 
sağlayıp bir yandan da mücadelesine devam 
etmiş. Bu insanlar üç kuruş kazanıyorsa bir 
kuruşunu mücadeleye ayırmış. İlme yatırım 
yapmış, Müslüman kimliğini hiçbir zaman bir 
kenara bırakmamış. Filipinler devletine de 
barış için kendisini muhatap alması gerek-
tiğini göstermiş.  Devlet de zaten bunu gö-
rünce doğru adreste, doğru insanlarla, doğru 
zamanda bir müzakere ortamı yakalayınca 
barış süreci belli bir noktaya gelmiş. Elbette 
riskler de var. İslami Kurtuluş Cephesi orada 
mücadelesini her an devam ettirecek konum-
da olmak istiyor. Bunu Filipinler devletine 
de söylüyorlar. Yapılan antlaşmaların önemli 
maddelerinden bir tanesi silahlı mücadele-
de geri çekilmenin karşılıklı denge içerisin-
de yürütülmesi. Önümüzdeki süreç olduk-
ça kritik gibi gözüküyor.  

Bu bir milli mücadeleydi ve barışla birlikte 
kazanılmış oldu. Dünyanın diğer bölgelerin-
deki krizler için örneğin Filistin, Keşmir, Ara-
kan,  Patani, Doğu Türkistan için çok önem-
li bir örneklilik teşkil ediyor. Benzer yapılar 
teröristlikle suçlanırken Moro İslami Kur-
tuluş Cephesi Filipinler devleti tarafından 
muhatap kabul ediliyor. Masada karşılıklı 
imzalanan anlaşmalar var. Bu dünyanın da 
kabul ettiği bir süreç ve biz de bu sürecin 
bir parçasıyız. Başarılabilirse Müslümanla-
rın Müslümanca yaşadıkları, kendi hukuk-
larını işlettikleri, kendi eğitim sistemlerini 
kurdukları, çok geniş yapılı bir özerklik içe-
risinde kendilerini ifade edebildikleri bir ör-
nek ortaya çıkacak. 

İHH’nın bu süreçteki rolü nedir?

Biz İHH olarak bu süreçte heyetin ajandası 
içinde hareket ediyoruz. Anlaşma maddele-

rinin ne kadar uygulandığını dünyaya söy-
leyen ağızlardan bir tanesi İHH olacak. Bir 
aksaklık varsa bunu önce taraflara söyleye-
ceğiz. Düzeltilip düzeltilmediğini izleyecek, 
aksi takdirde bununla ilgili raporumuzu ha-
zırlayacağız. Rapor yine öncelikle taraflarla 
paylaşılacak, sonuç olumlu olmazsa dünya-
ya sunulacak. Raporlar 3 aylık ve yıllık peri-
yotlarla hazırlanacak. Diğer yandan İHH ola-
rak bölgedeki insani yardım çalışmalarımızı 
da sürdürüyor olacağız. 

Türkiye ülke olarak ne gibi katkılar sağlayabilir?

Türkiye’nin bu konuda inisiyatif alması gere-
kiyor. Gerek devlet olarak gerekse kurumla-
rıyla bölgede olması gerekiyor. Diğer Müslü-
man ülkeler ve gruplar da bölgede Moro’nun 
yanında yer alma-
lı. Buna yönelik 
mutlaka bir şeyler 
yapmak lazım. Bu 
konu yapılan ant-
laşmalara da gir-
di. Antlaşmalarda 
eğer birileri böl-
geye yatırım yap-
mak isterse, des-
tek vermek isterse,  
Filipinler devleti-
nin buna engel ol-
maması zikredildi. 
Yani bütün kapılar 
açık olacak. Ortak 
bir fon oluşturula-
bilir ve o fonla bu-
rada yatırımlar ya-
pılabilir. İHH’nın 
ya da Türkiye’nin 
asıl yapması gere-
kenlerinden bir ta-
nesi de Moro’nun 
dünyaya açılma-
sına, İslam dün-
yasına açılmasına katkıda bulunmak. Hem 
siyasi anlamda, hem sivil toplum olarak böy-
le bir destek vermek lazım ki Morolu Müs-
lümanlar masada kazandıklarını fiiliyatta 
kaybetmesinler.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılından bu yana dünya-
nın neresinde olursa olsun bütün ihtiyaç sahiplerine in-
sani yardım ulaştırmak için çalışan ve insanları yardıma 
muhtaç hâle getiren meselelere insan hakları perspekti-
finden bakarak çözüm odaklı projeler geliştiriyor. Bu an-
layıştan hareketle yetim çocukların bakımını üstlenerek 
kendi ülkelerinde, anne veya akrabaları yanında ya da ye-
timhanelerde, güvenli ortamlarda en iyi şekilde yetişme-
leri için çalışmalar yapılıyor.

Yetim 
Gülerse 

Dünya 
Güler 

Kuruluşundan itibaren sürdürdüğü yetim yar-
dım çalışmalarına 2007 yılında hayata geçir-
diği Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile yeni 
bir ivme kazandıran İHH, Aralık 2013 itiba-
rıyla 43 ülke ve bölge ile Türkiye’de 46 şehir-
de 34.644 yetime düzenli olarak destek sağ-
lıyor. Toplam 135 ülke ve bölgede 100.000’e 
yakın çocuğa her yıl Ramazan, Kurban, Ye-
tim Dayanışma Günleri vb. çalışmalarıyla 

dönemsel yardımlar ulaştıran vakıf, yetim-
ler için eğitimden sağlığa, sosyal yardımlar-
dan kültürel desteklere kadar farklı alanlar-
da projeler gerçekleştiriyor.

İHH, yetim çocuklar için çıktığı uzun ve kut-
lu yolda, yapılan hayrı kalıcı hâle getirmek 
adına insanların zihinlerinde ve kalplerinde 
yetim ve savunmasız çocuklara ilişkin duyar-
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lılık oluşturmak amacıyla çeşitli organizas-
yonlar düzenliyor. Bütün insanlığa emanet 
olan savunmasız yetim, öksüz, terk edilmiş 
ve engelli çocuklarımız için beş kıtada çok 
sayıda çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalış-
malardan biri de yıl içerisinde yetimler için 
tertip edilen en önemli faaliyetlerden olan, 
her yıl 16-31 Mart tarihleri arasında düzen-
lenen Yetim Dayanışma Günleri’dir. İlk ola-
rak 2011 yılında düzenlenen Yetim Dayanış-
ma Günleri, İHH’nın yetim çalışması yaptığı 
ülke ve bölgelerin ziyaret edilmesi, projele-

rin değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi 
ile oralarda çeşitli etkinlikler gerçekleştiril-
mesi şeklinde icra ediliyor.

Yetim Dayanışma Günleri’nde 2013 yılın-
da eğitimden sağlığa, sosyal destek çalış-
malarından acil yardımlara, kültürel akti-
vitelerden mesleki eğitim ve kalkındırma 
projelerine kadar Türkiye ile birlikte dün-

yanın 39 ülke ve bölgesinde hayata geçiri-
len 226 projede on binlerce çocuğumuzla 
buluşup saçlarını okşadık, hatırlarını sor-
duk. Bu sene 4. Yetim Dayanışma Günle-
ri ile 41 ülke ve bölgede 350’yi aşkın proje 
gerçekleştirme ve 60.000’i aşkın yavrumu-
zun yüreğine dokunma azim ve gayretinde-
yiz. Yetim çocuklarımızın en büyük ihtiyaç-
larının tüm çocuklar gibi sevgi, ilgi, şefkat 
ve merhamet olduğunun bilincinde çalışı-
yoruz. Biliyoruz ki yetimlerin velisi Allah 
(cc)’tır. Yetimlerin Efendisi Peygamberi-

miz (sav.) “Kendi yetimini veya başkasına 
ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (şe-
hadet parmağı ile orta parmağını bir araya 
getirerek) cennette bu kadar yakın olacağız.” 
buyurmuşlar ve bizlere yeryüzünün bütün 
yetimlerini işaret etmişlerdir. O hâlde ye-
timlere kucaklarını, gönüllerini açanlara, 
sınır tanımadan onların başlarını okşayan-
lara müjdeler olsun!
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40 bin kere 
Maşallah 

Türkiye dâhil 46 ülkede uygulanan “Yetim 
Sponsorluk Destek Sistemi” ile sürekli des-
tek kapsamına alınan yetim sayısı Mart ayı 
itibariyle 40.000’i geçti. Şu an ise bu sayı 
yaklaşık 42bin. Yetim sponsorluğuna dahil 
olan 40bininci yetim ise, İHH’nın Kilis sını-
rına yakın bir bölgede açtığı Şemmarin Kon-
teyner Kenti’nde annesi, teyzesi, anneannesi 
ve kardeşleriyle yaşayan Ahmet El Hüseyin. 

Babası Halep’te şehit düşen 10 yaşındaki Ah-
met’in sponsoru da “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” projesine katılan Bağcılar’daki 
Kazım Karabekir Ortaokulu 6K sınıfı. Yakla-
şık 8 ay önce babası şehit olan Ahmet’in üç 
erkek bir de kız kardeşi var. 

Babasının vefat etmesinden dolayı çeşitli zor-
luklarla karşı karşıya kaldıklarından Türkiye 
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sınırına sığınmışlar. 7 kişi birlikte kaldıkları 
konteynerde Ahmet, annesine işlerinde yar-
dım ediyor, evin erkeği olarak her gün aşevin-
den yemek ve su getiriyor. Diğer zamanlarda ise 
konteyner kentteki arkadaşları ile oyunlar oy-
nuyor. Savaş başlamadan önce bir yıl okula git-
miş. Şimdi kampta açılan okula devam ediyor. 
Okul ve oyun saatleri haricindeki zamanı ise 
Kur’an ve hikaye kitapları okuyarak geçiriyor. 

Yetimlerimizin elinden tutan, onlara maddi manevi des-
tek olan tüm bağışçılarımıza gönül dolusu şükranlar...
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TÜRKİYE’DE YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ 
ÇALIŞMASI YAPILAN ŞEHİRLER

2014 Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında bölgelerde bulunan partner si-
vil toplum kuruluşları ve İHH tarafın-
dan Türkiye dâhil 41 ülkede toplam 350 
adet proje gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu projeler içerisinde ihtiyaç durumu-
na göre okul, yetimhane ve ev inşası, 

yetim evlerinin tamir ve tadilatları, ye-
timhanelerin ihtiyaçlarının karşılanma-
sı, laboratuar ve kütüphane kurulumları, 
yetim ailelerine geçimlerini sağlamaları 
için kalıcı yardımlar yapılması gibi sos-
yal destekler bulunuyor.
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350 projenin 149’u Türkiye’de, geri kalanı ise 
Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Bangladeş, 
Bosna-Hersek, Burkina Faso, Cibuti, Çad, 
Çeçenistan, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, 
Filistin, Gana, Gürcistan, Haiti, Irak, 
Kazakistan, Keşmir, Kırgızistan, Kosova, 
Lübnan, Makedonya, Mısır, Moritanya, 

Nepal, Pakistan, Preşova, Ruanda, Sancak, 
Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan, 
Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, 
Yemen ve Ekvador’da hayata geçirilecek. 
Böylelikle Türkiye içerisinde 20.769, yurt 
dışında 44.274 olmak üzere 60.000’i aşkın 
yetim çocuk bu projelerden yararlanacak.
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BÖLGE: AFRİKA
ÜLKE/BÖLGE: SOMALİ

PROJE TANIMI: Kalkındırma projeleri kapsa-
mında 20 yetim ailesi için dikiş makinesi alımı

PROJENİN GEREKÇESİ: İç savaş nedeniyle 
uzun yıllardır merkezî bir yönetimin olma-
dığı Somali’de altyapı, eğitim ve sağlık gibi 
en temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi 
ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kaos ve eko-
nomik geri kalmışlık sebebiyle hayat koşul-
larının çok zor olduğu Somali’de yetim aile-
lerimizin yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
için kalıcı projelere ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN AMACI: Kalkındırma projeleriy-
le ihtiyaç sahibi yetim ailelerine geçimleri-
ni temin edebilmeleri için kalıcı destek sağ-
lanması amaçlanmaktadır.

PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI: 
Projeden 20 yetim ailesi yararlanacaktır.

PROJENİN MALİYETİ: 5.500 dolar

BÖLGE: ASYA
ÜLKE/BÖLGE : PAKİSTAN

PROJE TANIMI: Bursa Emir Sultan Yetim-
hanesi’nin yıllık giderlerinin karşılanması

PROJENİN GEREKÇESİ: Pakistan’ın Haripur eya-
letinde 2008’den itibaren faaliyet gösteren 
yetimhane, yeni ve daha geniş olarak inşa 
edilen Bursa Emir Sultan Yetimhanesi’nin 
2012’de tamamlanmasıyla buraya aktarıl-
mıştır ve eski bina derslik olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Yetimhanede 217 yetim 
kalmakta ve çocuklar eğitimlerini yetim-
hane kompleksi içerisindeki okulda sür-
dürmektedir. 

PROJENİN AMACI: Projeyle yetimhanenin 
gıda, eğitim, sağlık ve idari masrafları kar-
şılanacaktır.

PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI: Pro-
jeden 217 yetim çocuğumuz faydalanacaktır.

PROJENİN MALİYETİ: 22.470 avro

Örnek Projeler 



YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER   | 59

Yetim Dayanışma Günleri vesilesi ile hazırlanan bu projeler bağışçılarımızın 
desteğiyle hayata geçirilmeyi bekliyor. Planlanan projelerden bazıları şöyle:

BÖLGE: ORTADOĞU
ÜLKE/BÖLGE: FİLİSTİN/GAZZE

PROJE TANIMI: Kalkındırma projeleri kapsamın-
da 9 yetim ailesi için bakkal dükkânı açılması

PROJENİN GEREKÇESİ: Filistinliler kendi top-
raklarında sürekli olarak savaş tehdidi altın-
da yaşamaktadır. Gazzelilerin dünyaya açılan 
kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın Mısır’da ya-
şanan son olaylar sebebiyle kapatılması, Gaz-
ze’deki yaşam koşullarını daha da güçleştir-
miştir. Yetim ailelerimizin yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi için kendi geçimlerini sağlaya-
cak kalıcı projelere ihtiyaç duyulmaktadır.

PROJENİN AMACI: Kalkındırma projeleriy-
le ihtiyaç sahibi yetim ailelerine geçimleri-
ni temin edebilmeleri için kalıcı destek sağ-
lanması amaçlanmaktadır.

PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI: 
Projeden dokuz yetim ailesi yararlanacaktır.

PROJENİN MALİYETİ: 34.650 avro

ÜLKE: TÜRKİYE
ŞEHİR: ŞANLIURFA

PROJE TANIMI: Sosyal yardım projeleri kap-
samında yetim ailelerinin evlerinin tadilatı

PROJENİN GEREKÇESİ: İHH olarak düzenli 
yetim yardımları yaptığımız Türkiye’nin 46 
ilinde ekonomik sebepler ve bölgesel koşul-
lar nedeniyle zor şartlarda yaşam mücade-
lesi veren çok sayıda yetim ve yetim ailesi 
bulunmaktadır. Düzenli hiçbir geliri olma-
yan yetimler ve yetim aileleri kıyafet, barın-
ma, yakacak vb. en temel ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamamaktadır.

PROJENİN AMACI: Maddi imkânı olmayan, 
zor ve kötü koşullarda yaşayan yetim aile-
lerin ev tadilatlarının yapılması planlan-
maktadır.

PROJEDEN YARARLANACAK KİŞİ SAYISI: 
Projeden dört yetim ailesi faydalanacaktır.

PROJENİN MALİYETİ: 76.500 TL
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Bir sınıf 
bir yetime 

nasıl 
kardeş 

olur?

Her sınıf en az 1 yıl, bir yetimi 
destekleyip kardeş olmaya 

karar verirse;

yetim.ihh.org.tr adresinden Yetim Spon-
sorluk Başvuru Formu doldurulur.

42 ülke ve bölgeden desteklenecek 
yetimin ülkesi seçilir.

İHH Yetim Birimi, sponsorluğu baş-
latarak sınıfı bir yetim ile eşleştirir.

Yetimin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını 
içeren “Yetim Özet Bilgi Formu” posta 
veya e-posta yoluyla sınıfa gönderilir.

Her ay 90 TL toplanır, İHH’ya bağış 
olarak gönderilir.

Bir yıl boyunca gönderilen bağış yeti-
me ulaştırılarak ihtiyaçları karşılanır.

Sponsorluk işlemi böylece tamamla-
narak bir sınıf bir yetime kardeş olur.

Bir yetime kar-
deş olduğunuz-

da onu mad-
di ve manevi 

destekleyebilir, 
zor durumday-

ken hayatına 
umut olabilir-

siniz.

1

2

3

4

5

6

7

yetimkardes.org  |  online.ihh.org.tr/yetim
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Bir yetime 
sponsor 
olduğunuzda 
ne olur?

Her gün 10.000’e 
yakın çocuğun 
yetim kaldı-
ğı dünyamızda 
ayda 90 TL des-
tek ile bir çocu-
ğa sahip çıkabilir, 
hayatına umut 
olabilirsiniz

Dünyanın dört bir yanında savaş, do-
ğal afet, yoksulluk ve benzeri sebep-
ler nedeniyle yetim kalmış 200 mil-
yondan fazla çocuk var.

Bu çocuklara her yıl 3 milyonun üze-
rinde yeni yetim ve terk edilmiş ço-
cuk ekleniyor.

Her yıl yaklaşık 2,5 milyon çocuk satılıyor.

24 saat içinde 6.000’den fazla çocuk 
insan tacirleri, organ ve fuhuş mafya-
ları tarafından kaçırılıyor.

Devletlerin yeterli olarak ilgileneme-
diği yüz binlerce yetim misyonerlik fa-
aliyetlerinde kullanılıyor.

Yetim Sponsorluk Sistemi’yle 
45 ülkede 40.000; dönemsel 
olarak da 100’ü aşkın ülkede 
200.000’den fazla yetime bakıyor.

Türkiye’de 51 ilde 5.000 yetim ço-
cuğa sürekli olarak destek veriyor.

10 farklı ülkede 16 yetimhane 
ile 1.500 çocuğa aydınlık bir ge-
lecek hazırlıyor.

Yetim konusunu dünya ölçeğin-
de gündeme getirebilmek adına 
her yılın Şubat-Mart- Nisan ayla-
rında Yetim Dayanışma Günleri 
düzenliyor, projeler geliştiriyor.

İH
H

 İn
sa

ni
 Y

ar
dı

m
 V

ak
fı;

online.ihh.org.tr/yetim
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İslam 
Âlemi’nin 
Yetimler 

Günü 

Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Bal-
kanlar’a ve Amerika’ya kadar dünyanın dört 
bir yanında savaş, doğal afet, yoksulluk ve 
benzeri sebeplerle yaşanan mahrumiyetler 
nedeniyle 200 milyondan fazla çocuğun ye-
tim kaldığı ve bu çocuklara her yıl 3 milyo-

nun üzerinde yeni yetim ve terk edilmiş ço-
cuğun eklendiği kaydediliyor. Devletlerin 
yetim ve kimsesiz çocuklarla ilgili ortaya 
koyduğu sosyal politikalar maalesef mevcut 
ihtiyaca cevap veremiyor. Yardıma muhtaç 
bu çocukların maddi ve manevi ihtiyaçları-
nın karşılanabilmesi için daha güçlü, sürdü-
rülebilir, kalıcı ve çözüm odaklı sosyal çalış-
malar yapılması gerekiyor. Zira hedef kitlesi 
sadece çocuk olan art niyetli yapılanmalar 
her gün binlerce çocuğu tehdit ediyor. Her 
yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, 
300.000 çocuğun cephelere sürüldüğü dün-
yamızda insanlığın kendilerini fark etmesini 
bekleyen milyonlarca yetim çocuk bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı İnsani İşler Departmanı, 2013 yılının 
Aralık ayında “İslam Dünyasında Yükselen 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” temasıy-
la, 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşla-
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rı Konferansı düzenle-
di. İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, bütün 
insanlığa emanet olan 
yetim çocukların gele-
ceği için etkili ve planlı 
bir faaliyet takvimi yü-
rütmenin gerekliliği ile 
birlikte yetimlere sa-
hip çıkılması konusu-
nun dünya gündemin-
den düşmemesi adına 
Bosna savaşının başla-
dığı günün Dünya Ye-
timler Günü olarak ilan 
edilmesi talebini yine-
lemişti. Konferanstan 
altı ay önce görüşme-
lerine başlanan talep, 
İslam İşbirliği Teşki-
latı’nın 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde Cenev-
re’de düzenlediği 4. Dışişleri Bakanları Kon-
seyi Toplantısı’nda karara bağlandı. Karara 
göre bundan sonra her yıl Ramazan ayının 
15. günü İslam Âlemi’nde yetimler günü ola-
rak kutlanacak. 

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan bütün Si-
vil Toplum Kuruluşları’na gönderilen bildiri-
de, belirlenen günün tüm STK’lar tarafından 

gündemlere alınmasına, bu günde yetimlere 
yönelik çalışmaların arttırılmasına ve ulus-
lar arası kamuoyunu yetim gerçeği konusun-
da harekete geçirici çalışmalar yapılmasına 
yer verildi. Böylelikle; insan tacirleri, organ 
ve fuhuş mafyaları, misyoner kuruluşlar ve 
yoksulluk gibi tehlikelerin hedefi durumun-
da ve insanlığın sorumluluğunda olan yetim 
çocuklar için kalıcı ve çözüm odaklı daha faz-
la çalışma yapılabilecek. 
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2013 yılının Kurban Bayramı’nda Uganda’ya 
giden İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcileri 
gerçekleştirdiği ziyaretler ile 500’den fazla 
yetim çocuğa ulaşmıştı. Ziyaret edilen yer-
lerden biri de 400 çocuğun neredeyse tama-
men parçalanmış sıralarda ya da ayakta eği-
tim almak zorunda kaldığı, penceresiz, küçük 
ve havasız odalarda 113 erkek, 100 kız çocu-
ğun yatılı kaldığı Midland Yetimhanesi’ydi. 

