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İki büyük yolculuktan döndük. İlki yetimlerimiz için 
yola çıktığımız ve kıtalar dolaştığımız yolculuktu. Siz-
lerin sayesinde bakımını üstlendiğimiz yetimleri se-
vindirmek, onlara hediyeler götürmek ve bir sıkıntıları 
olup olmadığını öğrenmek için İHH ekipleri dünyanın 
30 farklı bölgesine dağıldı. Yetimlerimiz için çıkılan 
bu yolculuk her seferinde yeni fikirlere, yeni çözüm-
lere kapı açarken aynı zamanda bize daha iyi hizmet 
edebilmenin inceliklerini öğretiyor. Yetimlerin duası-
nı almanın ve sevinçlerine ortak olmanın bereketi ise 
mükâfatımız. Sadece bizim değil, sizin de; yetimlerin 
sevinmesine vesile olan herkesin. 

Bu sayının konuları arasında yer alan Yetim Dayanış-
ma Günleri çıktığımız bu yolculuğu anlatıyor. İlerle-
yen sayfalarda tsunami felaketinden sonra inşa edi-
len, yetimlerimizin “saray” diye isimlendirdiği Açe 
Yetimhanesi’nde sabahtan akşama kadar vakit geçire-
cek, öğle yemeği için yemekhaneye koşuşturan yetim-
lerin neşesine ortak olacaksınız. Suriyeli mültecilerin 
yaşadığı kamplara girecek, varil bombalarının yetim 
bıraktığı çocukların kederli bakışlarına şahit olacak-
sınız. Ailesi olduğunuz, elinden tuttuğunuz yetimler 
nasıl yaşıyor, dünyanın bir ucunda hayatları nasıl ge-
çiyor; gayemiz size bunları ulaştırabilmek.

İkinci yolculuğumuz Ramazan sebebiyle dünyanın 94 
ülke ve bölgesine, Türkiye’nin 78 il ve ilçesine oldu. 
Zekât, fitre ve kumanya emanetleriniz kapı kapı do-
laşılarak birebir elden teslim edildi. Ramazan boyun-
ca yoğun saldırılar altında olan Gazze’de yardım ça-
lışmalarımız aralıksız sürdü. Ekiplerimiz bombalar 
altında gıda yardımı dağıtmaya devam etti, emanet-
lerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için canları pa-
hasına çalıştı. 1 milyondan fazla kişiye ulaştığımız bu 
Ramazan yolculuğunun detaylarını ilerleyen sayfalar-
da okuyabilirsiniz. 

Siz bu satırları okurken biz çoktan başka bir yolculuk 
için hazırlanıyor olacağız. Kurban Bayramı yaklaşıyor, 
İHH ekipleri hazırlıklara şimdiden başlamış durum-
da. Kurban Bayramı’nda yine kurbanlarınızı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıp hayır dualarını almak için yolla-
ra düşeceğiz. Her yolculuk, yeni ve hayırlı bir yolcu-
luk için duadır bizde.
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Ramazan bereketi 
yeryüzüne yayıldı
Türkiyeli gönüllülerin ve hayırseverlerin destekleriyle 
kuruluşundan bu yana Ramazan organizasyonları gerçekleştiren 
İHH, bu Ramazan ayında da Ortadoğu’dan Balkanlara, Afrika’dan 
Asya’ya kıtalar aştı; 94 ülke ve bölgede, Türkiye’de 78 il ve ilçede 
ihtiyaç sahiplerine, yetimlere Ramazan ayının feyz ve bereketini 
ulaştırdı. Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen gönüllü ve vakıf 
çalışanlarından oluşan ekipler, tespit edilen bölgelerin ihtiyacına 
göre kumanya dağıtımı, iftar organizasyonları, zekât-sadaka 
bağışı, sağlık yardımları, kalıcı projelerin açılışının yapılması 
gibi faaliyetler gerçekleştirdi.
Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Balkanlarda, Afrika’da, Asya’da ve 
dünyanın birçok bölgesindeki milyonlarca mazluma, mağdura, 
ihtiyaç sahibine yardımlar ulaştırıldı, duaları alındı.