Yetimhanenin koşullarının iyileşmesi için 
maddi yardımda bulunan yetkililerimiz, bu-

İHH Midland 
Yetimhanesi’ne sahip çıktı

radaki yetim çocukları Sponsor Aile Sistemi 
kapsamına dâhil etmiş, yetimhanenin kapa-
sitesinin arttırılması için yurt inşasına başla-
mıştı. İnşası tamamlanan 100 metrekarelik ve 
4 odalık yurdun açılışı, vakıf gönüllüleri tara-
fından 8 Aralık 2013 Pazar günü gerçekleşti-
rildi. Yeni yapılan yurdun her odasında 21 ço-
cuk olmak üzere toplam 84 çocuk kalabilecek. 
Tanımadıkları ve kendilerine çok uzak ülke-
lerde yaşayan insanların destekleri ile daha 
temiz, ferah, düzenli bir ortama kavuşan ye-
timlerimiz hayata artık daha umutla bakıyor.
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8 yaşındaki Ugandalı Latifa Nalumansi’nin, 
kalbindeki delik ile atardamarındaki darlık 
nedeniyle vücudunda yeterli kan akışı sağ-
lanamıyor ve tedavi edilmediğinde en geç 
13-14 yaşında hayatını kaybetme ihtima-
li bulunuyordu. 2013 yılının Aralık ayında 
İHH, Uganda’daki Midland Yetimhanesi’ne 

destek vererek koşullarının iyileştirilmesi-
ni sağlamış ve yardımlar vasıtasıyla tekrar 
kullanıma açmıştı. Bu açılış sırasında İHH 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Sekizkardeş’e 
ulaşan Latifa’nın annesi Atısa, kızının iyileş-
mesi için gereken ameliyatın Uganda şart-
larında gerçekleştirilemeyeceğini anlatmış, 
yardım istemişti. Latifah’ın raporlarını alan 
ve durum ile ilgileneceğini söyleyen Sekiz-
kardeş, Türkiye’ye döndüğünde Sağlık Ba-
kanlığı ile irtibata geçti ve 14 Ocak Salı günü 
Ankara’ya gelen Latifa’nın tedavi süreci Sıh-
hiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde başladı. 
Kalbine yeterli kan gidebilmesi için yapay 
damar yerleştirilen Latifa, operasyon sonra-
sında akciğerlerinin gelişimi ve vücut diren-
ci sağlandıktan sonra, tekrar Türkiye’ye ge-
tirilerek kalbindeki deliğin kapatılması için 
büyük bir ameliyata daha alınacak. İlk ame-
liyattan sonra çok mutlu olduğu her halin-
den belli olan Latifa ve annesi kendilerine 
yardımcı olan herkese dua ediyor.

Ugandalı 
Latifa’ya İHH 
umut oldu
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Yetim Dayanışma Günleri’nin başlaması ile birlikte İHH, 9 ülkede 
hizmete açtığı yetimhanelerin yöneticilerini Fatih’teki genel mer-
kezinde ağırladı. Endonezya, Somali, Arakan, Bangladeş, Pakistan, 

Filipinler, Afganistan, Patani ve 
Nepal’den Türkiye’ye gelen 16 
yetimhane yöneticisi alanında 
uzman isimlerce pedagoji, psi-
koloji, yetimhanelerin yöneti-
minde karşılaşılan zorluklar-
la ilgili eğitimler aldı. Üç gün 
boyunca devam eden toplan-
tı aynı zamanda bir kaynaşma 
toplantısı oldu. Öyle ki idare-
ciler birbirleri ile fikir alışveri-
şinde bulundular, birbirlerini 
kendi ülkelerine davet ettiler. 
İlgilendikleri yetimlere daha iyi 
hizmet vermek adına İHH’nın 

misafiri olan idareciler ayrıca İstanbul’u çok sevdiler. Sevgi, mu-
habbet, selamlarla gelen misafirlerimiz selamlarımızı yetim kar-
deşlerimize iletmek için ülkelerine geri döndüler. 

İHH’dan yetimhane 
yöneticilerine eğitim
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Abdulkadir Hirabe: 
“Sokaklarda kaybolup gidecekken bir 

elin tutması ile hayatları değişiyor”

Abdunnasir Ales – Hacı Şerefoğlu 
Yetimhanesi / Moro, Filipinler

Moro’daki yetimhanemizde 40 yetimimiz 
var. Yetimlerle ilgilenmeyi kendi adıma en 
başta İslam için önemli bir vazife olarak ka-
bul ediyorum ve bu bilinçle çalışıyorum. Bu 
vazife tabi ki burada bitmiyor, onları gelece-
ğe hazırlamak gibi büyük bir sorumluluğu-
muz da var. Onlara göz kulak olmanın yanın-
da hayatlarını güvenli ve birikimli bir şekilde 
geçirebilmeleri için eğitimler veriyoruz. Bu 
sorumluluk ile birlikte elbette bu mutluluk 
verici bir durum. Bulunduğumuz şehirde 
bizim yetimhanemiz kurulmadan önce ye-
timlere yönelik herhangi bir çalışma bulun-
muyordu. Yine yetimlerle ilgilenebiliyorduk 
ama imkânlar çok kısıtlıydı ve ilgilendiği-
miz yetimler dağınık hallerde bulunuyordu. 
2011’de yetimhanemizin kurulması ile şart-
lar da değişti. Daha fazla ilgi ile birlikte eği-
timler veriyoruz. Arapça, İngilizce gibi dil 
eğitimlerimiz de var. Onlar için güzel ve de-
ğerli çalışmalar yaptığımıza inanıyoruz. Ye-
timlerin güzelliği bize de yansırsa ne mutlu.

Yetim Dayanışma Günleri vesilesi ile çeşitli eğitimler ve istişareler 
için ülkemize gelen yetimhane yöneticilerinden Abdunnasir Ales, 
Abdulkadi Mohamed Hirabe ve Hasan Atea Abdulvahhab ile yetim-
hanelerin, yetimlerin durumu hakkında konuştuk. Yetimlerin ken-
dileri için ne ifade ettiğini sorduk.

Röportaj: Bekir Arslan
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Abdulkadir Mohamed Hirabe – 
Anadolu Eğitim Merkezi / Somali

Öncelikle selamlar getirdiğimi belirtmek is-
terim. Ülkemizdeki çalışmaları için İHH’ya 
ve gönül insanlarına ayrıca teşekkür ederim. 
Merkezimiz 2013 yılının Ağustos ayında ku-
ruldu. Henüz yeniyiz ama çalışmalarımızı 
hızlıca yürütmeye başladık. 155 yetimimiz 
var. Bunların hepsi yatılı olarak kalıyorlar ve 
eğitimlerine bu şekilde devam ediyorlar. Eği-
tim yanında tabi ki sağlık ve bakım ile alaka 
konularda da destek veriyoruz. Şehirden ge-
len yetimlerle birlikte kırsaldan merkezimize 
gelen yetimler de var. Yetimlerle ilgilenmek 
gerçekten hassas bir durum. Hassas olduğu 
kadar sorumluluk da getiren bir durum. Böy-
le olduğu için başarılı ve faydalı olmak için 
canla başla çalışıyoruz. Biliyoruz ki biz başa-
rılı olursak, bu yetimler ülkemiz için de fay-
dalı olacaklar. Bu çalışmalar yetimlerin hayat-
larının değişmesini de sağlıyor doğal olarak. 
Çünkü merkezimize gelen çocuklar sokaklar-
dan geldiler. Sokaklardaki karışıklıklar, kav-
galar, sıkıntılar içerisinde kaybolup gidecek-
ken hayat veren bir elin tutması ile hayatları 
da değişiyor. Dışarıda olsalar onlar da bu kül-

türel savaşın içinde olacaklar. Şu anda bana 
göre en büyük zorluk bu çocukları o ortam-
lardan uzak tutmak. Biz de bunun değişece-
ğini umarak, dua ederek çalışıyoruz.

Hasan Atea Abdulvahhab – Konya-
AYDER Yetimhanesi / Patani

Patani’de bir okulumuz ile bir de yetimha-
nemiz var. 35’i kız olmak üzere toplam 100 
yetimimiz ile ilgileniyoruz. Çoğunluğu ülke-
deki çatışmalardan veya hastalıktan dolayı 
ailesini kaybeden çocuklar. Çocuklarımızın 
eğitimleri ile yakından ilgileniyoruz. İlköğ-
renimlerini ülkemizde almalarını sağladık-
tan sonra lise ve ileri düzeydeki eğitimler için 
Türkiye’ye gönderebiliyoruz. Tabi burada ki-
şisel olarak çocukların dünyada karşılaşacak-
ları şeyler için onlara nasıl eğitim verebiliriz, 
onlar için ne yapabiliriz gibi soruların cevap-
larını arıyorum. Çünkü bu çocuklarla ilgilen-
mediğimiz zamanlarda uyuşturucuya, suça 
alışabilirler ve bu tür kötü işlerde bu çocuk-
lar kullanılabilir. Bu açıdan baktığımızda so-
rumluluğumuz daha büyük. Onların elinden 
tutmak elbette ülkemiz ve Müslüman dünya 
için kaçınılmaz ve büyük bir vazife.
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Aktif olarak hizmet veren yetimhaneler

İsim Ülke Açılış Yılı Kapasite

İstanbul Yetimhanesi Endonezya 2007 115

Anadolu Eğitim Merkezi Somali 2013 400

Darul İman Yetimhanesi Bangladeş 2009 50

Fatih Sultan Mehmet Yetimhanesi Bangladeş 2013 50

Babul Aman Yetimhanesi Bangladeş 2013 30

Togra Yetimhanesi Bangladeş 2009 50

Rara Yetimhanesi Pakistan 2009 120

MSAL Yetimhanesi Pakistan 2003 40

Emir Sultan Yetimhanesi Pakistan 2011 180

Sargoda Yetimhanesi Pakistan 2013 100

Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi Filipinler 2010 40

Kardeşlik Yetimhanesi Afganistan 2013 40

Şifa Yetimhanesi Patani 2011 50

Miyase Danış Yetimhanesi Patani 2013 44

Konya-AYDER Yetimhanesi Patani 2011 100

Ali Ramazan ve Hatice Üstünsoy Nepal 2014 40

Midland Yetimhanesi Uganda 2013 84

Sultan Abdulhamit Yetimhanesi Bangladeş 2014 50

Darul Erkam Yetimhanesi Pakistan 2014 180

Bursa-Sakarya Yetimhanesi Filipinler 2014 50

Yaşar Zerdali Yetimhanesi Patani 2014 50

Furkan Kesik Yetimhanesi Patani 2014 30

Şifa Yetimhanesi 2 Burkina Faso 2014 50

İnşaatı devam eden yetimhaneler

İsim Ülke Kapasite

Elazığ Yetimhanesi Gana 50

İstanbul İtfaiyeciler Yetimhanesi Patani 30
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Çokça zamandır gitmek istediğim 
ülkelerden bir tanesiydi Tanzan-
ya. Daha önce giden arkadaşların 
yazdıkları seyahatnameler, anlatı-
lanlar, gelen videoların hepsinde 
beni çeken bir şeyler vardı. İnsan-
ların tamamının güleryüzü, mut-
luluğu, misafirperverliği, bir de 
ineceğimiz şehrin ismi, Darusse-
lam yani barış yeri, barış ülkesi… 

Barış ülkesinin 
mutlu insanları

Sabaha karşı indik Darusselam’a. Oldukça 
yoğun bir programımız vardı. Bitirilen kalı-
cı yatırımların açılışlarını gerçekleştirecek, 
yetimlerimizi ziyaret edecek ve ayrıca ülke-

nin kuzeyinde kalan bir albino kampı-
nı ziyaret ederek neler yapabileceği-
mize bakacaktık.

Sabah 07:00’deki feribotla Zanzibar’a geçme-
den önce bir kaç saat vaktimiz vardı. Bu süre 
zarfında sabah ezanını beklerken partner kuru-
luşumuz Muzdalifah’nın yetkilisi sevgili Faruk 

ile sohbet ettik. Bulunduğumuz yerin hemen 
yakınında, gelirken karanlıkta fark edemedi-
ğimiz  bir mescit varmış. Ezanın okunmasıy-
la birlikte dışarı çıktık ki ne görelim? İnsanlar 
akın akın mescide geliyordu. Sabah namazı 
olmasına rağmen büyükçe mescide ciddi sa-
yıda cemaat geldi. Onların kalabalığı ile mut-
lu olmamak elde değildi. Namazı hep birlikte 
eda edip tekrar sokağa çıktık. İnsanlar namaz 
sonrasında işyerlerini açmaya başlamışlardı. İş-
yeri deyince aklınıza gelen manzara çok farklı 
olabilir ama bizim Anadolu’daki herhangi bir 

Ümit Sönmez
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ilçeyi ve oranın mütevazi çarşılarını düşünün 
lütfen. İşin güzel tarafı o küçücük dükkânla-
rın önünde herkes ellerinde çalı süpürgeleri 
ile sokaklarını temizlemeye başlamıştı.

Zanzibar’a gideceğimiz feribota doğru yola 
koyulduk. Limana yaklaştığımızda müthiş 
bir hareketlilik ve kalabalık bizleri bekliyor-
du. Henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olsa 
da Zanzibar bölgenin en önemli turizm mer-
kezlerinden birisi olmaya aday. Doğal güzel-
likleri, güvenliği, insanların konukseverliği 
dünyanın dört bir yanından farklı milletleri 
bu ada ülkesine doğru çekmekte. Yaklaşık 2 
saatlik bir feribot uykusundan sonra yolcu-
ların hareketlenmesinden Zanzibar’a ulaştı-
ğımızı anlayıp zoraki 
olarak bizler de ayak-
landık. Açıkçası uzun 
gece uçuşu bizi yor-
muştu. Zanzibar’a gi-
rişte yeniden bir pa-
saport kontrolüne 
tabi tutulduk. Çün-
kü Zanzibar dış işle-
rinde Tanzanya’ya 
bağlı olsa da içişle-
rinde özerk bir bölge. 
Kısa bir bekleyişten 
sonra pasaport ve ba-
gaj işlemlerimizi ta-
mamlayıp limandan 
ayrıldık. Ekibin bir 
kısmı öğleden son-
raki açılışı beklerken biz prodüksiyon eki-
bi olarak Muzdalifah’nın merkezinde bizi 
bekleyen yetimlerimizle görüşmeye gittik.

Afrika’nın genel yaşam koşulları malum, bun-
ları yeniden anlatmanın gereği yok. Benzer ko-
şullar Tanzanya için de geçerli. Bu nedenle çok 
sayıda yetim çocuk var maalesef bakıma ihtiyaç 
duyan. Tanıştığımız çocukların birçoğundan 
benzer hikâyeler dinledik. En acı olanları ise, 
babalarının kaybından sonra yeni kurdukları 
hayatta annelerini, hatta kardeşlerini de kay-
beden yetimlerin hikâyeleriydi. Bu kaybediş-
ler ölümlerden değil yaşam koşullarının zor-
luğundan kaynaklanmaktaydı. Anneleri eşini 

kaybettikten sonra bir başkasıyla evlenip yeni 
bir hayata başlarken çocuklarını genel olarak 
yanlarına alamıyordu. Yakınlarının ise -özel-
likle çok sayıda kardeşin olduğu durumlarda- 
tüm kardeşleri birden tek başlarına sahiplen-
mesi mümkün olamıyor, bu nedenle kardeşler 
farklı evlerde hatta bazen farklı şehirlerde ya-
şamak durumunda kalıyordu.

Çocuklarla birkaç saat vakit geçirdikten ve 
ertesi günün çekim planını yaptıktan son-
ra açılış törenine katılmak üzere oradan ay-
rıldık. İlk açılışın yapılacağı tesisler bir okul 
ve bir sağlık ocağından oluşmaktaydı. Bölge 
halkı da açılışa büyük ilgi göstermişti. Ayrı-
ca Milli Eğitim Bakanı vekili de açılışa katıl-

dı. Yapılan konuşmalar ve çocukların hazır-
ladığı şiir dinletileri, küçük skeçlerden sonra 
dualarla açılış gerçekleştirildi. Bakan vekili bu 
okulda okuyacak tüm çocukların ders kitabı, 
defter ve diğer ihtiyaçlarının da devlet tara-
fından karşılanacağı müjdesini açılış sırasın-
da yaptığı konuşmada verdi.

Ertesi gün yetimlerimizin evlerini tek tek dolaş-
maya başladık. İlk ziyaret ettiğimiz ev kızımız 
Huzeyma’nın evi idi. Huzeyma 14 yaşında, Ma-
kadara’da yaşıyor, babasını 2007’de kaybetmiş. 
Annesi de 2011 yılında vefat etmiş. O zamandan 
beri halasıyla birlikte yaşamakta. 3 kız kardeş-
lermiş. Ayşe, Fatma ve Huzeyma. Babaları ha-
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yatını kaybedene kadar da birlikte yaşamışlar. 
Ablası 25 yaşında bir hastalık sebebiyle Şubat 
ayı içinde vefat etmiş.  Diğer kız kardeşi ise bir 
başka şehirde babaannesi ve büyükbabası ile 
yaşamak durumunda kalmış. Annesini, baba-
sını ve ablasını hastalıklar neticesinde zamansız 
yitiren Huzeyma’nın hedefi doktor olabilmek. 
Neden diye sorduğumuzda aldığımız cevap ise 

“Aileme bakabilmek için” oldu. Halihazırda her 
iki kardeş de İHH’nın yetim sponsorluk çalış-
ması kapsamında destek alıyor. Buradan al-
dıkları harçlığın kendileri için yeterli olduğu-
nu söyleyen Huzeyma, harcamalarından arta 
kalan parayı da biriktirdiklerini söylüyor. Hu-
zeyma’nın evini dolaşırken duvarda gördüğü-
müz tablo gibi asılı, Türkiye’de 3 - 5 liraya satı-
lan oyuncaklar, burada en basit bir oyuncağın 
dahi ne kadar değerli olduğunu göstermektey-
di. Onun bizlerden tek isteği ise üniversite eğiti-
mi için kendisine des-
tek olunması.

Huzeyma’yı ziyaret 
ettikten sonra ikinci 
durağımız Abdulsa-
bur’un evi oldu. Önce-
ki gün babaannesinin 
hasta olduğunu bize 
söyleyen yavrumuz 
o gün babaannesini 
kaybetmişti. Evde ta-
ziye için gelen yakın-
larının kalabalığı dik-
kat çekiyordu. Ancak 
insanlar ölümü tevek-
külle karşılamış, tüm 
aşırılıklardan uzak bir 
şekilde acısını yaşamaktaydı. Abdulsabur daha 
12 yaşında ve ilkokula gitmekte. Babasını daha 
onu hatırlayamayacak yaştayken yitirmiş. 4 
kardeşler, 3 kızkardeşi bulunmakta. Kendisi 
dedesi ve babaannesi ile yaşarken 3 kızkarde-
şi ise başka bir şehirde anneleriyle birlikte ya-
şamaktalar. Annesi, babası hayatını kaybettik-
ten sonra başka birisiyle evlenmiş ve uzak bir 
şehire gitmiş. O günden bu yana annesi ken-
disini ziyarete hiç gelememiş ama kendisi on-
ların bulunduğu yere iki kez gitmiş. Abdulsa-
bur öylesine kuvvetli bir çocuk ki büyüyünce 

ne olmak istiyorsun sorumuza “devlet başka-
nı” cevabını veriyor. Onunla konuşurken iki 
sorumuza verdiği cevaplar bizi gerçekten çok 
üzdü. Arkadaşlarıyla nasıl oyunlar oynadığını 
sorduğumuzda önce vakti olmadığını söyle-
di. Ardından ise hiç oyuncağım yok dedi. “Hiç 
oyuncağım yok”. Bir top bile. Bir top ne kadar 
diye sorduğumuzda söylediği rakam 2-3 dolar 
kadardı. Hiç vakit kaybetmeden eline bu pa-
rayı tutuşturup onu bakkala yolladık. Gelince 
de hemen, tüm mahallenin çocuklarını topla-
yıp top oynamaya başladık. Onu ve arkadaş-
larını oyun başında bırakarak biz açılış tören-
leri için başka bir bölgeye doğru hareket ettik.

Toplamda 1 okul, 3 cami, 1 medrese ve 1 sağ-
lık polikliniğinin açılışını yaptığımız bu zi-
yaret sırasında tüm açılışlarda bölge halkı-
nın törenlere coşkuyla katılması dikkatimizi 

çekti. Her açılış sırasında yerel kıyafetler ile 
ilahi söyleyen gruplar mutlaka yerini alıyor-
du. Çocuklar onlara katılıyor, sonuçta doyum-
suz bir ortam oluşuyordu.

Ekibimizin bir kısmı Morogoro’daki açılışlar 
için anakara Darusselam’a geçerken biz ye-
timlerimizi ziyarete devam ettik. 

Evini son ziyaret ettiğimiz yetimimiz 6 yaşın-
daki Selma idi. Ikinani’de babaannesi ve bü-
yükbabası ile birlikte yaşıyor. O da Abdulsa-
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bur gibi babasını hatırlamıyor, çok küçük yaşta 
kaybetmiş. Annesi ve 6 kardeşi kendisinden 
ayrı yerlerde yaşıyor. Daha ilkokula giden bir 
çocuk için ne denli zor bir durum. Selma onla-
rı ancak ara sıra ziyaret ettiklerinde görebildi-
ğini söylerken yüreğimiz burkuluyor. Havayı 
değiştirmek için okulunu soruyoruz, eskiden 
devlet okuluna gittiğini ama artık Faruk Ak-
taş Okulu’na devam ettiğini söyleyen Selma, 
orada okumaktan çok memnun. Biraz daha 
sohbet ediyoruz Selma ile oyuncaklarını sor-
duğumuzda o da aynı cevabı veriyor. Hiç oyun-
cağım yok. Peki nasıl oyunlar oynuyorsun diye 
sorduğumuzda çantasından çıkardığı taşlarla 
bizdeki beştaşa benzer bir oyunu bize öğret-
meye koyuluyor hemen.

Zorda olsa Selma’yı arkadaşıyla oyun oynar-
ken bıraktık. Darusselam’da yapılacak diğer 
açılışlar için biz de feribot ile anakaraya geç-
tik. Açılışı yapılacak cami Darusselam’ın kır-
salında yer almaktaydı. Tanzanya büyükelçi-
miz Sayın Ali Davutoğlu da caminin açılışına 
katıldı. Cemaate bir konuşma yaparak, kardeş-
liğimizin temellerinden bahsetti. Ardından 
cemaatle kılınan namazdan sonra hep birlik-
te dua edildi. İlahilerin ardından köylülerin 
hazırladığı yemek ikramıyla açılış sona erdi.

Tanzanya’da bir durağımız daha vardı. Seren-
geti ve başka milli parklara, Klimanjaro dağ-
larına olan yakınlığı nedeniyle dünyanın her 
yerinden misafirler ağırlayan Mwanza. Elbet-
te bizim orada olma sebebimiz bunlar değildi. 
Gideceğimiz yere en yakın havaalanı olması 
sebebiyle Mwanza’ya uçtuk. Ardından 6 sa-
atlik bir kara yolculuğundan sonra hedefimi-
ze, Afrika’nın beyaz derili Albinolarının kam-
pına eriştik. Ülkemizde de görülen genetik bir 
bozukluktan kaynaklanan rahatsızlık sebe-
biyle Albinoların derileri bembeyaz. Güneş-
le birebir temaslarında ciddi sorunlar yaşaya-
biliyorlar. Ayrıca görme duyuları çok hızlı bir 
şekilde tahrip oluyor. Cilt kanseri onlar açısın-
dan ciddi bir tehdit. Bütün bunların yanında 
Tanzanya’da onlar için çok büyük bir risk daha 
var. Bölgedeki büyücüler Albinoların organla-
rını kullanarak büyü yapmaktalar. İşin kötüsü 
bölge halkı da bu büyücülere inanmakta. O ne-

denle Albinolar için bu durum hayati risk oluş-
turmakta. Bir Albinonun el, ayak parmakları 
ve kulakları için tam 75.000 dolar ödenmek-
te büyücüler tarafından. Bu riskten kurtula-
bilmek için kendi aralarında bir araya gelerek 
dernekler kurmuş ve bu dernekler aracılığıyla 
korunaklı kamplar yapmışlar. Özellikle çocuk-
lar için hizmet veren bu kamplar onların her 
türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Okul-
ları, yurtları, yemekhaneleri, tamamı komp-
leksin içinde. Buraya kadar her şey güzel gibi 
görünse de kamp bir çok sorunu da olanca ağır-
lığıyla yaşamakta. Bunca çocuğun ihtiyaçları, 
sağlıkları için gerekli olan araç gereç, ilaçları, 
kıyafetleri elbette kolay değil. Kamp için acil 
olarak elektrik ihtiyaçlarını karşılamak adına 
elektrik panellerinin siparişlerini verdik. Tan-
zanya’da artık alıştığımız oyuncaksızlık bura-
daki çocuklar için de geçerliydi. Buradaki ço-

cuklarımızı için de oyuncaklar organize ettik. 
Ayrıca derneğin gösterdiği araziye bir polikli-
nik yapabilmek için ön araştırmaları da yapa-
rak oradan ayrıldık.

Albino ziyareti ile Tanzanya planlarımız ta-
mamlanmıştı. Barış ülkesi gönlümüzü fet-
hetmiş, yaşadıklarımız bize daha fazla sorum-
luluk yüklemişti. Yeryüzündeki son yetime 
ulaşıncaya kadar, son ihtiyaç sahibi mağdu-
run ihtiyacını giderinceye kadar çalışmak zo-
rundayız, hep birlikte...
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Hindikuş Dağları’nın eteklerindeki Feyz 
Abad Yetimhanesi’nden iki arkadaşın uçurt-
ma keyfi. Arkadaşlardan biri uçurtma he-
yecanından olsa gerek hediye edilen yeni 
montunu ve ayakkabısını giymeyi unutmuş. 

Afganistan, 2013
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1963 yılında Baas Partisi’nin gerçekleş-
tirdiği askerî darbenin ardından ola-
ğanüstü hâl ile yönetilmeye başlayan 
Suriye’de 1970’ten bu yana Esed ailesi 
hüküm sürüyor. Darbenin ardından ül-
kenin tek söz sahibi olan Hafız Esed’e 
karşı Suriye İhvan-ı Müslimin hareke-
tinin başlattığı özgürlük mücadelesi, 
dönemin en büyük muhalif hareke-
ti hâline geldi. Muhaliflerin başlattığı 
özgürlük mücadelesine karşı çok sert 
tedbirler alan Hafız Esed, 1982’de hun-
harca bir yönteme başvurarak yaklaşık 

Suriye 
krizinin 

arka planı 
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50.000 kişinin öldürüldüğü, 20.000 kişi-
nin kayıp olarak raporlara geçtiği Hama 
Katliamı’nı gerçekleştirdi. Yine Tadmur, 
Halep, el-Rakkah başta olmak üzere di-
ğer birçok bölgede sivilleri hedef alan 
katliamlar yapılarak halkın özgürlük 
talepleri yıllarca bastırılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 50 yıldır zulme, baskılara, yol-
suzluk ve yoksulluğa karşı mücadele 
veren Suriye halkı, bugün yine büyük 
bir toplu kıyıma maruz kalıyor. Mart 
2011’de ülkenin güneybatı ucunda bu-

lunan Deraa şehrinde yaşları 9 ila 15 
arasında değişen aynı aileden 15 ço-
cuk okul duvarına yazdıkları bir slo-
gan nedeniyle tutuklanarak işkenceye 
uğradı. Takip eden günlerde çocuk-
ların yakınları bu durumu protesto 
etmek için sokaklara çıkınca kolluk 
kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı; 
bu olayların ardından başlayan kit-
lesel gösteriler İdlip, Halep, Hama, 
Humus, Banyas ve Lazkiye gibi farklı 
şehirlere yayılarak ülke çapında bir 
başkaldırıya dönüştü.
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2011 Mart ayından 
itibaren altı ay bo-
yunca Cuma na-
mazları sonrasında 
gösteriler yaparak 
barışçıl bir şekilde 
reform talep eden 
Suriye halkı, sade-
ce daha özgür bir 
ortamda yaşaya-
bilmek için talep-
lerini dile getirdi. 
Protestoların ya-
yılması üzerine Be-
şar Esed 2011 Mart 
ve Nisan aylarında 
Şam’daki meclis-
ten yaptığı iki ko-

nuşmada örgütlenme, parti kurma, sendikal 
haklar, daha özgür seçimler, sosyal adale-
tin sağlanması ve Kürt, Arap, Türkmen gibi 
Suriye içerisinde yaşayan farklı toplulukla-
rın haklarının korunmasına yönelik çeşit-
li alanlarda reformlar gerçekleştirileceğini 

Mart 2011’de Suriye’de 
başlayan ve hâlen de-
vam etmekte olan kriz 
200.000’den fazla insa-
nın ölümüne, milyonlarca 
insanın yerlerinden edil-
mesine sebep oldu. Kriz-
den etkilenen kişi sayısı-
nın her geçen gün artması 
ve yaşanan şiddet olayla-
rının hem toplum hem 
de bireylerin hayatında 
onarılmaz yaralar açmaya 
devam etmesi, sorunun 
çözümü için çabaların ar-
tırılmasını zorunlu kılıyor.

tüm dünyaya ilan etti. Ancak verilen sözle-
rin hiçbirinde durulmadı, aksine gösterileri 
bastırmak için ateşli silahlar kullanılarak sa-
dece Deraa’da ilk dört ay içerisinde yüzlerce 
insan öldürüldü. 

Yakınları ölen ve tutuklanan Suriyeliler, Be-
şar Esed’in politikalarının değişeceğine dair 
umutlarını yitirdi ve barışçıl protestoların 
yerini rejimin devrilmesi gerektiği düşün-
cesini benimseyen bir başkaldırı hareke-
ti aldı. Temmuz 2011’den bu yana olaylar 
Suriye’de ordudan kaçan askerlerin mu-
haliflerin saflarına katılması ve halkın si-
lahlı rejim güçlerine karşı kendini savun-
mak üzere silahlanmasıyla seyir değiştirdi 
ve ülkede bir iç savaş başladı. Esed güçleri 
savaşın ilk gününden bu yana çocuk, ka-
dın, yaşlı demeden sivilleri karadan ve ha-
vadan bombalıyor, insanlık suçu işleyerek 
kimyasal silah kullanıyor.

Bu süreçte uluslararası toplum kendisinden 
beklenen müdahaleyi gerçekleştirmedi; Suri-
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yeli sivillere yardım için bir insani yardım ko-
ridoru açılması dahi başarılamadı. Arap Birliği 
Barış Planı Suriye’deki krize çözüm üreteme-
miş ve sorun Birleşmiş Milletler (BM)’e taşın-
mıştı. BM bünyesindeki çalışmalarda öncelikli 
hedef, taraflar arasında ateşkesin sağlanması 
ve bir “geçiş hükümetinin” kurulması olarak 
belirmiş ancak rejimin çözüme yanaşmama-
sı ve saldırılarına devam etmesiyle Suriyeli-
ler için sorun daha da derinleşti.

Suriyeli mülteciler
Suriye’de krizin başladığı 2011 yılından bu 
yana milyonlarca kişi yaşadıkları yerlerden 
ayrılmak zorunda kalmış ve kendileri için em-
niyetli ülkelere sığınmışlardır. Ancak mülte-
ci oldukları ülkelerde çeşitli sıkıntılarla karşı 
karşıya kalıyorlar. Baskı ve zulüm sebebiyle 
ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriye-
li sığınmacı, mülteci veya muhacirler savun-
masız oldukları için insani ve hukuki olarak 
yardıma ihtiyaç duyuyor.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜLKELERE 
GÖRE DAĞILIMI (Ocak 2014 itibarıyla)

Ürdün 596.800

Lübnan 909.639

Türkiye 594.854

Irak 217.144

Mısır 133.267

Toplam 2.470.049

* Kaynak: BMMYK
 

SURİYE İÇİNDE YERİNDEN EDİLEN 
İNSAN SAYISI

2012 1,2 milyon

Ocak 2013 2 milyon

Nisan 2013 4,2 milyon

Haziran 2013 4,25 milyon

Ocak 2014 6,5 milyon

SURİYE’DE İNSANİ DURUM*(Ocak 2014 itibarıyla)

Toplam nüfus 22 milyon

İnsani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 9,3 milyon

Yerinden edilenler (Suriye içinde) 6,5 milyon

Yerinden edilenler (Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır, Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri) 2,5 milyon

Katledilen insan sayısı 200.000

Kimyasal silah saldırısında ölen insan sayısı 1.400

* Kaynak: OCHA, UNHCR, Syrian Observatory for Human Rights, İHH İnsani Yardım Vakfı
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Anadolu Ajansı, Suriye’de Esed reji-
mi tarafından işlenen savaş suçlarını 
belgeleyen rapor ve fotoğraflara ulaş-
tı. Suriye ordusunda 13 yıl askeri po-
lis olarak görev yapan bir kişi, ülke-
de yaşanan iç savaş boyunca, rejime 
bağlı askeri hastanelere ölü olarak ge-
tirilen kişilerin fotoğraflarını çekmek-
le görevlendirilmiş. Hastaneye getiri-
len kişilerin tamamı gözaltındayken 
işkence, elle boğma ve aç bırakılarak 
öldürülen Suriyeli muhaliflerden olu-
şuyordu. Askeri polis her gün, ölü ola-
rak getirilen bu kişilerin yüz ve beden 
fotoğraflarını çekerek, numaralandı-
rıp üstlerine teslim etmiş. Cesetlerin 
yüz ve bedenleri üzerine elle yazılan 
şifreli notlarla beraber çekilen bu fo-
toğraflar, Suriye ordusu içinde siste-
matik olarak verilen öldürme emir-
lerinin yerine getirildiğine dair belge 
olarak kabul gördü.

Çalışma arkadaşlarıyla iki yılda 55 
bin kare fotoğraf çeken askeri po-
lis, sistematik işkenceyle öldürme 
politikasına dayanamayarak Suri-
yeli muhaliflerle gizlice irtibat kur-
du. Askeri polis, iki yıl boyunca çe-

Suriye’de insanlık 
suçu belgeleri

kilen fotoğrafları düzenli olarak bir 
depolama belleğe kaydetti ve gizli-
ce muhaliflere verdi.

Muhaliflerin girişimleri sonucunda, İn-
giltere’de savaş suçu ve insanlığa kar-
şı işlenen suçlar konusunda söz sahibi 
uluslararası hukukçular ile adli tıp ve 
adli fotoğraflar konusunda uzman ki-
şilerden oluşan özel bir komisyon ku-
ruldu. Fotoğrafların ve diğer görüntüle-
rin gerçek olup olmadığı ve üzerlerinde 
oynama yapılıp yapılmadığı konuları 
İngiltere’de bir laboratuvarda incelen-
di. İncelenen materyallerin tümünün 
müdahale edilmeyen gerçek fotoğraf-
lar olduğu tespit edildi.

Komisyon 55 bin fotoğraftan 26 bi-
nini inceledi. Fotoğraftaki kişilerin, 
sistematik işkenceye tabi tutulduğu, 
kurbanlara elleri ve ayakları bağlıy-
ken işkence yapıldığı, tel, ip ve hat-
ta araçlardaki “triger kayışı”na ben-
zer cisimlerle boğulduğu inceleme 
sonunda tespit edildi. Dikkat çeken 
bir diğer önemli tespit de açlığın bir 
işkence yöntemi olarak kullanılması 
oldu. Komisyon, bu yöntemlerle öl-
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dürülen ve 55 bin kare fotoğrafı çe-
kilen kişi sayısının yaklaşık 11 bin ol-
duğu tahmininde bulundu.

Fotoğrafları çeken kişiyi, Suriye dışı-
na kaçmasının ardından görgü tanığı 
olarak da dinleyen Komisyon üyele-
ri, konuyla ilgili diğer şahitlerin ifa-
delerine başvurdu. Komisyon, tüm 

bulguların, savaş suçu için kuru-
lacak hukuk mahkemesince kabul 
edilebilir “açık deliller” olduğuna 
karar verdi. Bu delillerin Esed reji-
mine karşı, “insanlığa karşı suç” ve 

“savaş suçları” için açılacak davalar-
da “güçlü deliller” olduğuna karar 
veren Komisyon, çalışmalarını bir 
rapor haline getirdi.
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Savaş ve doğal afetlerin ardından nüfus açı-
sından sayısı azalan şehirlere, kasabalara kla-
sik bir tabirle ‘Hayalet Şehir, Hayalet Kasaba’ 
denilir. İşte Suriye’de bu klasik tabire uyan 
onlarca kasaba var. Onlardan bir tanesi de Su-
riye’nin İdlib kentine bağlı Teftanaz kasabası.

Teftanaz, ‘Hayalet Kasaba’ tanımlaması-
na nerdeyse bire bir uyuyor. Yaşanan savaş 
öncesinde nüfusu 30 bin iken şimdi bu sayı-
sı sadece birkaç bin. Hatta bir dönem sade-
ce 500’e kadar düşmüş nüfus. Kasaba halkı-
nın büyük bir bölümü Türkiye sınırına yakın 
kamplara yerleşmiş durumda. Saldırılarda 

Hayalet 
Kasaba 

Teftanaz
Serkan Nergis
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hayatını kaybedenlerin sayısı o kadar çok ki 
tam sayıyı kasaba halkı bile bilmiyor. Ancak 
kalacak yeri olmayan ya da her ne olursa ol-
sun evlerini terk etmek istemeyenler kasa-
baya geri dönmüşler. 
Kasabanın neredeyse 
yüzde 80’i Esed güç-
leri tarafından bom-
balanmış. Evler, bi-
nalar, okullar, camiler 
hatta ve hatta kasaba-
nın mezarlığı bile va-
ril bombalarından na-
sibini almış. 

Teftanaz’ı önemli kı-
lan noktalardan en 
önemlisi kasabaya bir-
kaç kilometre uzaklık-
ta bir havaalanı bu-
lunması. Havaalanında yaşanan çatışmalar 
sırasında Esed güçleri, kasabayı hedef gö-
zetmeksizin vurmuş. Havaalanı uzun zaman 
önce muhaliflerin eline geçmesine rağmen 
Esed güçleri Teftanaz kasabasını vurmaya 
devam etmiş. Bugün bile neredeyse her gün 
sivillerin üzerine varil 
bombaları yağdırma-
ya devam ediyorlar.

Bundan 3 yıl önce cı-
vıl cıvıl olan Teftanaz 
sokaklarında şimdi tek 
tük insan manzaraları 
ile karşılaşıyorsunuz. 
Çocuklar sadece ya 
okula ya da markete 
gitmek için evlerinden 
çıkıyor. Ancak hava-
da uçak ve helikopter 
görmediklerinde kapı-
larının önünde veya 
enkaz yığınlarının içerisinde oyun oynamak 
için evlerinden çıkıyorlar. Teftanaz’da yaşa-
yan kadınlar ise sadece kapılarının önüne çı-
kabiliyor, birkaç sokak öteye bile gidemiyorlar. 

Teftanaz’da evleri vurulan ancak gidecek 
yeri olmayan ya da her şeye rağmen doğdu-

ğu kasabayı terk etmek istemeyenler ise en-
kaz yığınına dönen evlerinde ya da bahçe-
lerde kalıyor. Ama her ne olursa olsun halk 
topraklarını terk etmek istemiyor. Tefta-

naz’da sadece bir kaç dükkân açık. Onlar-
da da gerekli ihtiyaç malzemeleri bulmak 
çok zor. Kasaba halkı bütün riskleri göze 
alarak kilometrelerce uzaktaki yerleşim 
yerlerine giderek ihtiyaçlarını karşılaya-
biliyorlar ancak yaşanan bombardımanın 

hiç kesilmemesi güvenlik riskini büyük bo-
yutlara ulaştırıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı 
ekipleri ise Teftanaz halkını yalnız bırakmı-
yor. İHH ekipleri yaşanan bombardımana 
rağmen, düzenli olarak Teftanaz halkına 
gıda, battaniye ve giysi yardımı yapmayı 
sürdürüyor.
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Suriyeli mülteciler hayatlarını zorluk-
larla devam ettirmeye çalışırken, Tür-

kiye halkı 
ile birlik-
te İHH da 
büyük bir 
fedakâr-
lık örneği 
göstererek 

üç yıldır mazlumlara kol kanat germe-
ye çalışıyor. Saldırıların başladığı ilk 
zamanlarda mültecilere daha rahat 

Suriye’de yaklaşık 4 yıldır devam eden saldırılarda yüzbinlerce kişi ha-
yatını kaybetti, milyonlarca kişi de göç ederek mülteci konumuna düş-
tü. İstatistiklere göre ise ülke nüfusunun yarısı bir şekilde yaşadıkları 
yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Dünya ülkelerinin birçoğunun ka-
yıtsız kaldığı insanlık dramında şehirler de haritadan silinmeye başla-
dı. Katliamlar ve çatışmalar devam ederken yanıbaşımızdaki ülkenin 
yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Hayat alanları yok olurken kendilerini 
daha güvende hissettikleri alanlara doğru göç eden mülteciler, kom-
şu ülkelerin yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Türkiye, komşu-
su olan Suriye’deki mazlumlara ve mağdurlara kol kanat geren ülke-
lerin başında geliyor. Türkiye’ye ve diğer ülkelere sığınan mültecilerin 
umudu katliamların bir an önce bitmesi.

İHH Suriye Çalışmaları 
Koordine ve Lojistik 
Merkezi

ulaşabilmek ve çalışmaların düzen-
li olarak yönetilebilmesi için Suriye 
Çalışmaları Koordine ve Lojistik Mer-
kezi kuruldu. Reyhanlı ve Kilis ofisle-
rinden oluşan merkezde 100’ü aşkın 
personel görev yapıyor. Merkez, Tür-
kiye içinde ve sınır ötesindeki mülteci-
lere yardımlarda bulunurken bir taraf-
tan da kalıcı çözümler üretmek üzere 
çalışmalar yapıyor, hastane, yetimha-
ne, okul, barınma gibi konularda pro-
jeler üretiyor.

Suriye Çalışmaları Koordine ve Lo-
jistik Merkezi’nde 100’ü aşkın per-
sonel görev yapıyor. 
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Reyhanlı Ofisi
2012 yılında İHH, Hatay’da bir ofis 
açarak çalışmalara başladı. Çalışma-
ların daha hızlı e düzenli yapılabil-
mesi için Reyhanlı’da 23.000 met-
rekarelik bir arazi satın alındı. 3000 
metrekaresi kapalı alan olan Reyhan-
lı ofisi 2013 yılının başında kurularak 
merkezin çalışmaları buraya aktarıl-
dı. Dağıtım, projelendirme, raporlan-
dırma, iletişim, lojistik, eğitim, yetim, 
sağlık gibi birimlerle birlikte Türkiye 
içinden ve dışından gelen yardımla-
rın depolandığı depolar da bu ofisin 
sınırları içerisinde. Suriye içindeki 
hemen hemen bütün kamplara des-
tek verilen merkezden günlük 15-20 
yardım TIR’ı Suriye’ye gönderiliyor. 
Yardımlarla birlikte günlük olarak sı-
nır ötesine ekmek dağıtımı yapılıyor.

Suriye-
li mül-
teciler 
için Rey-
hanlı’da-
ki fırın-
da günlük 
170.000 
ekmek 
üretiliyor. 

Bölgedeki mobil fırınların yanı sıra 
Reyhanlı’da günlük 170.000 ekmek 
üretme kapasitesine sahip bir fırın 
bulunuyor. Fırında 35 kişi çalışıyor. 
Ailelerini savaştan kurtarmayı başa-
ran fırın çalışanların akrabalarının 
birçoğu ise hala Suriye’de. Nidal Se-
bayı fırındaki çalışmalara katkı sağ-
layan bir Suriyeli. Hama’da fırıncılık 
yaparak geçimini sağlarken bom-
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bardımanlardan dolayı evini, fırını 
ile birlikte ailesinden iki kişiyi de 
kaybetmiş. Savaşı metanetle kar-
şılarken, “Her şey Allah’ın elinde, 
imtihan içindeyiz” demeyi de ih-
mal etmiyor. Fırında ülkesinin in-
sanlarına hizmet etmekten mem-
nun. Reyhanlı’da güvende olsa da 
savaş bittiğinde memleketine geri 
dönmek istiyor. Fırında üretilen ek-
mekler paketlenerek günlük olarak 
mülteciler için yola çıkıyor.