Ramazan boyunca 160 bin kumanya paketi dağıtıldı, bu 
kumanyalardan 1 milyon 150 bin kişi istifade etti. Kurulan 
iftar sofralarında 140 bin kişi iftarını açtı. 
Katliamların sürdüğü Suriye’ye sadece Ramazan ayında 
297 TIR’lık insani yardım malzemesi ulaştırıldı. 58.750 
kumanyanın dağıtıldığı ülkede 4,5 milyon Suriyeli’ye 
ulaşıldı. Suriye’de 9 bin yetim çocuğa bayramlık elbise 
hediye edildi.
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Gazze’de bombalar 
altında Ramazan

İsrail, Ramazan ayında başlattığı saldırılarda 
Gazze’de katliam yaptı. Bombardımanlarda 
yüzlerce Gazzeli hayatını kaybetti, binler-
cesi yaralandı. Yüz binlerce insan da evin-
den ayrılmak zorunda kaldı. Aralıksız de-
vam eden saldırılar sebebiyle yerle bir olan 
şehirde altyapı tamamen yıkıldı. Gazze’de 
elektrik kesintileri nedeniyle su sıkıntısı 
dayanılmaz boyutlara ulaştı, kanalizasyon 
şebekelerinde ciddi problemler yaşanmaya 
başlandı. Şehirde gıda ve yakıt ihtiyacı had 
safhaya ulaşmış durumda.

Bölgedeki ofisi ile bombardıman altındaki 
Gazze’de mazlum ve mağdur kardeşlerimi-
ze yardımları bizzat ulaştıran İHH, Ramazan 
ayında 7.000 aileye kumanya dağıtımı ge-

çekleştirdi, 350.000 dolarlık ilaç ile 250.000 
dolarlık gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptı. 
Ancak Gazze halkının daha fazla ilaç ve in-
sani yardım malzemesine ihtiyacı var.

“Sınır kapıları açılmazsa insani kriz 
çıkar”

İHH’nın Gazze ofisi sorumlusu Mehmet 
Kaya, Ramazan ayında başlayan İsrail bom-
bardımanları nedeniyle Gazze’de yaşanan 
sıkıntıları şu şekilde anlattı: “Kerem Ebu 
Salim Sınır Kapısı kapalı olduğu için bölge-
ye akaryakıt girişi sağlanamıyor. Bölgedeki 
akaryakıt stokları da bitmiş durumda. İsrail 
hiçbir zaman bir günlük ihtiyaçtan fazlası-
nın bölgeye girişine izin vermiyor. Önümüz-
deki günlerde Gazze karanlıklar altında ka-
labilir. Hastanelerdeki problemler daha da 
büyür. Yakıt olmadığı için jeneratörler ça-
lışmıyor. Bu da durumu ağır olan ve ameli-
yat olması gereken yaralılar için hayati riski 
artırıyor. Eğer yakıt alınamazsa ve elekt-

rik sağlanamazsa has-
tanelerdeki çok sayıda 
insan yaşamını yitire-
bilir. Gazze’de insanları 
bekleyen bir diğer tehli-
ke ise gıda krizi. Sadece 
yerli ve yabancı yardım 
kuruluşlarının hazırla-
mış olduğu gıda paket-
leri ve sıcak yemekler 
halka dağıtılıyor. Bu 
da ne kadar yeterli olu-
yor bilemiyorum; çün-
kü 2 milyona yakın in-
san yaşıyor Gazze’de ve 
ne yazık ki biz hepsine 
yetişemiyoruz. Bu in-
sanların büyük çoğun-
luğu Ramazan’da sahur ve iftarı sadece su 
ve ekmekle yaptı. Biz sürekli tüccarlardan 
gıda paketi aldık. Depolarımızı doldurduk 
ve bunları dağıtmaya çalışıyoruz. Ama bu 
da bir yere kadar idare eder. Kerem Ebu Sa-
lim Kapısı kapalı kalmaya devam ederse 
stoklarımızdaki gıda paketleri de bitecek.”

Duyarlılık arttı

Bu arada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı-
larında ölen ve yaralanan Filistinlilerin sa-
yısının artması ile birlikte, İHH’ya bağışta 
bulunmak için başvuranların sayısı ikiye 

katlandı. Ramazan aylarında İHH’nın bir 
günde kestiği bağış makbuzu sayısı ortala-
ma 250 civarında iken, Gazze saldırıları ile 
birlikte geçen Ramazan ayında bu sayı gün-
de 600’lere ulaştı.

Nasıl yardım edilebilir?