Kilis Ofisi
Reyhanlı’da bulunan ofis Cilvegö-
zü’ne yakınken Kilis’te bulunan ofis 
ise Öncüpınar sınır kapısına yakın. 
Bu iki merkez ile İHH, başta sınır 
bölgeleri olmak üzere Suriye içle-
rine de yardım gönderiyor. Yakla-
şık 20.000 nüfuslu Babü’s-Selam 
Kampı sınır kapısının hemen arka-
sında. Çadır kuracak yerin kalma-
dığı kamptaki mutfaktan günlük 
olarak yemek çıkıyor. Şehit ailele-
rinin kaldığı Şemmarin Kampı’n-
da ve Sicco Kampı’nda da mutfak 
bulunuyor. Bu üç mutfaktan gün-
de yaklaşık 50 bin kişi sıcak yemek 
alabiliyor. Reyhanlı’dan gelen ek-

mek ile birlikte buradaki kamplarda 
kurulan mobil fırınlar ile de insan-
lara ekmek ulaştırılıyor. Ekmeğin 
ulaşamadığı iç bölgelere un gönde-
rilerek ekmek yapılması sağlanıyor. 
Savaştan önce 4 milyon nüfusa sa-
hip olan ama şimdi 1 milyonun al-
tında insan yaşayan bir şehir Halep. 
Şehrin kuzeyindeki Hayyan bölge-
sinde bulunan fırından yaklaşık 8 
aydır 4000 aileye günde 48.000 
ekmek ulaştırılıyor. Ayrıca Suriye 
içindeki bazı fırınlara un gönderi-
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lerek destek veriliyor. İHH’nın ça-
lışmaları sonucu ekmek krizi bir 
nebze hafiflemiş durumda.

6000 kişinin yaşadığı Şemmarin 
Kampı şehit ailelerinden ve yetim-
lerden oluşuyor. Tamamı kontey-
nerden oluşan kampta okul, oyun 
parkı, mutfak ve banyolar da bulu-
nuyor. 150 kişinin eğitim gördüğü 
okulda görev yapan Mehmed Ziyad, 
Şam’da öğretmenlik yapıyorken sa-

Bab’üs-Se-
lam, Şem-
marin 
ve Sicco 
kampların-
daki 3 mut-
faktan yak-
laşık 50 bin 
kişiye gün-
lük ola-
rak yemek 
veriliyor.

Kışın soğuk ve açlıkla boğuşan mültecileri yaz sıcağı bekliyor. Binlerce ki-
şinin aynı ortamı kullanması ve sıcakla birlikte gelmesi muhtemel salgın 
hastalıklar tehlikelerden sadece biri. 

vaş başladığında Lübnan’a geçmiş. 
Ailesi Mısır’da bulunuyor. Kendi-
si de yetimlere eğitim vermek için 
bu kampa gelmiş. Mehmed Öğret-
men, savaşın izlerini biraz olsun 
azaltmak için çocuklarla özel il-
gileniyor. Konuşmaktan çekinen 
çocukların artık tahtaya çıkıp az 
da olsa konuşabildiklerini söylü-
yor. Yetim çocuklar her şeye rağ-
men hüzünlerini biraz olsun unut-
turan ziyaretçileri çok seviyorlar. 

Öyle ki gitmemeniz için kolunu-
za yapışıp oyun oynamak istiyor-
lar. Hediyelere ve oyunlara ihti-
yaçları var.

2014 yılının başında kurulan Bab’un-
Nur kampında 1200 çadır bulunuyor. 
Yaklaşık 12.000 mültecinin kaldığı 
kampın %95’i Haleplilerden olu-
şuyor. Kampın sorumlusu Üsame 
Ebu Huzeyfe de bu kampta kalan 
bir mülteci. Halep’te öğretmenlik 

yaparken bombardımanlardan kur-
tulmak için ailesi ile buraya göçmüş. 
Çok çabuk dolan kampa hala gelen-
ler var. Ebu Huzeyfe gelen hiç kim-
seyi geri çeviremediğini, kendisi-
nin de onlar gibi geldiğini söylüyor. 

“Bombalarla ölmektense burada kal-
sınlar” düşüncesinde. Buradaki en 
büyük problem de diğer kamplar-
da olduğu gibi temizlik. Yazın özel-
likle salgın hastalıkların yayılması-
na yol açacak çok sebep bulunuyor.
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3 yıl boyunca her 
gün ortalama 100 
kişinin öldüğü 
Suriye’de yakla-
şık 7 milyon kişi 
mülteci durumu-
na düşerek kom-
şu ülkelere göçtü. 
Açlıktan ve soğuk-
tan ölümlerin de 
meydana geldiği 
ülkede nüfusun 
yarısı en temel in-
sani ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor. 

Suriye nüfusunun 
neredeyse yarısı

Resmi rakamlara göre toplam 
ölüm sayısı 100.000, tahminle-
re göre ise en az 250.000

İHH’nın  
son 3 yıldaki 

Suriye 
yardımları
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764.503 adet  
İLAÇ

1.091.826 adet  
TIBBİ MALZEME

63.677 adet  
ÇADIR VE KONTEYNER

3.144.700 adet  
GİYİM MALZEMESİ

10.757 adet  
SOBA VE ELEKTRİKLİ ISITICI

15.336 ton  
UN

172.333 adet  
AYAKKABI

3.245.414 adet  
KONSERVE

5.818 ton 
PİRİNÇ

4.915 ton 
BULGUR

68.501 litre 
 SIVI YAĞ

80.791.424 adet 
EKMEK

İHH tarafından 
ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştı, ulaşma-
ya devam ediyor.

online.ihh.org.tr/suriye
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İHH İnsani Yardım Vakfı 2011 yılının Mart ayın-
dan bu yana hem Suriye içerisinde yerinden 
edilen hem de Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e 
sığınan Suriyeli mültecilerin barınma, bes-
lenme, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçlarının 

İHH’nın Suriyeli 
mülteciler için yaptığı 
kalıcı yardımlar

karşılanması için çeşitli yardım faaliyetleri 
yürütüyor. Bunların yanı sıra mültecilerin so-
runlarına çözümler üretmek için de kalıcı pro-
jeler gerçekleştiriyor. İHH’nın Suriyeli mülte-
ciler için yapmış olduğu kalıcı projeler şöyle:

*İHH Suriye’de 22 okula maddi destek sağ-
lamaktadır. Bunlar dışında inşa edilen 28 
okulun işletmesi de İHH tarafından yapıl-
maktadır.

HALEP/KERAME 3 

HALEP/SARMADA 2

HALEP/ŞEMMARİN 3 

HALEP/SİCCO        2 

HALEP/BABÜSSELAM 5 

HALEP/AKRABAT 1 

HALEP/ATME 2 

HALEP/SALKİN 3 

HALEP/DANA 1 

TOPLAM 22 

OKULLAR*

SU
Rİ

YE

HATAY/REYHANLI 1 YETİMHANE

KİLİS 3 YETİMEVİ

HALEP/SİCCO 1 YETİMHANE

HALEP/ŞEMMARİN 1 YETİMHANE

HALEP/AZEZ 1 YETİMHANE

TOPLAM 7

YETİMHANELER
SU

Rİ
YE

TÜ
RK

İY
E

FIRINLAR

SU
Rİ

YE
TÜ

RK
İY

E

İDLİP 15 

HALEP 12

HAMA 3 

LAZKİYE (SAHİL BÖLGESİ) 3

RAKKA 5 

HASEKİ 1 

HATAY/REYHANLI 1 

TOPLAM 40
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HALEP 4 

İDLİB 3 

RAKKA 3 

HAMA 1 

HASEKİ 1 

TOPLAM 12

DEĞİRMENLER
SU

Rİ
YE

HALEP 10 

İDLİP 3 

TOPLAM 13

SU
Rİ

YE

SU KUYULARI

İDLİP 6 

HALEP 8 

RAKKA 5 

TOPLAM 19
SU

Rİ
YE

AŞEVLERİ
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Dünyanın gözü önünde yok olmaya 
yüz tutmuş bir ülkenin, Suriye’nin 
insanlarını görmek, hikâyelerini, sı-
kıntılarını dinlemek, kaybolan ha-
yatlarına gözümüz ve gönlümüzle 
şahitlik etmek için yola çıkıyoruz. 
Suriye’nin hayat damarlarından biri 
olan Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır 
Kapısı’ndan güneye doğru, kampla-
ra giden yol boyunca verimli oldu-
ğu her halinden belli kırmızı toprak-
lar, kayalardan arınmamış tepeler, 
tepelere inci gibi dizilmiş zeytin 
ağaçları bulunuyor. Yol kenarla-
rında bazı yerleşim yerleri bulun-
sa da her birinde ayrı bir terkedil-
mişlik görüntüsü mevcut. Yer yer 
bulunan dükkanlar ise derme çat-
ma. Sınırdan uzaklaştıkça başka bir 
ülkeye geçiş yaptığınızı rahatlıkla 
hissedebiliyorsunuz. Tozlu yollar, 
yorulmuş insanlar. Baharın geldi-
ği yeşil ağaçlardan, sarı ve pembe 
çiçeklerden anlaşılıyor. Yeşillikler 

Zeytin Ağaçları Altında 

“Coğrafya kaderdir.”  
—İbn Haldun

arasında görülen tek beyazlık ise ça-
dırlar. Çadırlar zeytin ağaçlarının al-
tındaki gölgelere sığınırcasına dizilmiş.

Sınıra yakın kurulan Hibetullah, Şüheda, 
Atme çadır kentleri yaklaşık 40.000 kişi-
ye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan yakla-
şık 10.000 kişinin kaldığı Şüheda Kam-
pı bir tepenin yamacında. Tepeye çıkıp 
bakıldığında Türkiye dağları rahatlık-
la görülebiliyor. Çadırlar birbirlerine en 
fazla birer metre arayla kurulmuş. Ola-
bildiğince kalabalık. Buradaki günlük su 
ihtiyacı ancak gezici tanklarla giderile-

Bekir Arslan



SURİYE  | 93

biliyor. Su tankı küçük sokakta yavaşça dola-
şırken kadınlar da su kaplarını getirip sırayla 
sularını alıyorlar. Bulabildikleri malzemelerle 
kendilerine oyun üreten çocuklar ise çoğun-
lukta. Kimisi tozlu yollarda bilye oynuyor, ki-
misi küçük kardeşini kucağında dolaştırıyor. 
Kimisi de su tankının etrafında koşturuyor. 

Kamptaki çocukların eği-
timi için hizmet veren bir 
okul da var burada. İnsan-
ların kaldığı çadırlardan 
daha büyük bir çadırdan 
oluşan, sınıfların bezlerle 
ayrıldığı bir okul. Okulun 
birkaç öğretmeninden biri 
olan Nida Öğretmen de bu 
kampta kalıyor. Güzel Sa-
natlar mezunu Nida Öğ-
retmen daha önce Şam’da 
öğretmenlik yapıyormuş. 
Olaylar başladığında Filis-
tinlilerin yoğun olarak kal-
dığı Yermük Kampı’ndan 
buraya gelmiş. Çoğu yetim olmak üzere 35-40 
öğrencisi bulunuyor. Çocukların savaştan do-
layı bozulan psikolojisini düzeltmek için re-
sim dersine ağırlık vermeye çalışıyor. Resim 
malzemesi bulmakta zorlandıklarından kul-
lanılan kırtasiye araçları birkaç kalem, kağıt, 
boya, su şişesi, düğme ve yumurta kartonun-
dan oluşuyor. Beyaz tahtası bulunan sınıfta 
öğrenciler resimlerini sırayla çiziyor. Kendile-
rini ziyarete gelenlere ürkek gözlerle bakan ço-
cukların çizimleri yine de hayat ve umut dolu. 

Saldırılarda ailesinden 9 kişiyi kaybeden 
58 yaşındaki Ahmed Abdulkerim Berekât 

da oğlu ve kız kardeşi ile birlikte bu kamp-
ta yaşıyor. Eşi, gelini, çocukları ve torunları 
evlerine düşen bir varil bombası nedeniyle 
şehit olmuş. Kız kardeşi yaralanmış, bunun 
sonucunda bacağı kesilmiş. Oğlu ise o sıra-
lar hapishanede olduğu için bombardıman-
dan kurtulmuş. İşkenceyle geçen 7 ayın ar-

dından serbest bırakılmış. Geldikleri Hama 
bölgesindeki köyde kimse kalmamış, köy 
tamamen boşalmış. Vefat eden aile fertle-
rini köye defnedip oradan ayrılmak zorun-
da kalmış. Yaşadıklarını bir çırpıda yutku-
narak anlatırken sık sık çadırın duvarına 
astığı aile fotoğrafına bakışı ise hüzün dolu. 
Yanında oturan oğlu da anlatılanları sessiz-
ce, gözü kapalı dinliyor ve başıyla onaylıyor. 
Burada insanlar hikâyelerini anlatabildikle-
ri için rahatlıyor.  

Atme köyünün yakınlarındaki Atme Kampı 
ise Hibetullah ve Şüheda kamplarına göre 
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Türkiye sınırına daha yakın bir konumda 
bulunuyor. Burası da zeytin ağaçları altında 
bir yer. Karşı tepede dalgalanan Türk bayra-
ğı rahatlıkla görülebiliyor. Sınırı ayıran tel-
lerin hemen yanından geçen bozuk, taşlı bir 
yol ile kampa ulaşım sağlanıyor. Yol kenarı-
na kurulan küçük çadır dükkanlar ile kampa 
özgü küçük bir çarşı da oluşmuş. Kullanılmış 
kıyafetlerin yanı sıra küflenmiş ve kurumuş 
ekmekler de satılıyor. Ziyaret ettiğimiz ön-

ceki kamplara göre daha eski olduğundan 
birkaç tane kiremit ev de yapılabilmiş. Işığı 
bulunmayan mescid de kiremitten. Uzak-
tan düzenli gözüken kamp büyük bir köyü 
andırıyor. Öyle ki bazı yerlere kurulan tan-
dır ile ekmek yapan kadınları, küçük bos-
tanlarda çalışan yaşlıları, güvercin uçuran 
gençleri görebiliyorsunuz. Çadırların oluş-
turduğu sokak aralarında dolaşan çocuklar 
ise buldukları boş mermi kovanları ile oy-
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nuyor. Her yerde olduğu gibi buranın da en 
büyük problemi kış mevsiminde soğuk ve 
çamur, yaz mevsiminde sıcak ve salgın has-
talıklar. Birkaç defa ilaçlama yapılsa da ça-
dırların yanı başından akıp giden atık sular 
hastalıklara sebep olacak kadar açıkta. Ça-
dırların yanından geçmemesi için atık sula-
rın geçtiği küçük su kanalları oluşturulmuş. 
Göçebe hayatından da öte imkânsızlıklar 
içinde burada yaşamak çok zor. Buna rağ-
men tevekkül dolu gözler sakince bekliyor.

İçinde sağlık ocağı, mutfak, okul, banyolar 
ve tuvaletleri olan Ummah Kampı daha gü-
neyde bulunuyor. Çadır kentte hayatlarını 
devam ettiren 104 aile çatışmaların çok şid-
detli olduğu Humus ve İdlib’den göç ederek 
buraya gelmiş. Yaklaşık bir yıldır insanların 
barındığı bu kampa akşam 5-11 saatleri ara-
sında jeneratör ile elektrik verilebiliyor. Sağ-
lık ocağındaki ilaçlar da ancak bu saatlerde 
soğutulabiliyor. Günlük ekmeğin Reyhan-
lı’dan geldiği kampta yemekler mutfak ola-
rak kullanılan bir çadırda yapılıyor. Kadınlar 
sıra ile yemekleri alıp, kapları başlarının üs-
tünde taşıyarak çadırlarına dönüyor. Menü 
ise gayet sade: Haşlanmış patates, ekmek 
ve su. Yemekler her gün farklı olsa da öğün-
ler genelde tek çeşit. Ellerinde pek oyuncak 

olmayan çocuklar kendilerine göre oyunlar 
üretiyor. Bazen sınırlı sayıdaki bilye oyun 
aracı oluyor, bazen de tek kale maç için pat-
lak bir top. Sadece tavuklardan oluşan küçük 
bir hayvanat bahçesi bile yapılmış.

Dört kardeşi olan 10 yaşındaki Selma da bu 
kampta yaşıyor. Kardeşleri arasında en bü-
yük o olduğu için yemekleri de her gün o alı-
yor. Halidiye bölgesinden gelen Selma’nın evi 
bombalama sonucu yıkılmış. Kamptaki okula 
da devam eden Selma’nın ödevi Kur’ân’daki 
kısa sureleri sıra ile ezberlemek. Kadir Sure-
si’ni eksiksiz, sakin ve duru bir ses ile oku-
yor. Başından geçenleri, okul haricinde neler 
yaptığını, kardeşleri ile oynadıkları oyunları  
kelimeleri incitmeden anlatırken gülüşün-
deki gamze hiç eksik olmuyor. Uyku saati 
ise elektrik kesildiğinde geliyor. Memleke-
tini çok özleyen Selma’nın buradan mem-
nun musun sorusuna cevabı ise “Elhamdü-
lillahi Rabbilalemin.” 

Yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalan 
mültecilerin her birinin ayrı hikâyesi var. Ya-
pılan her yardım, paylaşılan her ekmek ve kı-
yafet Suriye’de hayati bir önem taşıyor. Bom-
balardan, silahlardan bunalmış halkın tek 
isteği ise -artık varsa- evlerine geri dönmek.
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Halidiye 11 yaşında. Türkiye 
sınırına yakın onlarca kamp-
tan biri olan Şüheda (Şehit-
ler) kampında yaşıyor. Kendi 
imkanlarıyla kurduğu kü-
çük bir bakkala sahip. O sa-
atlerde hiç müşteri olmasa 
da 7:00’da tezgahının başı-
na geçiyor. Akşam hava ka-
rardıktan sonra dükkanı ka-
patması gerek zira elektrik 
olmadığı için kamp zifiri ka-
ranlığa bürünüyor. Savaş baş-
ladığında ikinci sınıfa henüz 
geçtiğinden okumayı öğrene-
memiş, ancak paraları tanıyor. 
Bazı kamplarda eğitim faali-
yetleri başlamış ama bu kam-
pın henüz bir öğretmeni yok.

Bu tezgahı kurabilmek için 
malzemeleri borçla almış, sa-
tış yaptıkça yeni malzemeler 
eklemeyi düşünüyor. En çok 
da işleri büyütemediğinden 
şikayetçi. Yumurta, çay, tuz, 
mum, çikolata, şeker ve sa-
kızdan başka bir şey yok bu 
küçük bakkalda. Müşterile-
rinin büyük çoğunluğu elle-
rine geçen paralarla sakız ve 
şeker almaya gelen küçük 
çocuklar. Gün boyu kazan-
dığı para sofraya ancak bir 
ekmek daha koyabilecek ka-
dar. 9 kişilik ailesine küçük 
de olsa katkıda bulunabildi-
ği için mutlu. İHH ekibi ola-
rak birkaç tane sakız almak 
için fiyat soruyoruz, “istedi-
ğiniz kadar alın, size her şey 
ücretsiz” diye cevap veriyor. 
Başka kamplara gitmek için 
yola çıkıyoruz, daha selam 
vereceğimiz çok çocuk var.
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2011 yılında başlayan bir katliam yaşanı-
yor Suriye’de. Şimdiye kadar 200.000 kişi-
nin hayatını kaybetiği 22 milyonluk ülkede 
9 milyona yakın Suriyeli, mülteci durumu-
na düştü. Can korkusuyla anneler çocuk-
larını, yaşlılar torunlarını kucaklayıp yol-
lara koyuldu. Kilometrelerce yol yürüdü 
kimileri, mayınlı tarlaları aşarak sınırdaki 
dikenli tellerden geçerek ve nihayet ken-
dileri için güvenli saydıkları bir başka ülke 
topraklarına sığındı. Son rakamlara göre Su-
riye içerisinde 6,5 milyon kişi yer değiştirdi. 

Reyhanlı ve Kilis’te 
mülteci hayatlar

2.470.049 kişi ise Lübnan başta olmak üze-
re, Türkiye, Irak, Ürdün ve Mısır gibi komşu 
ülkelere sığındı. AFAD verilerine göre Tür-
kiye’de Ocak 2014 itibarıyla 600.000’in üze-
rinde Suriyeli var.

Suriye’deki katliamların başladığı ilk günden 
bu yana sivillere yardım ulaştırmak için çalı-
şan İHH, öncelikli olarak Suriye’den çıkama-
yan ve kendi ülkesinde yer değiştiren on bin-
lerce insana gıda, sağlık, barınma yardımları 
yapıyor. Kriz bölgelerinde çalışarak elde etti-

Zeliha Sağlam
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ği 22 yıllık deneyimini Suriye’de savunmasız 
durumdaki insanlar için kullanıyor. Bu çalış-
malar ise sınır bölgesindeki Hatay, Reyhan-
lı ve Kilis’teki İHH ofislerinden yürütülüyor.

 İçerisinde bölge koordinasyonun sağlanması 
için çeşitli birimlerin, büyük toplantı ve kon-
ferans salonunun, 100 kişilik hizmet kapasi-
tesine sahip bir yemekhanenin yer aldığı İHH 
Reyhanlı Ofisi’nde 12 yabancı kuruluş için 
de  özel çalışma alanları oluşturulmuş.. Ofi-
sin kurulduğu alan içinde yardım araçlarının 
bekleyebileceği, günde 170.000 kişi için la-
vaş ekmek üreten fırın ve tüm mülteci kamp-
larına götürülecek malzemenin toplandığı 
bir de depo bulunuyor.  Barınak yardımları, 
temizlik malzemeleri ve gıda yardımlarının 
yer aldığı depoda yatak, soba, battaniye vb. 
diğer yardım malzemeleri toplanıyor. Türki-
ye-Suriye sınırında kapıların açık olduğu za-
manlarda yardım TIR’ları bu malzemelerle 

doldurularak Suriye’deki mültecilerin yaşa-
dığı bölgelere taşınıyor.

Reyhanlı’daki ofis sadece Suriyeli mülteci, 
yetim, dul ve yaşlılar için hizmet vermiyor; 
Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan ge-
len misafir, gazeteci, STK üyesi ve gözlem-
cileri de ağırlıyor. Ofis Suriye’den gelen bil-
gilerin ilk ulaştığı yer olması hasebiyle de 
haber ajansı görevi görüyor.

Katliam ve yıkım sebebiyle yıllar sonra çocuk 
felci ve deri hastalıkları Suriye’de yeniden or-
taya çıktı. UNICEF’e göre dünyada milyon-
larca çocuk, çocuk felci hastalığının tehdidi 
altında. Fakat Suriye’ye açılan kapıların ka-
palı olması ve rejim güçlerinin Suriye içerisi-
ne ilaç girişine izin vermemesi sebebiyle bu 
hastalıklarla mücadele zorlaşıyor. İHH Rey-
hanlı ve Kilis ofisleri Suriye’de salgın hasta-
lıkların başgöstermesi ile çalışmalara başla-
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mış bile. Aşıların Suriye’ye girişi için araç ve 
sağlık personeli ihtiyacı gerekiyor. 200 bin 
doz çocuk felci aşısı bölgeye gönderilmiş. 
İHH, aşıları 3 milyon doza tamamlamak için 
de elinden geleni yapıyor. Suriye’deki sahra 
hastanelerine tıbbi ve medikal destek sağlı-
yor. Sağlık taramaları gerçekleştiriyor. Gün-
lük 50-100 hasta tedavi için Türkiye’ye ge-
tiriliyor. Şimdiye kadar ise 100.000 kişiye 
sağlık hizmeti sunulmuş.

Reyhanlı’da İHH’nın yardımlarıyla kurulan 
Emel Hastanesi’nde Mısır, Suriye ve Türki-
ye’den sağlık görevlileri çalışıyor. Basit pan-
sumandan en zor ameliyatlara kadar tüm 
hastalar bu hastanede tedavi görüyor. Has-
taların nekahat dönemini geçirdikleri pansi-
yon tarzı evlerde farklı hikayeleri olan onlarca 
kişi yatıyor. Bu hastaların çoğu sinir sistem-
lerine isabet eden şarapneller sebebiyle sa-
kat kalmış kişiler. Altı yaşındaki Saddam, bir 
çocuk annesi 30 yaşındaki Zehra, sonra Mu-
hammed ve niceleri.

Savaş milyonlarca insanın ekmeğini de elin-
den aldı, insanları yoksullaştırdı ve başkası-
na muhtaç hale getirdi. Reyhanlı’da 2013 yı-
lında hayata geçirilen fırında el değmeden 
yoğrulan ve pişirilen lavaş ekmekler 8’erli 
paketler halinde hazırlanıyor. 5.000’i Rey-
hanlı’da 165.000’i de Suriye içerisinde mül-
tecilere ulaştırılıyor. Fırında hastanelerdeki 
yaralılar, yetim evlerindeki dul ve yetimler 
için haftanın altı günü hummalı bir çalış-
ma yürütülüyor.

Eğitim, temel ihtiyaçlardan sonra üzerinde 
durulması gereken en önemli ihtiyaç. İHH 
toplamda 15 okul ve 30 binin üzerinde öğ-
renciyi destekliyor. Öncelikle okullardaki 
yetimler tesbit ediliyor. İHH şimdiye kadar 
500 Suriyeli yetimi Yetim Sponsorluk Des-
tek Sistemi’yle kayıt altına aldı. Binlerce Su-
riyeli’nin sığındığı Hatay, Kilis, Urfa mülte-
ci şehirleri haline geldi. Her sokakta Suriyeli 
bir yetim ailesi, binaların alt katlarında der-
me çatma penceresiz, havasız dairelerde dul 
kadınlar, çocuklar yaşlılar kalıyor. Sığınacak 
bir yer bulamayanlar ise parklarda geceliyor.

“Haykırış” 
Belgeseli
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
yapımını, Tülay Gökçimen’in 
yönetmenliğini üstlendi-
ği “Haykırış” belgeseli, Su-
riyeli kadınların gözünden 
Suriye’deki zulmü anlatıyor. 
Yüz binlerce insanın öldü-
ğü, milyonlar-
ca insanın mül-
teci konumuna 
düşerek kamp-
larda yaşamak 
zorunda kaldı-
ğı ülkenin şa-
hitleri kendi 
hikâyeleri ile 
birlikte bir ülkenin yıkımı-
nı da anlatıyor. Ölümler, ka-
yıplar, göçler, açlık, işkence.. 
dünyanın gözü önünce can 
çekişen bir ülkenin haykırışı.

Belgeseli izlemek için Youtu-
be’a “Haykırış Belgeseli” yaz-
manız yeterli.

Bütün dün-
yanın bildiği 
ama söylemek 
istemediği ger-
çekleri onlar 
haykırdılar!
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Kış soğuklarının iliklere kadar hissedildiği 
günlerde Türkiye’nin her bölgesinden çocuk-
lar da Suriyeli kardeşleri için seferber oldu. 
Polatlı Poyraz Ortaokulu öğrencileri, soğuk 
havaların titrettiği kardeşleri için atkı, bere, 
yelek, kazak ördü. Televizyonda gördükleri 
soğuktan üşüyen Suriyeli çocuklara üzüldük-
lerini ve onlara yardım etmek için bir araya 
geldiklerini belirten öğrenciler, önce anne-
lerinden ve öğretmenlerinden örgü örmeyi 
öğrendiler, daha sonra da fırsat buldukları 

vakitlerde Suriyeli kardeşleri için örgü se-
ferberliği başlattılar.

Öğrenci velilerinin ve erkek çocukların da ka-
tıldığı bu örgü seferberliğinde yüzlerce atkı, 
bere, yelek ve kazak gibi kışlık kıyafet, Su-
riyeli çocuklar için hazır edilerek vakfımıza 
teslim edildi. Teslim alınan bu örgüler Ha-
tay ve Kilis’teki personellerimiz aracılığıy-
la Suriye sınırındaki kamplarda yaşayan ço-
cuklara ulaştırıldı.

Kardeşleri için atkı, bere, kazak ördüler 
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 “Komşuluk Hakkı İçin” 
Yüzlerce TIR

yola çıktı
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Türkiye halkı, Suriye’deki 
insani krizin başladığı 2011 
yılından itibaren mağdur ve 
mazlum Suriyelilerin ya-
nında yer almaya, ailele-
rini, evlerini, işlerini, ma-
hallelerini ve kültürlerini 
kaybetmekle karşı karşı-
ya kalan mültecilerin elin-
den tutmaya gayret ediyor.

İHH, 23 Şubat Pazar günü, 
75’i İstanbul’dan olmak üze-
re Türkiye genelinden 229 
insani yardım TIR’ını, halkı-
mızın yoğun desteği ile bir-
likte Suriye halkının dertleri-
ne bir nebze de olsa derman 

olabilmek adına sınır böl-
gesindeki kamplara yolcu 
etti. Türkiye’nin ve dünya-
nın farklı yerlerinden İHH 
gönüllülerinin katkılarıyla 
hazırlanan ve Suriyelilere 
ulaşan yardım TIR’ları böy-
lelikle 3250’i geçmiş oldu.

Bu yardımlar, temel ihti-
yaçlarını karşılayamayan 
Suriye içindeki sınır hattı 
boyunca sıkışmış milyon-
larca insana, Halep ve Şam 
çevresi ile yoğun olarak Fi-
listinli mültecilerin bulun-
duğu Yermuk Kampı’na ve 
iç bölgelere de ulaştırılıyor.
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Çobanbey’deki 
Türkmenler 
yalnız değil 
Suriye’deki zulmün boyutları her ge-
çen gün artarken zaman zaman Tür-
kiye sınırına yakın bölgelerde de ça-
tışmalar yaşanıyor. Çoğunluğunu 
Türkmenlerin oluşturduğu Çoban-
bey’deki insanlar çatışmalardan kur-
tulabilmek için Türkiye sınırına sığın-
dı. Savaş dolayısıyla fırınların ekmek 
üretiminin durma noktasına geldiği 
bölgede, insanların gıda ihtiyaçla-
rını giderebildiği yegâne yer, gelen 
yardımların toplandığı sınır kapıları.

İHH, sınır bölgesinde yaşam müca-
delesi veren Türkmenlere günde 5 
ila 10 bin arasında ekmek ulaştırıyor. 
Açlığa dayalı bir mağduriyetin oluş-
masına engel olmak adına ekmek ile 
birlikte temel insani ihtiyaçlar da böl-
geye gönderiliyor.

İstanbul’daki 
sempozyumda 

Suriyeli 
mülteciler 
konuşuldu

Lübnan Iğasiye Yardım Birliği, İHH 
İnsani Yardım Vakfı, Katar Hayır 
Kurumu ve İslam İşbirliği Teşki-
latı’nın İstanbul’da 21-22 Şubat 
tarihinde ortaklaşa düzenlediği 
sempozyumda Suriyeli mülteci-
lerin durumu tartışıldı. Sempoz-
yumun açılışında Bülent Yıldırım 
da söz alarak kamplarda yaşanan 
zorluklarla birlikte yardıma muh-
taç insanlara ulaşabilmek için ko-
ridorların açılması gerektiğini vur-
guladı. Sempozyumda, Türkiye ve 
Lübnan olmak üzere Suriye’nin 
dört bir yanındaki sınırlarda bu-
lunan mültecilerin güvenliği ve 
hayat şartları görüşüldü. Yardım 
kuruluşlarının faaliyetlerindeki 
zorluklar tartışılarak bürokratik 
engellerin de kaldırılması gerek-
tiği yönünde fikir birliğine varıldı.
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Halep’te yoğun bir şekilde devam eden bom-
bardıman hayatı durma noktasına getirdi. Va-
ril bombalarından 
kaçarak Türkiye 
sınırına sığınan 
Suriye halkının en 
büyük sıkıntıla-
rından biri barın-
ma ihtiyaçlarını 
karşılayamama-
ları. Bölgedeki 
en büyük çadır 
kent olan Babus-
selam Kampı’n-
da çadır kurmak 
için yer kalmama-
sı sebebiyle İHH, 
Babunnur Ça-
dır Kenti’ni inşa 
etmeye başladı.

Sınır bölgesinde meydana gelen yığılmaları ve 
mağduriyeti önlemek için Kilis sınırına yakla-

şık 10 km uzak-
lıktaki Şemma-
rin bölgesindeki 
Babunnur Çadır 
Kenti’nde şu ana 
kadar 1000 ça-
dır kuruldu. Top-
lamda 2000 çadır 
kapasiteli olması 
hedeflenen çadır 
kentte yaklaşık 
10 bin civarında 
insan barınabile-
cek. Kampta ay-
rıca ekmek fırı-
nı, yemekhane 
ve çamaşırhane 
de kuruldu.

Suriyeli mülteciler için yeni 
çadır kentler 
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Hama şehrine yapılan bir 
bombardımanda yıkılan 
binaların enkazından kur-
tarılmış bir aile. Rama 12 
yaşında. Birisi sakat, di-
ğeri çocuk felci olan kar-
deşlerinin bakımında an-
nesine yardımcı oluyor. 
Rama’nın babası ise en-
kazdan sağ çıkamamış. 

Suriye, 2014 
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Yüz binlerce Afrikalıya ışık olan ve olmayan 
devam eden Afrika Katarakt Projesi’nin ko-
ordinatörü Osman Atalay ile sadece 200 li-
ralık bağış ile bir insanın görmesine vesile 
olunan projenin başlangıcını, şimdiki duru-
munu, proje sürecinde ne gibi şeylerle kar-
şılaştığını konuştuk.

Osman Atalay: 
Afrika’nın görmeye 
ihtiyacı var 

Proje nasıl başladı bize kısaca anlatabilir 
misiniz?

İHH olarak Afrika ile 1999 yılında, Ramazan 
ve Kurban kampanyaları vesilesi ile tanış-
maya başladık. O yıllarda Afrika’da kurban 
kesip dağıtıyor ve Ramazan ayında erzak 

Röportaj: Bekir Arslan
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yardımlarında bulunuyorduk. Sağlıklı içme 
suyuna ulaşmakta sıkıntı yaşayan insanların 
burada en çok su kuyularına ihtiyacı vardı. 
Bizden ilk talepleri de zaten bu oldu. Bunun 
yanı sıra halkın ibadethane ve okul gibi ta-
lepleri vardı. Ancak çeşitli vesileler ile Af-
rika’ya gittikçe âmâ insanların çokluğu dik-
katimizi çekmeye başladı. O kadar çok âmâ 
insan vardı ki, bunların çoğunluğu dilene-
rek geçiniyordu. Bu kıtada yaşanan görme 
problemi bizi rahatsız eden bir husus olma-
ya başlayınca biz de araştırmaya koyulduk 
ve bu insanların büyük bölümünün katarakt 
hastası olduğunu öğrendik. Daha sonra te-
davi ve ameliyatlarının burada yapılmasının 
mümkün olmadığı, yeterli doktorun bulun-
madığı tespit ettik. Bu durumu nasıl çözeriz 
diye düşünmeye başladık. Su kuyusu yapı-
mı, kurban eti dağıtımı, mescid imarı gibi 
çalışmalar için bölgeye giderken insanların 
böyle ciddi bir hastalık ile karşı karşıya ol-
duklarını ve çözülebilir bir problem olması-
na rağmen çaresiz kaldıklarını görmek bizi 
üzüyordu. Üstelik karşımıza çıkana kadar 
katarakt hastalığının bu kadar önemli oldu-
ğunu da bilmiyorduk. İstatistikleri incele-
diğimizde Afrika kıtasında 1 milyar insanın 
yaşadığını varsayarsak %1’nin âmâ olduğu-
nun farkına vardık. Yani 10 milyona yakın 
insanın bu durumla karşı karşıya olduğunu 
gördük. Bunların yarısı katarakt hastasıydı. 
Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 2007 yı-
lında artık büyük bir proje haline gelen Af-
rika Katarakt Projesi’nin tohumlarını böy-
lelikle atmaya başladık.

‘Afrika’da sağlık açısından ne gibi problem-
ler var?

Afrika’da su, açlık, barınma problemi olduğu 
gibi sağlık problemleri de var ve bunlar cid-
di boyutta. Bu sağlık probleminin en büyük 
gerekçeleri hastanelerin, tıbbi araç-gereçle-
rin ve ilaçların azlığı. Afrika’da her 2000 ka-
tarakt hastasından sadece biri ameliyat ola-
biliyor. 2014 yılı itibariyle sadece Nijer’de 
göz ameliyatı yapabilen doktor sayısı sa-
dece 13. Bu da sağlık problemlerinin sade-
ce bir boyutu.

1 milyar nüfuslu Afrika’nın 
%1,2’si âmâ. Bu 10 milyon-
dan fazla insanın görmek-
ten mahrum olması demek. 
10 milyon âmânın yarısı 
katarakt hastası. Tedavisi 
mümkün olmasına rağmen 
Afrika’da katarakt hastası 
olup tedavi görebilenlerin 
oranı ise milyonda 500 kişi. 

Üçüncü Dünya Ülkeleri’n-
de her 5 saniyede bir kişi ve 
her 1 dakikada bir çocuk kör 
oluyor. Özellikle Sahra ku-
şağı üzerinde yer alan Ni-
jer, Çad, Mali, Burkina Faso, 
Etiyopya gibi ülkelerde or-
talama olarak 40.000 in-
sana bir doktor düşerken, 
milyonlarca insan hayat-
larında hiç doktor görme-
den yaşıyor. 17 milyonluk 
nüfuslu Nijer’de ameliyat 
yapabilen göz doktoru sa-
yısı sadece 13. 

Katarakt hastalığına 
Afrika kıtasının her 
yerinde rastlamak 
mümkün mü?

Evet. Afrika’nın ne-
resine gidersek gide-
lim katarakt problemi 
ile karşılaştık. Kata-
rakt meselesi bizi 
hem üzen hem de se-
vindiren bir durum 
oldu. Üzen durum ka-
tarakt probleminin 
kronik olması. Güneş 
ışınlarının -özellik-
le sahra kuşağında 
yaşayan- insanların 
vücutlarına dik ola-
rak gelmesi sonucu 
bu hastalık bu böl-
gede daha sık görü-
lüyor. Normal şart-
larda tedavisi oldukça 
kolay. Gözün merce-
ğinde oluşan ve 15-20 
dakikalık ameliyatlar 
ile düzeltilebilen bir 
problem. Fakat bu bölgelerde ciddi yoksul-
luk var ve devlet imkânları yetersiz. Bu se-
bepten küçük yaşlarda yakalandıkları kata-
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rakt ile bir ömür geçirmek zorunda kalıyor 
ve tedavi olma imkanı bulamıyorlar.  

Bu çalışmayı yaparken bizi sevindiren tara-
fı ise 15-20 dakikalık bir ameliyat ile hastalı-
ğın tedavi edilebiliyor olmasıydı.

Projenin kampanya sürecinden de bahse-
debilir misiniz?

Türkiye’deki hayırsever vatandaşlarımıza bu 
ameliyatın ne kadar ehemmiyetli olduğunu 
anlatmamız gerekiyordu. 2007 yılında “Siz 
görürseniz onlar da görecek” sloganıyla bir 

kampanya başlattık. Hayırseverlerin deste-
ğiyle ilk olarak katarakt ameliyatlarına Ni-
jer’de başladık. Bunun ardından Togo, Be-
nin, Gana, Çad, Uganda, Tanzanya, Somali, 
Sierra Lione, Etiyopya, Sudan gibi hastalı-

ğın yoğun yaşandığı bu ülkelere ameliyatla-
ra devam ettik. Sudan’da bu kampanya çer-
çevesinde Abdul el-Maz Göz Hastanesi’nde 
kendi imkânlarımızla bir ameliyathane oluş-
turduk. Bu ameliyathanede günde 60 ila 70 
arası ameliyat gerçekleştirmeye başladık. 
Sağlık bakanlığı ve TİKA ile ortak bir çalış-
ma sonucu doktorları Türkiye’den götürdük. 
Bakanlığın yardımlarıyla doktorlarımız gö-
nüllü olarak destek verdi. Gönüllü uzman 
doktorlarımızın yanında Sudanlı genç dok-
torlar da vardı. Bu vesile ile onlar da ameli-
yatların nasıl gerçekleştiğini öğrenmiş oldu-
lar. Daha sonra bu teknik donanımlarımızı 

ve ameliyathanelerimizi Su-
dan Sağlık Bakanlığı’na devret-
tik. Onlar ameliyatlara devam 
ediyorlar. İHH,  buradan giden 
gönüllü doktorlar ve bağışçılar 
vesilesi ile yüzlerce doktor da 
yetiştirmiş oldu.

2014 yılı içerisinde kaç tane 
ameliyat planlanıyor?

Bizim bu kampanyaya başlar-
kenki hedefimiz 100.000 ame-
liyat idi. 2007 yılından itibaren 
695.000 insanı muayene ettik ve 
bu muayene sonucunda 315.000 
insana ilaç verdik. Katarakt ame-
liyatı olması gereken 76.050 kişi-
yi ameliyat etmek yine bize na-
sip oldu. Bu yıl ise Nijer’de 6.000 
ameliyat yapmayı hedefliyoruz. 
Birçok ülkedeki ameliyatlarımı-
zı bölge doktorları ile gerçekleş-
tiriyoruz. Kendi kuruduğumuz 
ameliyathanelerimizde Türki-
ye’den gönüllü doktorlarımız ile 
birlikte ameliyatlarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Gönüllü doktorları-
mıza Sağlık Bakanlığı her türlü 
kolaylığı sağlıyor. Sanki Türki-

ye’de hizmet veriyorlarmış gibi tüm haklıları 
korunuyor. Bu durum gerçekten onlar açısın-
dan çok önemli. Hem hastaları ameliyat ede-
cek hem de oradaki yerli doktorları eğiterek 
bu birikimlerini paylaşacaklar.
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Şahsi olarak yaşadığınız, duygulandıran 
bir olay ile karşılaştınız mı? 

Bazı çocuklarda katarakt çok ilerlediği için 
göremiyorlar ve toplumdan dışlanarak ayrı 
oturuyorlar. Ev hanımları ise kendi başla-
rına hiçbir işlerini göremiyorlar yanların-
da ya bir çocuğu ya da bir yakını ile işlerini 
görmeye çalışıyorlar. İnsanlar ameliyattan 
çıktıktan sonra gözleri bantlı oluyor. Ame-
liyatın yapıldığı hastanenin bahçesinde ku-
rulan çadırlarda bir gün kalıyorlar. Ertesi 
gün doktorlar hastaların bantları açarak 
muayenelerini yapıyor ve o andan itibaren 
görmeye başlıyorlar. Gözleri açılan insan-
ların sevinçlerini çığlıklarla ifade ettikleri-
ne çok şahit oldum. Bundan her defasında 
çok etkilendim. 200 lira ile bir insanın gör-
mesine vesile olmayı da düşününce şaşkın-
lığım gittikçe arttı. Gören bir insana kata-
rakt ameliyatının önemini anlatamazsınız, 
sadece hissettirebilirsiniz. Bunun önemini 
bana soranlara bir gün evlerinden gözleri-
ni kapatarak çıkmalarını tavsiye ediyorum. 
Ev işlerinizde, işe veya okula gidişleriniz-
de gözünüzün kapalı olduğunu düşünün. 
Hatta imkânınız varsa bunu deneyin. Af-
rikalı insanlar için ışığın ne anlama geldi-
ğini hissedebilirsiniz.

Bir insanın kaybettiği bir şeyi bulmasın-
daki sevinci, çölde susuz kalan bir kimse-
nin sevinci neyse, katarakt ameliyatı olan 
bir kişinin sevinci de böyle bir şey. Biz İHH 
olarak 2007 yılından beri edindiğimiz bil-
gi ve tecrübeleri devam ettirmek istiyoruz. 
Bugüne kadar bizimle birlikte Afrika’ya 
gelen gönüllü doktorlarımıza bu vesiley-
le bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. Nisan ayındaki projemiz için onlara 
tekrar çağrıda bulunuyoruz ve doktorları-
mızın yardımlarını bekliyoruz. Vakfımızla 
irtibata geçerek projemize destek verebi-
lirler. Bizim misalimiz bir postacı gibi. Biz 
sadece aracı olarak kimi ülkede ibadetha-
ne, kimi ülkede yetimhane, kimi ülkede su 
kuyusu, kimi ülkede gıda yardımı ve kata-
rakt ameliyatı olarak yardımlara ve destek-
lere aracı oluyoruz.

• Yetersiz ve sağlıksız beslenme

• Vitamin eksikliği

• Sağlıksız su ve hijyen sorunları

• Göze isabet eden çöl kumları ve 
göze gelen ultraviyole ışınlar

• Maddi imkânsızlıklar nedeniy-
le sağlık hizmetlerinden fayda-
lanılamaması

• Sağlık merkezlerinin azlığı ve 
doktor eksikliği

• Doğumsal katarakt

• Kafa ve göz travmaları

• Yaşlılık

Tedavi maliyetleri nedeniyle ge-
lişmemiş bölgelerde bir yılda her 
2.000 katarakt hastasından yal-
nızca bir hastanın ameliyat edi-
lebildiği, Afrika’nın gelişmiş böl-
gelerinde ise bu rakamın en iyi 
ihtimalle her 500 kişide bire çı-
kabildiği saptanmıştır. İHH’nın 
gerçekleştirdiği “Afrika Katarakt 
Kampanyası” ile her gün onlarca 
gözün açılması sağlanmakta ve bu 
kampanyayla ilk etapta 100.000 
Afrikalının ışığa kavuşturulması 
hedeflenmektedir.