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği “Gaz-
ze’ye İlaç Ol” yardım kampanyasına, vakfın 
banka hesapları ve online.ihh.org.tr aracılığıy-
la bağış yapılabilmekte. Ayrıca cep telefonla-
rından “GAZZE ILAC” yazıp 3072’ye SMS gön-
dererek de 5 lira bağışta bulunulabilir.
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Aşevimiz Türkiye’yi dolaştı

Türkiye genelinde 28 ilde gezici aşevi ile if-
tar programları düzenleyen İHH, 78 il ve ilçe 
merkezinde 30 bin adet kumanya ve 10 bin 
adet çocuk kumanya paketi dağıtımı yap-
tı. Bu yardımlardan 160 bin kişi istifade etti. 
Şehirlerde kurulan iftar sofralarında ise 45 
bin vatandaşımız iftar yaptı. Yine yurt için-
de 10 bine yakın yetimimize bayramlık giy-
sileri hediye edildi.

Ramazan ayında hizmete açılan 
kalıcı projeler

20 yılı aşkın bir süredir savaş, doğal afet, 
yoksulluk vb. sıkıntılar yaşanan bölgeler-
de yardım faaliyetleri yürüten İHH İnsani 
Yardım Vakfı, bölge halklarının sorunları-
na kalıcı çözümler üretmek amacıyla pro-
jeler gerçekleştiriyor. Bu Ramazan ayında 
da tamamlanan kalıcı projelerin açılışları 
gerçekleştirildi, yeni projelerin başlatılma-
sı için çalışmalar yapıldı. Afrika’nın en fa-
kir ülkelerinden Burkina Faso’da Hacı Hasi-
be Camii, Hz. Ebu Bekir Sıddık Camii, Kadir 
Feride ve Sevim Saraç Balıkesir Camii, pa-
tani Osman Hüsne ve İsmet Saraç Balıkesir 

Lübnan’da Filistinli ve Suriyeli 
mülteciler

1978’te İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesiyle 
mülteci konumuna düşen 500 bin Filistinli, 
Lübnan’daki 12 mülteci kampında hayata tu-
tunmaya çalışıyor. Bu kamplarda yaşayanla-
rın büyük bir kısmı ise Lübnan doğumlu ve 
vatanları olan Filistin’i hiç görmemiş. Lüb-
nan aynı zamanda Türkiye ve Ürdün’le be-
raber en çok Suriyeli mültecinin sığındığı 
ülke. İHH ekipleri Lübnan’a sığınan Filistin-
li ve Suriyeli mültecilere yönelik yardım fa-
aliyetlerine Ramazan ayında da devam etti. 
Mülteci kamplarında barınan Filistinli ih-
tiyaç sahibi ailelere ilk etapta içinde pirinç, 
un, yağ gibi gıda ürünlerinin bulunduğu 50 
yardım kolisi dağıtıldı. Ayrıca Bekaa Vadi-
si’nin Talabaya ve Bar Ilyas bölgelerinde-
ki kamplarda kalan 850 kişiye iftar yemeği 
ve kamplarda yaşayan 213 aileye de yardım 
kolisi dağıtıldı. Lübnan’daki mülteciler her 
türlü kalıcı yardıma ihtiyaç duyuyor.

Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlar

Budist yönetim tarafından gerçekleştirilen 
katliamlara maruz kalan Müslümanlar, ku-
rulan kamplarda yiyecek eksikliği, barınma 
sorunları, bulaşıcı hastalıklar gibi sıkıntılarla 
baş etmeye çalışıyor. Zira bu kamplarda yaşa-
yan Müslümanlar sadece yardımlarla geçini-
yor. Buraya yapılan yardımların etkili olması 
ise düzenli, çeşitli ve devamlı olmasına bağ-

lı. Arakanlı Müslümanlara yapılan yardımları 
kapsamlı ve düzenli bir şekilde bölgeye ulaştı-
ran İHH, bu Ramazan ayında da Myanmar’da 
çalışmalarını sürdürdü. 7.900 aileye Ramazan 
kumanyası dağıtımı yapıldı, kamp bölgele-
rinde gözlem ve teftiş yapılırken buradaki üç 
mescit de tamir ettirildi. Arakanlı Müslüman-
ların en büyük isteği ise yalnız bırakılmamak.

Camii, Kur’an Halkaları Camii ve Şifa Ye-
timhanesi açıldı. Senegal’de Elif Giyim Ca-
mii ve Ashab-ı Kiram Camii’nin temelleri 
atıldı. Patani’de Furkan Emre Kesik Yetim-
hanesi ve Saadet (Şifa) Yetimhanesi açıldı. 