Kataraktın 
temel 
sebepleri
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Sudan’da 
500 katarakt 

ameliyatı 
gerçekleştirildi 

2014 yılının Mart ve Nisan aylarında Afri-
ka’da gerçekleştirilmesi planlanan 6000 ka-
tarakt ameliyatının 500’ü Sudan’ın El Rahat 
Ebu Dekane bölgesinde tamamlandı.  Ameli-
yat sonrası dağıtılan güneş gözlükleri ile aşı-
rı güneşten korunmaya çalışan hastalar, ara-
lıklı olarak kontrol ediliyor ve pansumanları 
gerçekleştiriliyor. Sağlık kontrolünden geçen 
hastalar taburcu ediliyor. Ameliyat sonrası 
görmeye başlayan hastaların mutluluğu ise 
görülmeye değer. 190 bin nüfuslu bölgede 
sağlık taramaları devam ediyor. Siz de sade-
ce 200 lira bağışlayarak bir katarakt hastası-
nın görmesine vesile olabilirsiniz.
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Afrika’da 1 milyar insan 
yaşıyor. Bunlardan 12 mil-
yonu âmâ durumda. 

Âmâların yarısı (6 mil-
yon kişi) katarakt hastası. 

Afrika’da her 5 saniyede 
1 kişi kör olmakta. 

40 bin insana sadece 1 
doktor düşüyor. 

Her 2000 kişiden sadece 
1’i tedavi olabiliyor. 

1

2

3

4

5

Siz 
görürseniz 

onlar da 
görecek!

200 lira bağış 
ile bir kata-
rakt hastasını 
ışığa kavuştu-
rabilirsiniz.

Togo GanaBenin Mali

Mozambik

Çad

TanzanyaUganda Nijer

Sierra Leone

Nijerya

Somali Etiyopya Sudan

İHH İnsani Yardım Vakfı, insanların imkânsız-
lıklar nedeniyle yıllarca âmâ olarak yaşamak 
zorunda kaldığı Afrika’da, 2007 yılından beri 
katarakt ameliyatlarını sürdürüyor.

Afrika’da toplam 14 ülkede 690.172 saha tara-
ması gerçekleştirilerek 291.004 kişi muayene 
edildi, 79.286 kişinin gözleri ameliyat ile açıldı.

online.ihh.org.tr/katarakt
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Mavi Marmara davasının 5. duruşması öncesinde 
İstanbul önemli bir toplantıya ev sahipliği yap-
tı. Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden gelen çok 
sayıda avukat ve aktivist “Mavi Marmara’nın 
Adalet Arayışı” isimli panelde bir araya geldi. 

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Ali Emiri Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen panel, İHH Ge-
nel Başkanı Bülent Yıldırım, Furkan Doğan’ın 
babası Ahmet Doğan, İbrahim Bilgen’in oğlu 
İsmail Bilgen, Gazze Özgürlük Filosu organi-
zatörleri İsveç asıllı İsrailli aktivist Dror Fei-
ler ve Yunanistan’dan Greta K. Berlin’in ko-
nuşmalarıyla başladı.

İlk olarak söz alan İHH Genel Başkanı Bü-
lent Yıldırım, Mavi Marmara saldırı sonra-
sı İsrail’in saldırının unutulacağını düşün-
düğünü ancak menfur saldırının üzerine 
gidilerek olayların seyrinin değiştirildiğini 
belirtti. Türkiye’de çok güçlü bir İsrail lo-

Mavi Marmara’nın 
Adalet Arayışı

bisi olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Dava-
yı açana kadar adeta kan kustuk. Nihayet 
dava açıldı ve Filistin’e umut olduk” ifade-
lerini kullandı. Türkiye’de bazı hakimlerin 
İsrail yanlısı olduğunu vurgulayan Yıldı-
rım, Kayseri’de görülen Furkan Doğan da-
vasının hakim tarafından “İsrail yargılana-
maz” gerekçesiyle reddedildiğini söyledi. 
Tehdit edildiklerini belirten Yıldırım avu-
katlara “giderken bize mi sordunuz” gibi 
ifadeler kullanıldığını anlattı. Tazminat da-
valarının reddedilebileceğini ama ceza da-
valarının asla kapanamayacağının altını çi-
zen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Ben meydan okuyorum. Lobiciliği soğuk labi-
rentlerinde gezinenlere sesleniyorum: Davayı 
istediğiniz kadar uzatın. Bu bizim işimize gelir. 
İsrail’in zalimliği böylelikle gündemde tutuyo-
ruz. Ama Türkiye’de hukuk sistemi adeta çök-
müş durumda. Daha ilk duruşmada yakalama 
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kararı çıkmalıydı. İsrail’in suçlu olduğunu ka-
bul etmeleri için hakimler daha neyi bekliyor. 
Bizi, davadan vazgeçmemiz için çok tehdit et-
tiler. Bilin ki biz 1’ken 10 oluruz. Şu anda Türki-
ye’den özür dilediler, güzel; tazminatta anlaş-
tığı söyleniyor, bu da güzel. Ama bu tazminat 
lütuf değil ceza tazminatı olmalı. Abluka ve 
ambargo konusunda durum 
ne olur bilmiyorum. Bunların 
özür ve tazminat karşılığında 
davalardan vazgeçmeyiz. Bu-
nun hesabını verecekler.”

“Mavi Marmara ve Gerçekler” 
adıyla internet sitelerinde do-
laşan videoyla ilgili de konu-
şan Yıldırım, “Bazı işbirlikçiler 
bir görüntü yayınladı. Para-
lelcilerin bu görüntüyü ya-
yınlaması çok büyük bir ah-
laksızlık.” dedi. 

Yıldırım ayrıca Mavi Marmara 
katliamının yıl dönümü olan 
31 Mayıs’ta en az 200-300 bin 
insanla yürüyüş yapacakları-
nı hatırlattı. Son olarak Avru-
pa ve Amerika’daki solcu ak-
tivistlere de destekleri için teşekkür eden 
Yıldırım, bu insanlara Türkiye’deki sol ke-
simle de konuşmaları için çağrıda bulundu.

“Gazze özgürleşene kadar...”

Panelde söz alan Mavi Marmara şehitlerin-
den Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan 
da Mavi Marmara ve Özgürlük Filosunun in-
sanlığın onuru olduğunu vurguladı.Uluslara-
rası sularda insanlık suçu işlendiğini söyle-
yen Doğan, “Bu mücadelenin sonuna kadar 
yürümesi lazım. Gazze özgürleşene kadar da 
devam etmelidir” dedi.

Furkan’ın gemiyle gitmek istediğinde bunun 
sıradan bir yardım organizasyonu olacağını 
düşündükleri için “evet” dediklerini anla-
tan Doğan, “O yüzden Mavi Marmara bizim 
için bir onurdur. Büyük bir sorumluluk var 
üzerimizde” diye konuştu.

Açtıkları davalar hakkında bilgi veren Doğan, 
şöyle devam etti:

“İlk olarak Lahey’deki mahkemeye şehit ai-
leleri adına başvuranların arasında ben de 
vardım. Lahey’deki ceza davası çok önemli-
dir. İsrail’in yargılanmasını istiyoruz. İstan-

bul’daki ceza davası sürüyor. 5’inci duruşma 
yapılacak. 3’üncü dava Kayseri’de tazminat 
olarak açıldı. Maalesef ilk duruşmada eksik-
liklerin tamamlanmasını beklerken hakim 
duruşmayı bitirdi. Hakim usulen İsrail’in 
yargı bağışıklığı olduğu gerekçesiyle dava-
yı bitirdi. Oğlum ABD vatandaşı olduğu için 
orada ne yapabiliriz diye uğraşırken maale-
sef orada İsrail’e karşı ceza davası değil taz-
minat davası açılabileceği söylendi. Ama he-
nüz karar aşamasındayız.”

Başbakan Erdoğan ile Obama’ya mektup 
vermek üzere ABD’ye gittiğini hatırlatan 
Doğan,“Cevap çok sonra geldi ancak olum-
suzdu. ABD’nin okyanus ötesindeki bu tür 
olaylar için soruşturma açamayacağı söylendi. 
Bu noktada sadece tazminat hakkımızı saklı 
tutuyoruz. İnşallah sonunda başaracağımıza 
geç de olsa adaletin yerini bulacağına inanı-
yorum”şeklinde konuştu.
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Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marma-
ra gemisine Akdeniz’in uluslararası suların-
da düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail 
Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashk-
nazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alf-
red Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve 
Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi’nin 
yargılandığı davanın 5. duruşması yapıldı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce  yapılan 
duruşmaya, sanıklar katılmadı. Bazı mağdur 
ve müştekiler ile tarafların avukatlarının ha-
zır bulunduğu duruşmada, sanıkları İstanbul 
Barosu tarafından atanan avukat temsil etti.

Mavi Marmara 
davasının 5. 
duruşması yapıldı

Mavi Marmara davasının görüldüğü Çağ-
layan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 
dava öncesinde basın açıklaması yapan İHH 
İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldı-
rım, İsrail’in uluslararası sularda insani yar-
dım gönüllülerine ve aktivistlere yönelik 
hukuksuz saldırısı ve sonrasında yaşanan 
ölümcül hak ihlallerine ilişkin Türkiye’de 
açılan davanın görülmesine devam edildi-
ğini söyledi. Yıldırım, bu davanın, sadece 
Türkiye’deki mağdurları ve yakınları değil, 
gerek Filistin ve gerekse uluslararası alan-
da doğuracağı sonuçları itibarıyla Türki-
ye’nin prestiji açısından büyük önem ta-
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şıdığını vurguladı. Ayrıca, 3 yıl Türkiye’de 
tüm engellere rağmen davanın açılması için 
uğraşıldığı, şehit yakınlarının gecikmiş de 
olsa adalet istediği ve katiller için en azın-
dan yakalama kararının çıkması talebinde 
bulunulduğu ifade edildi. Tazminat pazar-
lıklarına da değinen Bülent Yıldırım; “Tür-
kiye Hükümeti ile İsrail arasında yürütül-
mekte olan tazminat pazarlıklarının siyasi 
düzeyde diplomatik sonuçlar doğursa da 
tüm bu yaşananlara neden olan asıl sorun, 
hukuken çözülmediği sürece İsrail’i cesa-
retlendirmekten ve ‘tazminatı öder katli-
amlarına devam ederim’ mesajı almasından 

başka bir işe yaramayacaktır. Bu nedenle 
hükümet bu pazarlıklarda Filistin’e yönelik 
ambargoların ve ablukanın tümüyle kaldı-
rılması şartından kesinlikle vazgeçmeme-
lidir.” şeklinde konuştu. 

Daha sonra basın açıklamasının yapıldığı 
esnada başlayan duruşmaya geçildi. Mavi 
Marmara Davası 5. duruşmasında mahke-
me tanıkları dinledi. Duruşmadan sonra 
basın bildirisi yayınlandı. Mahkemenin 6. 
duruşması ise Mavi Marmara saldırısının 
yıl dönümü haftası olan 26 Mayıs 2014 ta-
rihinde yapılacak.
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Mavi Marmara davasının 5. duruşması 
öncesi mağdurlardan ve müştekilerden 
oluşan heyet tutuklama talebini dile ge-
tirdikleri “Adalet İçin Daha Fazla Geç Ol-
madan!” isimli bir basın bildirisi yayınladı:

Adalet İçin Daha Fazla Geç 
Olmadan!

İsrail’in uluslar arası sularda insani yar-
dım gönüllüleri ve aktivistlere yönelik 
hukuksuz saldırısı ve sonrasında yaşanan 
ölümcül hak ihlallerine ilişkin Türkiye’de 
açılan davada delil durumu ve hukuki ge-
reklilikler, Siyonist askerler hakkında bir 
yakalama kararı zamanının geldiğini gös-
termekte ve mağdurların bu yöndeki bek-
lentilerini arttırmaktadır.

Kuşkusuz bu dava, sadece Türkiye’de-
ki mağdurları ve yakınları değil, aynı za-
manda gerek Filistin ve gerekse uluslara-
rası alanda doğuracağı sonuçları itibarıyla 
büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de içinden geçtiğimiz hassas dö-
nem itibarıyla bu dava, paralel vesayetten 
kurtarılmaya çalışılan yargının İsrail gü-
dümündeki dış güçlerin vesayetinde olup 
olmadığını ortaya çıkaracaktır.

Hem Paralel vesayete hem de İsrail 
vesayetine hayır!

Bu dava, gözünü kırpmadan sivillerin 
üzerine ateş açan ve öldüren katiller ne 
kadar cüretkar ise, onlara karşı çıkan hu-
kukçuların da o derece hür ve cesur olup 
olmadığını gösteren bir turnusol kağıdı-
na dönmüştür. Bu aşamada davanın ha-
kim ve savcıları, karşılarındaki İsrail de 
olsa haktan ve haklıdan yana karar ve-
rebildiklerini göstermelidir. Şehit yakın-
ları gecikmiş de olsa bir adalet istemek-
te ve katiller için en azından yakalama 
kararının çıkmasını talep etmektedirler. 

Unutulmamalıdır ki, katillerin cezai so-
rumluluğu mağdur ve şehit yakınlarının 
kararındadır.

Dava Türkiye İçin Hukuki bir 
Prestijdir!

Eğer bu davadan bir yakalama çıkarsa, Si-
yonist rejim dünya tarihinde ilk defa bir 
ihlalinden dolayı bu denli cezaya yaklaş-
mış olacaktır. Böylesi bir karar, kendi va-
tandaşlarının hukuki haklarını uluslararası 
saldırganlığa karşı savunulması noktasın-
da Türkiye’nin prestijini de arttıracaktır.

Mavi Marmara’da şehit edilenlerin ta-
mamının Türkiye vatandaşı olması Tür-
kiye’deki davayı diğerlerinden çok daha 
önemli kılmaktadır ancak tek dava bu de-
ğildir.  Saldırgan İsrail askerlerine yönelik 
değişik ülkelerde ve hepsinden önemlisi 
Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nde açıl-
mış olan diğer davalar da buradan çıka-
cak karara göre şekillenecektir.  

İsrail’in Ambargo Silahı Elinden 
Alınmalı!

Türkiye Hükümeti ile İsrail arasında yürü-
tülmekte olan tazminat pazarlıkları siyasi 
düzeyde diplomatik sonuçlar doğursa da, 
tüm bu yaşananlara neden olan asıl sorun 
hukuken çözülmediği sürece İsrail’i cesa-
retlendirmekten ve “tazminatı öder kat-
liamlarıma devam ederim” mesajı alma-
sından başka bir işe yaramayacaktır. Bu 
nedenle Hükümet bu pazarlıklarda Filis-
tin’e yönelik ambargoların ve ablukaların 
tümüyle kaldırılması şartından kesinlik-
le vazgeçmemelidir.

Bu Dava Filistin’in Kurtuluşuna 
Giden Yolu Açacak!

Bu davadan çıkacak sonuçlar, sadece ha-
yatını kaybeden kardeşlerimize, aileleri-
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ne ve Türkiye’de aynı beklentilerle kal-
bi atan milyonlarca insana değil Filistin 
halkı için de bir fırsattır. Buradan çıkacak 
karar, onlara yönelik ihlallerin de bundan 
sonra cezasız kalıp kalmayacağını göste-
recektir. Yine Türkiye vatandaşlarının 
elde edeceği bir hukuki zafer ,uluslarara-
sı alanda Filistinlilerin açtığı diğer dava-
larda da emsal 
oluşturacaktır.

Dünya kamu-
oyu farklı kriz 
alanları ile uğ-
raşırken, Batı 
Şeria ve Gaz-
ze’ye yönelik 
haksız uygula-
maları sebebiy-
le halen eleşti-
ri bile almayan 
İsrail işgal reji-
mi, artık Mes-
cidi Aksa’ya 
yönelik saldır-
ganlığını da 
hızlandırmış-
tır. Dünyanın 
sessizliğini ken-
disi için “onay” 
olarak gören Si-
yonistler, Filis-
tin’de yeni bir 
şiddet sarmalı-
nı başlatmak ve 
içinde bulunduğu sıkışıklığı bir kez daha 

“terör” bahanesiyle savuşturmak için ze-
min hazırlamaktadır.

Dünyanın Vicdani Sesi 
Kısılmamalı!

Bu dava Batı’da da merakla takip edilmek-
tedir. Davadan adalet çıkmazsa dünyada-
ki vicdan sahibi insanların Siyonizme kar-
şı elde etmiş oldukları tüm kazanımların 

yara alma ve cesaretlerinin kırılma riski 
bulunmaktadır. Bu yönüyle, Türkiye’de-
ki davadan yakalama kararı çıkması, hak 
arayan tüm uluslararası çevrelerde cesa-
ret verici olacaktır. Halen farklı ülkeler-
de devam eden Mavi Marmara davaları 
açısından Türkiye’deki dava cesaret kırı-
cı olmamalı. Bu ağır-aksak yürüyen dava 

süreci biraz daha hızlı ilerlemiş ve saldır-
ganlar hakkında yakalama kararı önce-
den alınmış olsaydı, geçtiğimiz günlerde 
İngiltere’de sorgulanan sanık asker hak-
kında gözaltı imkanı olabilecek iken bu 
fırsat kaçmıştır.

Tüm mağdurlar ve Türkiye olarak talebi-
miz; daha fazla fırsatlar kaçmadan sanık 
sandalyesine oturttuğumuz İsrail’e hak 
ettiği cezanın bir an önce verilmesidir. 
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Mavi Marmara davasının beşinci duruşması 
27 Mayıs Perşembe günü İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde görüldü. Çok sayıda uluslarara-
sı hukukçu, aktivist ve gözlemcinin katıldığı 
duruşmayı takip edenler arasında Cezayir’in 
bağımsızlık mücadelesinin önderleri ünlü si-
yahi düşünür Frantz Fanon’un kızı hukukçu 
Mireille Fanon Mendes de yer aldı.

“Mavi Marmara davası 
dünyaya örnek olacak”

Cezayir özgürlük mücadelesinin önderi Frantz 
Fanon’un kızı Mireille Fanon Mendes: 

Fransa’da yaşayan ve uluslararası hukuk ala-
nında hukuk danışmanı olarak çalışan Mendes 
babası adına kurulan Frantz Fanon Vakfı’nın 
da başkanlığını yürütüyor. Filistin meselesiy-
le ilgili uluslararası alanda sürdürülen hukuki 
girişimlere hem bir hukukçu hem de aktivist 
olarak destek veren Mendes’le Mavi Marma-
ra’nın hukuk mücadelesini konuştuk.

Röportaj: Zümrüt Sönmez
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Bir Fransız hukukçu olarak Mavi Marma-
ra’nın adalet arayışına destek veriyorsunuz. 
Sürece nasıl dahil oldunuz?

Uzun süredir Filistin meselesine destek veri-
yorum. Gazze’ye saldırı ve ikinci intifada dö-
nemlerinde Filistin’deki siyasi tutuklularla 
ilgili çalışmak için bir araya gelen uluslara-
rası hukukçular arasındaydım. 2006’da İs-
rail’in Lübnan’a saldırısı sonrasında, bir de 
2009’da Dökme Kurşun Operasyonu’ndan 
sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne baş-
vuruda bulunmuştuk. Hukukçular olarak 
birlik olmanın daha önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Bir kişinin şikayette bulunmasın-
dansa küçük bir grup bile olsa toplu olarak 
hareket etmek her zaman daha iyidir. Mavi 
Marmara olayının ardından başlatılan huku-
ki sürece de dahil oldum. Mavi Marmara’da 
bulunan Fransız vatandaşları için ulusal dü-
zeyde hukuki girişimlerde bulunduk. Ayrıca 
uluslararası hukuk alanında da girişimleri-
mizi sürdürüyoruz.

Fransa’da herhangi bir sonuç alındı mı?

Fransa’da bu tür davalarda netice almak, dava 
açmak oldukça karmaşık. Biz her şeye rağ-
men bir şeyler yapmak zorunda olduğumu-
zu düşünüyoruz ve denemeye devam edi-
yoruz. Şu ana kadar başarı elde edemedik. 
Evet, bu büyük bir sorun, ancak kesinlikle 
vazgeçmemeliyiz. Sorunu masaya yatırıp 
tartışmalı ve ne yapabileceğimize bakmalı-
yız. Maalesef Fransa’da söz konusu Filistin 
olunca işler karmaşıklaşıyor. Fransa’da Fi-
listin davasını sürdürmek buna destek ver-
mek oldukça karmaşık bir konu. Tamamen 
güç ilişkisi ile ilgili.

Burada bizim yapmamız gereken hukuku hak 
ve özgürlüklerimiz için bir araç olarak ele al-
mak. Dava açmak hukuk sisteminin somut 
yönü. Sadece buna odaklanırsak asıl yapma-
mız gereken şeyi atlamış oluruz. Fransa’da 
hukuk sistemi böyle, yapılacak bir şey yok 
diyemeyiz. Bu güç ilişkileri ile ilgili bir du-
rum ise biz de bunu değiştirmek için müca-
dele etmeliyiz. İnsanları Mavi Marmara ko-

Hukuku, 
içinde ya-
şadığımız 
dünyayı de-
ğiştirmek 
için kullan-
malıyız

nusunda yeniden yeniden düşünmeye sevk 
etmeliyiz. Bence hukuku, içinde yaşadığı-
mız bu dünyayı değiştirmek, onu daha iyi 
bir yer haline getirmek için bir silah olarak 
kullanmalıyız. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) 
başlayan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Uzun Filistin mücadelesi tarihinde ilk 
defa şimdi bir pencere açıldığını görüyo-
ruz. UCM’nin Komor Adaları’nın başvuru-
sunu kabul etmesi çok önemli. Aynı şekil-
de mağdurlar da kendi başvurularını yaptı. 
Bu ilk kez oluyor. Kesinlikle bir zafer olarak 
değerlendirilmeli. Savcının bundan sonra-
ki süreçte bir şekilde davayı düşürmeye ça-
lışmaması için dikkatli olmamız gerekiyor. 
Çünkü buradaki süreç de yine güç ilişkisi 
ile ilgili. Biz 2006 ve 2009’da başvuruları-
mızı yaptığımızda “UCM’de bir dava açıl-
ması mümkün değil çünkü Filistin devlet 
statüsüne bile sahip değil.” şeklinde bir ce-
vap almıştık. Bu konuda hukukçular ara-
sında görüş ayrılığı var. Bazı hukukçular 
Filistin’in bir devlet olduğunu söylerken 
bazı hukukçular devlet statüsüne sahip 
olmadığını söylüyor. Dolayısıyla biz ısra-
rımızı sürdürmeliyiz çünkü Filistin devlet 
olmasa bile Filistinli mağdurların hukuki 
yollara başvurmaya, kendileri için adalet 
istemeye hakları var. Aksi takdirde Filis-
tinlilerin haklarını arayabilecekleri ve İs-
rail’in işlediği suçlardan dolayı sorgulana-
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mazlığıyla mücadele edebilecekleri hiçbir yol 
kalmaz. Bu yüzden Komor’un verdiği karar 
çok önemli. Aynı şekilde Türkiye’deki davayı 
da çok önemli buluyorum. Umarım buradaki 
hukukçular ve devlet de davayı devam ettir-
me ve UCM’ye başvurma kararlığı gösterirler.

Türkiye’de devam eden davayı nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Mahkemeden bir hukuk-
çu olarak beklentiniz nedir?

Çok önemli bir dava olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye’deki Mavi Marmara davası şu anda bu 
aşamaya gelmiş ve devam eden dünyadaki 
tek dava. Burada benim korkum mahkeme-
nin Mavi Marmara olayını Filistin meselesin-
den ayrı olarak ele alması. Mahkemenin Mavi 
Marmara olayını Filistin’de devam eden ille-
gal işgalle ve Gazze’ye uygulanan abluka ile 
ilişkilendirmek istemeyeceğini düşünüyo-
rum. Filistin meselesini göz ardı etmemeleri-
ni, Mavi Marmara davasını bundan bağımsız 
bir mesele olarak ele almamalarını umuyo-
rum. Mavi Marmara’nın yola çıkması doğru-
dan Filistin’in işgali ile ilgilidir. Batının ya da 
İsrail lobisinin baskısı söz konusu olabilir, bi-
lemiyorum ama Mavi Marmara davasını ulus-
lararası sularda gerçekleşmiş bir saldırı olma-
sından dolayı tekil bir dava olarak, Filistin 
meselesiyle ilişkilendirmeden değerlendiri-
yor olabilirler. Umarım böyle değildir ancak 
bunu yapabilirler. Evet, bu dava bir saldırıy-
la ilgili ve bu saldırının mağdurları var. Ancak 
bu insanlar İsrail askerleri tarafından mağdur 
edildi, başka bir ülkenin askerleri tarafından 
değil. Dünyada sadece İsrail askerleri kendi 
bölgesel sularının dışında, uluslararası sular-
da uluslararası hukuka ve uluslararası deniz 
hukukuna aykırı bir şekilde hareket ediyor.

Tazminat suçun karşılığı değil

Türk mahkemesinin tutuklama kararı ver-
mesini umuyorum. Geçen duruşmada da 
buradaydım. Bu duruşmada beklentimiz bu 
yöndeydi ancak olmadı. Elbette hem hukuki 
hem de politik bir süreç bu. Tarihte ilk defa 
bir devlet İsrail’e karşı hukuki süreç başlatı-
yor. Sonuçlanması zaman alacaktır. Özür di-

lendi ancak bu yeterli değildi. Şimdi tazminat 
konuşuluyor. Tazminat vererek suçunuzun 
bedelini ödeyemezsiniz. İşlediğiniz suç ora-
da duruyor. Para, mağdurların problemlerini 
çözmez. Çünkü bu insanlar öldürüldü. Süre-
cin sonuna kadar gitmek çok önemli. Adale-
tin sağlandığını görene kadar devam etmek 
önemli. Bir şekilde ulusal ya da uluslararası 
hukukta tutuklama kararının alınması gere-
kiyor. Ayrıca şu anda İsrail’in ne kadar endi-
şeli olduğu da ortada. Tazminat önermelerine 
bakılırsa mağdurların hukuki girişimleri, de-
vam eden bu süreç onları korkutuyor. 

Türkiye’deki davanın beklendiği gibi so-
nuçlanmasının uluslararası alandaki etki-
leri nasıl olur?

UCM’yi doğrudan etkilemeyecektir ancak ör-
neklik oluşturacaktır. Bugün Kırım’da olanla-
rı ele alalım. Rusya’nın yaptığı tam anlamıyla 
uluslararası hukuka aykırıdır. Ama ona sorul-
duğunda kendisini “Hayır ben uluslararası hu-
kuka aykırı bir şey yapmıyorum. Fransa da 
zamanında Mayot’a aynısını yapmıştı.” diye-
rek savunuyor. Coğrafi olarak Komor Adaları 
içerisinde yer alan Mayot adası siyasi olarak 
daha önce sömürgesi olduğu Fransa’ya bağlı. 
Komor Adaları Mayot üzerinde hak iddia etti, 
uluslararası hukuk Mayot’un Komor adalarına 
bağlanması gerektiğini söyledi. Ancak Fransa 
kabul etmedi. Bunun üzerine Fransa birkaç 
yıl önce Mayot’da bir referandum düzenledi. 
Referandumda Mayot halkına Komor’a katıl-
mayı mı yoksa Fransa şemsiyesi altında ya-
şamayı tercih ettikleri soruldu. Mayot Fran-
sa’yı seçti çünkü oradan ekonomik bir fayda 
sağlıyor, Fransız pasaportu alabiliyor. Bugün 
Putin bu örneği kendisini haklı çıkarmak için 
kullanıyor: “Bana uluslararası hukuka aykırı 
davrandığımı söyleyemezsiniz çünkü bakın 
bir batılı ülke aynısını yapıyor.” diyor. Haklı… 

Uluslararası hukuk ihlallerini bizzat batılı 
ülkeler yapıyor

Gerçekten de uluslararası hukuk ihlallerini 
bizzat batılı ülkeler yapıyor. Amerika Irak’ı 
işgal ediyor ve bir sürü insanı katlediyor. Te-
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rörizme karşı kendi güvenliğini sağlamak gibi 
absürt bir neden öne sürüyor. Bu uluslara-
rası hukuka aykırıdır. Savaş suçudur. Bush 
muhakkak UCM’de yargılanmalıdır. İsrail 
aynı şekilde uluslararası hukuka, insan hak-
larına aykırı hareket ediyor uzun zamandır. 
Bunu bizzat siz yapıyorsanız sonra bir gün 
işler sizin aleyhinize döndüğünde, başka bir 
ülke aynı şeyi yaptığında şikayet edemezsi-
niz. Çünkü ilk örneği siz verdiniz. Eğer bu-
gün bir ülke uluslararası hukuku ihlal ediyor-
sa bunun nedeni bir batılı ülkenin ilk örneği 
vermiş olmasıdır. O yüzden şu anda dava ile 
birlikte ne yaptığımızın farkında olmalıyız. 
Eğer bu dava başarıya ulaşırsa, devam eder 
ve sonuç alınırsa mutlaka bir şeyleri değiş-
tirecektir. Uluslararası hukukta değil belki 
ama batılı ülkeler ve hala baskın olan ülke-
ler nezdinde güç ilişkilerini etkileyecek ve 
bir şeyler değişecektir. UCM tarihte ilk defa 
Filistin’le ilgili bir davayı dikkate alıyorsa İs-
rail’de işgal edilmiş topraklarda sürdürdüğü 
politikasını yeniden gözden geçirmek zorun-
da kalacaktır. 

Dava başarıya ulaşırsa tüm dünyada uyanı-
şa sebep olur

Mavi Marmara saldırısı ilk duyulduğunda Av-
rupa’daki halklar şok oldular. Orada insanların 
maruz kaldığı şiddete tepki gösterdiler. Ancak 
olaydan bir süre sonra maalesef bu unutuldu. 
Sadece Filistin duyarlılığına sahip dayanışma 
hareketleri unutmadı. Eğer Türkiye’deki dava 
başarıya ulaşırsa ve sorumlular hakkında tu-
tuklama kararı çıkarsa bence bu tüm dünya-
da bir uyanış sağlayacaktır. Diğer ülkeler de 

“Türkiye bunu yapabiliyorsa biz de bir şeyler 
yapabiliriz” diyebilecekler. En azından İsra-
il’le olan ilişkilerini yeniden gözden geçire-
cekler ve İsrail’in bu kadar rahat bir şekilde 
Filistinlilerin temel haklarını gasp etmesi-
ne izin vermeyeceklerdir.  Bu yüzden ben-
ce burada yaptığınız şey çok önemli. Sadece 
Mavi Marmara mağdurları için ya da Türki-
ye halkı için değil dünya üzerinde yaşayan 
tüm halklar için çok önemli. Bu bir örnektir. 
Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Biz de bu ka-
dar kararlı olduğunuz, özür ve tazminat tek-

liflerinin ardından davanızdan vazgeçmedi-
ğiniz için size teşekkür etmeliyiz. Mağdurlar 
ve onların aileleri için bu zaferi kazanmanızı 
diliyorum. Bence bu hepimizi ilgilendiriyor. 
Bu yüzden her seferinde mağdurlara, Filistin 
davasına ve İHH’ya desteğimi göstermek için 
buraya geliyorum. Hukuki süreci devam ettir-
me konusunda gösterdiği kararlılıktan ötürü 
İHH’ya teşekkür ediyorum.

Bu bir insanlık görevi

Mavi Marmara olayında mesele sadece in-
san hakları meselesi değil. Ölen, yaralanan, 
saldırıya uğrayan, kötü muameleye maruz 
kalmış insanlar haklarını arıyor. Yani orta-
da bir suç var. Burada aynı zamanda bir su-
çun cezasız kalmasına karşı mücadele söz 
konusu. Bu bir insanlık görevidir. Gemide 
ölen ve yaralanan diğer insanların savunu-
cusu ya da Filistin’e destek veren biri olma-
nız gerekmez. Temel insan haklarının ihlal 
edilmesine ve suçluların cezasız kalmasına 
karşı savaşmak herkesin görevidir.
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Kudüs’te Şabat akşamı… Eski şehrin farklı 
kapılarından çıkan ve Kudüs’ün diğer isti-
kametlerinden yola düşmüş dindar İsrailliler 
onlarca kişilik gruplarla bir noktada birleşi-
yor ve ortak bir istikamete doğru yürüyor-
lar. Anneler, babalar, çocuklar, kucaklarda 
bebekler, yaşlılar ve gençler… Hepsi baştan 
aşağıya simsiyah ve özenli giyinmiş. Ayak-
larda rugan ayakkabılar, bayram havasında-
lar. Hava çoktan kararmış. Şabat kutlaması 
için bu hazırlık. Hayat durmuş gibi.

Zeytin Dağı’nda Mescid-i Aksa’nın tam karşı-
sında bulunan otelimiz de bambaşka bir hale 

İşgal Siyaseti ve 
Aksa’yı Yıkma Hedefi 

Filistin’de sembollerle dolu birkaç gün

bürünüyor Şabat gecesi. Otelin nüfusu birden 
artıyor. Kudüs dışında yaşayan İsrailliler otele 
akın etmiş. Koridorlarda, lobide siyah giyim-
li aileler dolanıyor. Bahçedeki ağaçlara fener-
ler asılmış, havuz başında toplanıyor aileler. 
Otelin restoranlarından biri diğer misafirle-
re kapatılmış. Tüm masaların örtüleri kaldı-
rılmış, yerlerine dikişsiz örtüler serilmiş. Elle-
rinde Tevratlarla restoranı dolduran İsrailliler 
yüzleri Harem-i Şerif’e dönük bir şekilde gün 
doğana dek kutsal kitaplarını okuyacaklar.

Kudüs’te bir alışveriş merkezi… Bu alışveriş 
merkezine ancak silahlı İsrail askerleri tara-

Hafize Zehra Kavak
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fından arandıktan sonra girilebiliyor. İçerideki 
manzara dünyanın bir başka şehrindeki alış-
veriş merkezinde göreceğiniz manzaralara hiç 
benzemiyor. Askerî okuldan çıkmış silahlı İs-
rail gençleri mağazalarda, kafelerde vakit ge-
çiriyor. Onlar kafelerde içeceklerini yudum-
larken silahları da oturdukları sandalyelerin 
koluna adeta bir çanta gibi iliştirilmiş. Kasada 
sırada beklerken yahut yürüyen merdiven-
lerde yanınızda silahlı bir asker görebilirsiniz. 
Bir de yine genelde siyah tonlarında giyin-
miş genç çiftler, yan-
larında boy boy her 
yaşta ve çok sayıda 
çocuk dikkat çekiyor. 

Tel Aviv’de bir be-
lediye otobüsü… 
Tıklım tıklım dolu. 
Saat akşam altı civa-
rı. Otobüste biz dâhil 
sivil, toplam altı-ye-
di kişi var. Yolcula-
rın geri kalanı askerî 
okuldan çıkan 15-16 
yaşında kızlı erkekli 
gençler. Ayakta yol-
culuk ettiğim için ya-
nımdaki gencin sila-
hının soğukluğunu 
yakinen hissediyo-
rum. Koca silahlarını 
yere koyuyor, oturu-
yor, kalkıyor, şakala-
şıyorlar. Biri biletini 
verip otobüse biniyor, öteki evine gelmiş ol-
malı ki otobüsten iniyor. Silahlar, askerler o 
kadar hayatın içerisinde ki... Burada herkes 
asker ve silah taşıyor sanki. Otobüs durak-
ları, telefon kulübeleri, dükkânlar, kaldırım-
lar, her yerde askerler var.

Kudüs’ü Tel Aviv’e bağlayan 443 no.lu oto-
yol… Akdeniz ikliminin limon ve zeytin 
bahçelerini görmeyi umut ederken devasa 
Utanç Duvarı eşlik ediyor bize kilometre-
lerce. Bölünen Batı Şeria toprakları, kont-
rol noktaları yolculuk boyunca karşılaştığı-
nız unsurlar. Batı Şeria tepelerine kurulan 

yerleşimler işgal haletiruhiyesinin taşa, be-
tona dönüşmüş şekli.

İşgal siyasetinin Aksa’yı  
yıkma hedefi

Filistin’de geçirdiğimiz birkaç gün İsrail’in iş-
galci uygulamalarına dair bilgilerimizi çarpıcı 
bir şekilde teyit etmişti. Ortadoğu’da Yahudi 
ulusuna vaat edilen vatan iddiasıyla Filistin 
toprakları işgal edilmiş; İsrail vatandaşları-

nın önemli bir kesimi gasp yoluyla, işgal yo-
luyla edindikleri kazanımları doğal hakları 
olarak görmüşlerdi. Filistinliler her gün gö-
zaltı, yakalanma, kutsal mekânlarına saldırı, 
sosyoekonomik tecrit, mallarına el konulma 
gibi sayısız ihlale uğrarken İsrail vatandaşla-
rı kendileri için oluşturulan “vatan”da gayet 
dindar, ideolojik ve askerî bir hayat tarzı ile 
yaşamlarına devam ediyorlar. Davud Yıldı-
zı ve İsrail bayrağı; otoyol, otobüs durakları, 
balkonlar, dükkânlar, tarihi mekânlar, hat-
ta camiler gibi hemen her alanda karşınızda. 
Semboller, Filistin topraklarında yaşanan iş-
gali her an her noktada hatırlatıyor. Buna kar-
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şılık Filistin’in asıl sahiplerine dair semboller 
açık bir tehditle karşı karşıya.

İsrail halkı için oluşturulan bu semboller 
dünyası ve yaşam tarzının arkasında Siyo-
nist ideolojinin uygulamaları yer alıyor. Fi-
listin’de Yahudi ulusu için bir vatan oluştu-
rulurken Filistinlilere ve İslam kültürüne ait 
tüm izler siliniyor. İsrail’in, kurulduğu gün-
den bu yana sürdürdüğü işgal politikasında 
fiziki Yahudileştirme sacayağının çok önem-
li bir parçası. Bölgenin tamamında görülen 
ihlaller bir yana, Müslümanların gözbebe-
ği Mescid-i Aksa’ya yönelik tehditler, Mes-
cid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman Mabe-
di’ni inşa etme arzusu, Siyonist ajandanın 
her zaman gündeminde oldu. 1969 yılın-
da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da kurulma-
sına vesile olan Mescid-i Aksa’ya düzenle-
nen saldırı ve yakma girişimi bu ajandanın 
en öne çıkan eylemlerinden biri. Mescide 
ve cemaate yönelik saldırılar, mescidin al-
tında ve Harem-i Şerif etrafında sürdürü-
len ve mescidin temellerine zarar veren 
kazı çalışmaları hâlihazırda süredururken, 
geçtiğimiz şubat ayında Mescid-i Aksa’nın 
da içerisinde bulunduğu Harem-i Şerif’in 
tamamen İsrail’in kontrolü altına alınması 
ve Yahudilerin diledikleri kapıdan serbest-
çe girip içeride ibadet etmelerine izin ve-
rilmesi gerektiği Likud’dan Moshe Feiglin 
tarafından İsrail parlamentosu Knesset’in 
gündemine getirildi. Yerleşim politikaları-
na desteğinden ötürü “buldozer” lakabı ile 
tanınan İsrail Bayındırlık Bakanı Uri Ariel de 
daha öncesinde “Aksa Camii’nin tam olarak 
yapılması düşünülen Yahudi mabedinin ye-
rinde bulunduğunu” açıklamıştı.

Knesset’de İslam dininin ilk kıblesi, Müslüman-
lar için yeryüzündeki üçüncü kutsal mescit 
ve Hz. Muhammed (a.s.)’in miraç durağı Ak-
sa’ya yönelik gerçekleşen tartışmalar Filistin-
lilerin Mescid-i Aksa’ya akın etmesine neden 
oldu. Gerek bu olayın gerçekleştiği 25 Şubat 
Salı günü gerekse takip eden günlerde İsrail 
askerleri Harem-i Şerif’e girdi ve Filistinlile-
re karşı güç kullandı. “İsrail güçleri cuma na-
mazından sonra sekiz kişiyi gözaltına aldı.”, 

“Yerleşimciler Aksa kuşatmasına devam edi-
yor.”, “İsrail güçleri Aksa’daki Müslümanlara 
karşı güç kullandı.”, “Aksa’ya girişler kısıtlan-
dı.”, “İsrailli gruplar Aksa’da tur atıyor.”, “Fi-
listinli mahkûmlar açlık grevinde.”, “Filistinli 
ailenin evi gasp edildi.” gibi haber başlıkla-
rı şu sıralar daha da yoğunlaştı. Knesset’de 
Harem-i Şerif’in tamamen İsrail kontrolüne 
geçmesi tartışılırken; Haham Meir Mazuz da 
Aksa’ya akın etmenin Yahudi inancına göre 
bir ibadet olduğunu, kim buna aykırı davra-
nırsa Allah’ın gazabına uğrayacağını açıkladı.

Haber kaynaklarına düşen bu bilgilerin işgal 
ajandasının gündeminde yer alan maddele-
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ri çok sınırlı bir şekilde yansıttığını belirtmek 
gerekir. Filistin’de oluşturulan Siyonist yaşam 
tarzı, sosyal ve fiziki dönüştürme ve oluşturu-
lan semboller dünyası, sistemli bir işgal siya-
setinin sonucu. Aksa çevresindeki Mağribiler 
Mahallesi’nin yıkımı, mescidin altında havra 
inşa edilmesi, Aksa müştemilatından Tenki-
ziye Medresesi ve Burak Namazgâhı’nın hav-
raya dönüştürülmesi, Aksa etrafında 10’dan 
fazla kazı bölgesi açılması, çevredeki Silvan, 
Bustan ve Şeyh Cerrah mahallelerinde yıkım-
ların sürmesi, Aksa, Kudüs ve çevresinde 27 
yerleşim merkezi, pek çok mahalle ve havra 
inşa edilmesi sadece Aksa ve çevresi ile ilgi-
li gerçekleşen işgal gündemlerinden bazıla-

rı. Ürdün’ün himayesi altında olan Harem-i 
Şerif’in İsrail kontrolüne geçmesi, Mescid-i 
Aksa’nın Yahudilerin ibadetine açılması ve 
yıkılarak yerine bir Yahudi mabedi inşa edil-
mesi gündemi, İsrail işgal devletinin özel-
de Filistinlilere genelde tüm Müslümanlara 
yeni bir “gerçeklik” dayatma arzusunda ol-
duğunu gösteriyor.

* Uzun yıllardır devam eden bu tür faaliyet-
lerle ilgili detaylı bilgi için bkz: İsrail Kazdık-
ça Kanayan Yara Mescid-i Aksa Sempozyu-
mu”, İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul: 2009, 
http://www.ihh.org.tr/uploads/ihhkitap/ki-
tap/mescid-i-aksa-sempozyumu-kitap.pdf.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, 9-11 
Aralık 2013 tarihinde Gine Cumhuriyeti Co-
nakry’de düzenlenen Dışişleri Bakanları İİT 
Konseyi (CFM) 40. Oturumunda 12/40-ORG 
sayılı kararla, Türkiye’de İHH İnsani Yardım 
Vakfı ve üye İİT ülkeleri yardım kuruluşları 
ile birlikte 12 insani yardım kuruluşuna Müs-
lüman toplumlardaki yapılan yardımlar için 
İİT danışman statüsü verildi. Danışmanlık 

İHH’nın İslam İşbirliği 
Teşkilatı danışmanlık 

statüsü onaylandı

statüsü alan kuruluşlar, İslam ülkeleri ve 
dünyanın farklı bölgelerindeki afetlerde 
yardım faaliyetlerinde önemli roller oy-
nayacaklar. İHH’nın BM’deki danışmanlık 
statüsünden sonra ikinci bir uluslararası 
örgüt olarak İİT’de böyle bir prestijli bir 
statü kazanmış olması, Türkiye’deki ha-
yırseverlerin uluslararası çapta yürüttük-
leri çalışmalara da büyük katkı sağlayacak.
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Orta Asya’dan Güney Amerika’ya, Afri-
ka’dan Uzakdoğu’ya onlarca ülkeye ulaşan 
ve Müslümanların ihtiyaç duyduğu veya 
yoksul olduğu bölgelerde eserler inşa eden 
İHH İnsani Yardım Vakfı, Nepal’de gerçek-
leştirdiği projeler ile yeni Müslüman olmuş 
kişilere barınak ve eğitim imkânı sağlıyor. 
Dünyadaki tek Hindu krallık olarak adlan-
dırılan Nepal’de son yıllarda İslam dinine 

doğru büyük bir yöneliş 
var. Özellikle genç nesil-
ler İslam’ı merak ederek 
hakkında bilgi toplamaya 
çalışıyorlar. Ancak İslam 
dinini kabul eden kişiler 
ailelerinden ve çevrele-
rinden büyük baskı gö-
rüyorlar. Özellikle genç-

ler ve kadınlar İslam dinini kabul ettikten 
sonra evden atılmaktan dövülmeye hat-
ta toplumdan uzaklaştırılmaya kadar bir-
çok sıkıntı ile karşı karşıya kalıyorlar. İHH, 
bölgede yürüttüğü çalışmalar ile yeni Müs-
lüman olmuş bu kişilere de destek oluyor.

İHH bu kapsamda, Nepal’de Müslüman-
ların eğitim ve kültür hayatına büyük kat-
kı sağlayacak dev bir projeye imza atıyor. 
Türkiye’deki bağışlarıyla Birganj şehrinde 
yapılması planlanan İslam Kültür Merke-
zinin temeli düzenlenen bir törenle atıldı. 

Uygulama süresi 24 ay olarak öngörülen 
Merkez’de mescit, kütüphane ve yetim-
ler bölümü bulunacak. 527 metrekare-
lik bir alanda, 150 metrekare olarak inşa 
edilmesi planlanan Merkez’de toplam 11 
oda, 5 tuvalet ve giriş katında 3 adet dük-
kân bulunacak. Dükkânlardan elde edile-
cek kira geliri, giderler için de önemli bir 
kaynak olacak.

Hayata geçirilmesini Güngörenli gönüllüle-
rin üstlendiği proje kapsamında yapılacak 
kütüphaneden de günlü ortalama 50 kişi 
yararlanabilecek, aynı anda 80 kişi mescidi 
kullanabilecek, ayrıca yeni Müslüman ol-
muş insanlarla, yetimler için ayrılan alan-
da İslami eğitim verilecek.

Türkiye’nin yardımlarıyla 
Nepal’e İslam Kültür 

Merkezi
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17 Aralık Operasyonu olarak adlandırılan hü-
kümete yönelik darbe girişimi sonrasında 
bazı karalama kampanyalarına maruz kalan 
İHH’ya sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi 
partiler ve binlerce gönüllümüz destek ver-
di. Suriye’de faaliyet gösteren sivil toplum ku-
ruluşlarının yer aldığı platformun düzenledi-
ği basın açıklamasında, Suriyeli mazlumlara 
götürülen insani yardımı engellemeye yöne-
lik operasyonlar kınandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kama-
lak beraberindeki bir heyetle birlikte vakfımı-
zı ziyaret ederek, İHH’ya karşı yürütülen ka-
ralama kampanyalarının bir kara propaganda 
olduğunu ve kimsenin bu türden algı operas-
yonlarına itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Des-
tici ve partililer vakfımıza bir ziyaret gerçek-
leştirerek İHH’yı desteklediklerini belirttiler.

Akit Gazetesi, Anadolu Platformu, Deniz Fe-
neri Derneği, Memur-Sen, Yardımeli Derne-
ği Müsiad Sağlık Komisyonu ve Sosyal Doku 
Derneği yöneticileri ve temsilcileri de ziya-
rette bulundular.

Sonuçsuz kalan algı operasyonlarının, kara-
lama kampanyalarının, haksız ve hukuksuz 
hareketlerin karşısında yer alarak, dünyanın 
neresinde olursa olsun her zaman mazlum-
ların, mağdurların yanında bulunan vakfımı-
za destek veren bütün gönül dostlarımıza te-
şekkür ediyoruz.

İHH’ya destek 
ziyaretleri
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İHH İnsani Yardım Vakfı bir yandan savaş, 
doğal afet ve açlık ile mücadele eden bölge-
lerde acil yardım çalışmaları gerçekleştirir-
ken diğer yandan da kalıcı projeler üretmeye 
devam ediyor. Tanzanya’da 2013 yılı içerisin-
de yapımını gerçekleştirdiği kalıcı projelerin 
açılışı Şubat ayında gerçekleştirildi. Program 
çerçevesinde yapımları tamamlanan 1 okul, 
3 cami, 1 sağlık kliniği ve 1 medrese kullanı-

ma açıldı. İHH ekipleri ayrıca Tanzanya’nın 
Shinyanga bölgesinde bulunan Albino kam-
pını ziyaret ederek gözlemde bulundu. Albi-
no kampının ihtiyaçları için gerekli çalışma-
lara başlandı ve kampın elektrik problemi 
çözüldü. Ayrıca kampın yeni yatakhanesi-
nin inşaatı, yemekhane ve tuvaletlerinin ye-
nilenmesi ve kamp içerisinde oyun alanı ku-
rulması çalışmaları sürüyor.

Tanzanya’ya okul, cami, medrese ve 
sağlık kliniği
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Hayat bulmayı  
bekleyen projeler
İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın 
neresinde olursa olsun mazlum ve 
mağdurların kendilerini yalnız his-
settikleri zamanlarda yanlarında bu-
lunuyor. Bununla kalmayıp hayatları-
nı daha iyi devam ettirebilmeleri için 
insanlara hizmet edecek kalıcı proje-
lere de imza atıyor. Bunlardan kimisi 

su kuyusu, kimisi eğitim yardımı, ki-
misi de dünyanın diğer ucundaki bir 
cami inşaatı olabiliyor. Bu zamana ka-
dar bağış ve dualarla destek veren gö-
nül dostlarıyla yüzlerce kalıcı projeyi 
hayata geçiren İHH’nın, bağış ve des-
teklerle hayata geçirmeyi planladığı 
projelerinden bazıları şöyle:
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Meslek Edindirme Kursu 
/ Gazze, Filistin 
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 
çok sayıda Müslüman şehit olmuş ve sosyal 
hayat sekteye uğramıştır. İnsanların ambar-
go ve zor şartlar altında hayata tutunduğu 
Gazze’de eğitim faaliyetleri de aksamakta-
dır. Gazze’ye yönelik ambargo sonrasında 
işsizliğin %70’lere varmasıyla insanların bü-
yük bir çoğunluğu yardımla hayatlarını ida-
me ettirir duruma gelmişlerdir.  İHH, özel-
likle İsrail saldırıları sonrasında dul ve yetim 
kalmış kadınların el becerilerini geliştirme-
leri ve daha sonrada bu el becerileri sayesin-
de maddi kazanç sağlamaları amacıyla Kadın 
Eğitim Merkezleri açmıştır. Bu kurslardan 
bir sene içerisinde yaklaşık 360 kadın me-
zun olmuş ve bunların büyük bir çoğunlu-
ğu ailelerinin bütçesine katkı sağlar duruma 
gelmişlerdir. Eğitimlerin devam edebilmesi 
ile birlikte kanunsuz bir ambargoya maruz 
bırakılmış, İsrail’in sınır tanımaz saldırıları 
sonrasında eşlerini veya babalarını kaybet-
miş kadınlar hem el becerilerini geliştirip sos-
yal bir ortam içine girerek psikolojik olarak 
rahatlayacaklar hem de burada öğrendikle-
ri becerileri maddi kazanca çevirerek ailele-
rine maddi katkıda bulunacaklardır. Ancak 
yardımlarla desteklenebilen projenin yıllık 
maaliyeti 24.600 dolar.

Sosyal Yardım Projesi / 
Sancak, Sırbistan 
Sancak, Sırbistan devleti sınırları içinde bir 
Boşnak bölgesi. Bölgeye bağlı yedi şehrin eko-
nomik durumlarının çok zayıf olması, iş im-
kânı bulamayan gençlerin çalışmak için yurt 
dışına çıkmasına neden olmaktadır. Dolayı-

sıyla nüfusun çoğunluğunu yaşlılar oluştur-
maktadır. Yugoslavya’daki savaşlardan dola-
yı çok etkilenmiş olan bölgede bir tek fabrika 
bile bulunmuyor. Ekonomik durumun kötü 
olması bölge halkını yardıma muhtaç hale ge-
tiriyor. CHR Hayrat ismindeki yardım kuru-
luşu da gelen desteklerle öğrencilere burs ve 
giyim sağlamakla birlikte evleri doğal afetler-
den dolayı kullanılamaz hale gelen kişilere ka-
lacakları yeni evleri inşa etmek ve kira bedeli 
ödeyemeyenlere kira bedeli, elektrik faturası 
ve benzeri faturaları ödemek için yardım edi-
yor. Sancak bölgesindeki Müslümanların ih-
tiyaçlarının giderilmesi için destek bekleyen 
projenin toplam maliyeti 21.326 avro.

Kur’an-ı Kerim Dağıtım 
Projesi / Afrika (Genel) 
Afrika’da hızla yayılan Katolik okullar, kıta-
nın genelindeki ülke halklarını kendi kültür-
lerinden ayrıştırmaktadır. Avrupa devletleri 
tarafından Afrika’ya yapılan eğitim yardım-
ları da sadece bu Katolik okullara aktarılıyor. 
Burada uygulanmak istenen siyaset ya ço-
cukların okuyup Hristiyan olmalarına ya da 
okumayıp cahil kalmalarına yönelik. Durum 
böyle olunca Müslüman halk, çocuklarını bu 
okullara göndermek yerine hâlen geleneksel 
eğitim sisteminin devam ettiği medreselere 
göndermeyi tercih ediyor. İmkansızlıklardan 
dolayı defter veya kalem kullanmaksızın, sa-
dece öğretmenin söylemesi, çocukların da tek-
rarlayarak öğrenmesi ve ezberlemesi yönte-
mine dayanan bir eğitim sistemi ile çocuklar 
yetiştirilmeye çalışılıyor. Afrika’nın birçok böl-
gesinde çocuklar, Kur’an bulamadıkları için 
ayetleri kireçle tahtalara yazıp hafız olmaya 
çalışıyor. Proje kapsamında onların yüklen-
dikleri bu ağır yükü hafifletmek için Afrika’da 
muhtelif bölgelere, Kur’an-ı Kerim dağıtım-
ları yapılması amaçlanıyor. Bir Kur’an-ı Ke-
rim’in maliyeti 8 lira.
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Cami İnşa Projesi / 
Fildişi Sahili
Cumhuriyetle yönetilen Fildişi Sahili 1960 yı-
lında Fransa’dan bağımsızlığını kazanan bir 
ülke. Sömürge dönemlerinin izlerini hala ta-
şıyan, Batı Afrika’da bulunan ülkenin yaklaşık 
21 milyonluk nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun 
%40’ını ise Müslümanlar oluşturuyor. Ülke-
nin iktisadi başkenti Abidjan’ın 2 milyonluk 
nüfusunun ise %60’ı Müslüman. Müslüman-
lar çoğunlukta olsalar da maddi imkânsızlık-
lardan dolayı ibadetlerini temiz ortamlarda 
yapacak camilere ve eğitim yerlerine muh-
taç durumdalar. Abidjan’ın Adobo bölgesin-
deki Müslümanlar da ibadetlerini cemaat ile 
yapabilecekleri bir camiye ihtiyaç duyuyorlar. 
Özellikle Cuma namazlarında uzak mesafeler-
deki komşu köylere gitmek durumunda kalı-
yorlar. 600 metrekarelik bir alanda, 180 met-
rekare büyüklüğünde, 400 kişinin rahatlıkla 
ibadet edebileceği bir caminin inşa edilme-
si planlanıyor. Toplam maliyeti 56.280 avro 
olan, ibadete açıldığında yaklaşık 1000 aile-
ye eğitim hizmeti vermesi de beklenen proje 
bağışçılarımızın desteğini bekliyor.

Anaokulu Projesi / 
Kazakistan 
Orta Asya’da yer alan Kazakistan doğusunda 
Çin, kuzeyinde Rusya Federasyonu, güneyin-
de Özbekistan ve Kırgızistan’la komşu. Nü-
fusun %70’ini Müslümanların oluşturduğu 
yaklaşık 16 milyonluk ülkede, Sovyetler Bir-
liği dönemindeki Rusların sömürgeleştirme 
siyaseti, yerli Kazakları göçe zorlaması ve Ka-
zakların diline, dinine ve yaşayışına müda-
hale etmesinin etkileri hâlâ görülüyor. Mis-
yonerlerin yoğun olarak faaliyet göstermesi 
ile birlikte özellikle eğitim alanında etkin bir 
sistem tesis edilerek halk baskı altında tutul-
muştur. Devletin uyguladığı baskıda mağdur 
durumda bulunan Müslüman halkın kimli-
ğinin kayboluyor ve tahrif ediliyor. Bu tahri-
bat da ancak bilinçli bir eğitim ile engellene-
bilir. Almatı, Doğu Türkistan’daki Çin zulmü 
ve asimilasyon politikaları sebebiyle bu ül-
keden göç eden Kazak ve Türklerin Kazakis-
tan’da yerleştiği illerin başında geliyor. Dola-
yısıyla, başta çocuklar olmak üzere, bölgede 
yaşayan halka temel din kültürü ve ahlak bil-
gisi eğitimi verecek kurumlara ihtiyaç duyu-
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luyor. Kazakistan’ın en büyük şehri olan Al-
matı’ya bağlı Kargalı kasabasında çocuklara 
İslami eğitim verebilecek bir anaokulu proje-
si hayat geçirilmeyi bekliyor. Bu proje kapsa-
mında, Almatı eyaletindeki Cambıl ilçesinin 
Kargalı kasabasında 2400 metrekarelik ka-
palı alana sahip bulunan binanın 340 metre-
karelik kısmı, tamir ve tadilattan geçirilip, 70 
çocuk kapasiteli bir anaokuluna dönüştürü-
lecek. 8 ayda bitirilmesi planlanan projenin 
maliyeti 55.000 dolar.

Su Kanalı Projesi / 
Etiyopya 
Afrika kıtasının en kalabalık üçüncü büyük 
nüfusuna sahip olan Etiyopya bir taraftan da 
kuraklıkla mücadele ederken bir taraftan da 
ekonomik sıkıntılarla ayakta durmaya çalışı-
yor. Halkın bir kısmı  da temiz suya hasret du-
rumda. Etiyopya’nın Bale bölgesine bağlı olan 
Selka Deyu köyü de kuruluşundan bu yana 
temiz içme suyuna sahip değil. Temiz suyun 
olmaması bölgenin en önemli ve öncelikli so-
runu. Selka Deyu köyüne 5 km uzaklıkta olan 
komşu köyde, bataklığı andıran çok sıhhatli 
olmayan bir gölet bulunuyor. Selka Deyu kö-
yünün kadın ve çocukları zamanlarının çoğu-
nu buradan su tedarik etmek için harcıyor. Bu 
su kaynağına erişim için günlük en az 2 saatle-
rini ayırmak durumundalar. Kuraklık dönem-
lerinde bu kaynaktan hem kendileri hem de 
hayvanları birlikte kullanmak zorunda kalıyor. 
Köyün yakınlarında bulunan daha gelişmiş ve 
temiz içme suyuna sahip bölgelerden borular 
yardımıyla Selka Deyu’ya temiz su ulaştırıl-
ması hedefleniyor. Bu projenin aktif hale gel-
mesiyle birlikte 3100 ihtiyaç sahibi köylünün 
ayrıca köy ahalisinin ve en kıymetli varlıkları 
olan hayvanlarının temiz su ihtiyacı da karşı-
lanmış olacak. Projenin maliyeti 102.308 avro.

Cami İnşa Projesi / 
Moritanya
Moritanya, batısında Atlas Okyanusu, güney-
batısında Senegal, güneydoğu ve doğusun-

da Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, kuzeyin-
de ise Batı Sahra’nın yer aldığı bir kuzeybatı 
Afrika ülkesi. Ülke uzun yıllar süren sömür-
ge döneminin ardından 1960 yılında Fran-
sa’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Moritan-
ya’nın yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusunun 
tamamı Müslüman. Dünyanın en fakir ül-
keleri arasında gösterilen Moritanya’da nü-
fusun %20’si günlük 1,25 doların altında bir 
gelirle yaşıyor. Yoksulluğun had safhada ol-
duğu ülkede devlet temel altyapı hizmetle-
rine gereken bütçeyi ayıramıyor. Dolayısıy-
la başkentin özellikle gelen içgöçlerle nüfus 
yoğunluğu artan bölgelerinde cami, okul, 
hastane gibi kurumlar artan ihtiyaca cevap 
veremez duruma geliyor. Bu bağlamda halk 
için başta ibadethane olmak üzere, istişare 
ve eğitim merkezi olarak kullanılan yeni ca-
milerin inşasına gereksinim duyuluyor. Mo-
ritanya’nın başkenti Nuakşot’ta ibadet alanı 
64 metrekare, toplam inşaat alanı 80 met-
rekare olan tek katlı, minareli, betonarme 
bir cami inşa edilmesi planlanıyor. İnşası ta-
mamlanan cami aynı zamanda Kur’ân kur-
su ve medrese olarak kullanılacak, böylece 
bölgenin Müslüman halkına hizmet edecek. 
Gerekli kaynağın sağlanmasının hemen ar-
dından başlatılması ve 12-15 aylık bir zaman 
içinde tamamlanması hedeflenen projenin 
toplam maliyeti 37.750 dolar.

Cami ve Medrese Projesi 
/ Kırgızistan
Orta Asya’da yer alan Kırgızistan’ın yakla-
şık 6 milyonluk nüfusunun %80’ini Müs-
lümanlar oluşturuyor. 1991’de bağımsızlı-
ğını ilan etmesi ile birlikte Müslümanların 
sayısı artıyor. Türk dünyasındaki en fakir 
ülke konumundaki Kırgızistan’da, geçmiş-
teki Komünist rejimin etkileri halen devam 
ediyor. Bu dönemde İslam adına faaliyet 
yürüten bütün kurumlar yasaklanmış, ki-
taplar toplatılmıştır. Din, insanların hafıza-
sından silinerek İslam kültürü yok edilme-
ye çalışılmıştır. Eğitim alanında da İslam 
dışlanmaya çalışılmış ve günümüzde eği-
tim görmekte olan dindar gençler de bu 



136 |   İNSANİ YARDIM • OCAK/ŞUBAT/MART 2014

durumdan paylarına düşeni almış, büyük 
baskılara maruz kalmışlardır. Misyonerle-
rin halkı kandırmak için yoğun çabalar sarf 
ettikleri bu topraklarda, insanların İslami 
kimliklerini koruyabilmeleri için, özellik-
le cami ve medrese projelerine destek ve-
rilmesi gerekiyor. Halkın ihtiyaçlarını gi-
derebilmek adına Bişkek şehrinde 1500 
metrekarelik bir arsa üzerine, 330 metre-
karelik bir cami inşa edilmesi planlanıyor. 
Caminin alt katı kültür merkezi şeklinde 
bayanlara yönelik eğitim, meslek edindir-
me kursları, dini eğitim ve araştırmalar gibi 
alanlarda yapılacak faaliyetlerde kullanıla-
cak. Bunun yanında 6 sınıflı, 150 metreka-
relik bir medrese de proje kapsamında yer 
alacak. İnşa edileceği alan belirlen, imar 
planları çizilen, 24 ayda bitirilmesi hedef-
lenen cami ve medresenin toplam maliye-
ti 541.250 dolar. 

Su Dağıtım Projesi / 
Lübnan
Suriye’deki çatışmalarla hayatını kaybeden 
yüzbinlerce insanın yanı sıra milyonlarca in-
san da komşu ülkelere göç ederek mülteci 
konumuna düşerek sınırlardaki kamplarda 
hayat mücadelesi veriyor. Mültecilerin göç 
ettiği ülkelerden biri de Lübnan. Lübnan’ın 
Arsal bölgesindeki nüfus Suriyeli mültecile-
rin gelmesinden önce 30.000 iken sadece ge-
len mültecilerin sayısı 100.000’i geçmiş du-
rumda. Lübnan devletinin engellemelerine 
sivil toplum kuruluşları gelen bağışlar ile rağ-
men kamplar kurmaya çalışıyor. Fakat sade-
ce bağışçılardan gelen fonlarla yeterli mik-
tarda kamp kurulamıyor ve birçok Suriyeli 
mülteci kendi imkânları ile baş başa bırakı-
lıyor. Mültecilerin buradaki en büyük soru-
nu ise yeterli miktarda temiz su bulamama-
ları. Bu vesile ile 15 mülteci kampında hayat 
mücadelesi veren 1500 ailenin su ihtiyacının 
karşılanabileceği su dağıtım projesinin yapı-
mı planlanıyor. Su kuyusu, deposu ve tank-
larından oluşan projenin hayata geçirilmesi 
ile birlikte mülteciler temiz suya kavuşabile-
cekler. Projenin toplam maliyeti 27.060 dolar.

Ev Yapım Projesi / Sri 
Lanka 
Sri Lanka, Güney Asya’da, Hindistan’ın güne-
yinde, Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ül-
kesi. “Hint Okyanusu’nun İncisi” olarak ad-
landırılan 21 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 
1.7 milyon Müslüman yaşıyor. Sri Lanka’nın 
Kuzey ve Doğu bölgelerinde 30 yıl süren si-
vil savaş sonucunda evlerini-barklarını bıra-
kıp göç etmek zorunda kalan 15 bin mülteci 
kamplarda yaşamak zorunda kaldı. 2009’da 
savaşın sonlanmasıyla birlikte mülteciler evle-
rine dönmeye başladı ama bu sefer de savaşın 
sebep olduğu tahribat nedeniyle terk etmek 
zorunda kaldıkları evleri yok oldu. Yoksulluk 
sınırı altında yaşayan bölge halkının ihtiyacı 
olan konaklamanın bir nebze olsun karşılan-
masına yardım etmek ve örnek teşkil olması 
amacıyla düşük bütçeli evler yapılması plan-
lanıyor. Her birinde 5-8 kişinin yaşayabileceği, 
40 metrekarelik 20 adet evin 24 ayda bitiril-
mesi hedefleniyor. Projenin toplam maliye-
ti 121.400 dolar.



3500 su kuyusuyla 
temiz suya kavuşan 

binlerce Afrikalı aile…

Gözleri yeniden hayata 
açılan 74 bin katarakt 

hastası…

ONLAR BİLİYOR!

Din, dil, ırk, millet farkı gözetmeksizin mazlumların 
ve ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunanları,

Zorda hissettikleri ve umutlarını kaybettikleri za-
manlarda ümit ışığı olanları,

En tehlikeli bölgelerde, en zor koşullarda dünyanın 
bir ucundan gelip kendilerini bulanları,

İnsanlık hakkı için;

Onlar biliyor!
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Kimsesize,
yoksula el uzatmanın;

zekât ve bağışlarımızla
Ramazan’ı ihya etmenin vaktidir!