“Yardım Sokağı” adlı Türkiyeli üniversite 
öğrenci grubunun desteğiyle Pakistan’da 
yaptırılan, 250 yetim çocuğun kalacağı Da-
rü’l-Erkam Yetimhanesi hizmete girdi. Ka-
merun’da ise iki adet su kuyusu açılarak böl-
ge halkının temiz suya kavuşması sağlandı. 
Diğer bölgelerdeki kalıcı yardım çalışmala-
rı da hız kesmeden devam ediyor.

RAMAZAN  | 9
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Sri Lanka’dan selamlar

Sri Lanka yıllarca süren iç savaş nedeniyle 
yorgun bir ülke. Ülkedeki Müslümanlar da 
bu iç savaştan etkilenmiş durumda. Yıl için-
de çeşitli vesilelerle sürekli olarak yardım 
ulaştırılan Sri Lankalı Müslümanlar, Rama-
zan ayında da unutulmadı. Mawanella bölge-
sinde İHH tarafından yaptırılan İzmit Ensar 
Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuklar Eğitim 
Merkezi’nde yardım dağıtımları gerçekleşti-
rildi. Bu okulda eğitim gören engelli öğren-
cilerin ailelerine kumanya paketi verilirken, 
ülkenin genelindeki 600 yetim ailesine de 
kumanya dağıtımı yapıldı. Sri Lankalı ye-
timler ve Müslümanlar, İHH ve Türkiye’ye 
selam ve dualarını gönderdiler.

Afganistan, Kırım, Yemen, Kenya…

Ramazan ayı çalışmaları, yıllarca savaş ve 
işgallerin bitmediği, silahların susmadığı 
Afganistan ile birlikte Yemen, Kırım, Ken-
ya’da da yapıldı. İHH ekipleri, Afganistan’da 
200 aileye kumanya paketi dağıtımı yapar-
ken, Kenya’da yetimhaneleri ziyaret ederek 

yetimlere hediyeler verdi, Yemen’de Müslü-
manların dertlerini dinledi, ihtiyaç sahiple-
rine yardımda bulundu. Rusya’nın Kırım’ı 
işgal etmesiyle Ukrayna’ya göç eden yak-
laşık 1.000 Kırımlı Müslüman’a kumanya 
paketi dağıtıldı.

Balkanlarda Ramazan bereketi

İHH İnsani Yardım Vakfı bu Ramazan’da 
da Balkanlardaki Müslümanları unutmadı 
ve bu güzel ayın bereketini bölgedeki ihti-
yaç sahiplerine, yetimlere ve kimsesizlere 
ulaştırmaya devam etti. Balkanlarda Bos-
na-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Ko-
sova, Romanya, Macaristan, Sancak (Sır-
bistan) ve Bulgaristan’da gerçekleştirilen 
Ramazan çalışmalarında, İHH ekipleri ta-
rafından bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine 

ve yetim ailelerine kumanya dağıtımı ya-
pıldı. Yetimler, gerçekleştirilen iftarlarda 
verilen hediyelerle sevindirilirken bölge 
halkıyla da çeşitli buluşmalarla bir araya 
gelindi. İHH ekiplerinin Balkan Müslüman-
larına ülkemizden selam ulaştırdığı ve dert-
lerini dinlediği programlarda önümüzdeki 
dönemlerde gerçekleştirilebilecek proje-
ler ve çalışmalar için de fikir alışverişin-
de bulunuldu.

RAMAZAN  | 11
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Abdullah Kibritçi

Babasını cumaya 
giderken öldürmüşler, 
annesini gözlerinin önünde 

Orta Afrika’dan kaçan 
mültecilerin sığındığı 
Doba Kampı’nda tanış-
tığım Mebruka, saldırı-
larda ailesini kaybeden 
çocuklardan sadece 
biri. Henüz 13 yaşın-
da. Hristiyan çetele-
rin sokak sokak Müs-
lüman avına çıktığı bir 
günde babasının cuma 
namazına gitmek için 
evden ayrıldığını ve çe-
telerin saldırısına uğ-
rayıp öldürüldüğünü 
gözyaşları içinde an-
latıyor. Müslümanla-
rın evlerine yapılan 
baskınlardan sonra 
evde kalırlarsa öldü-
rüleceklerini anlayıp 
annesiyle beraber gü-
venli bölgelere kaçmak 
için yola çıkmışlar. An-
cak çok geçmeden yol 
üzerinde pusu kuran 
Hristiyan Balaka çete-
leri tarafından annesi 
gözünün önünde bir-
çok kişiyle birlikte öl-
dürülmüş. Çad’a gele-
bilmesi çok daha sonra halasının yardımıyla 
olmuş. Halasıyla birlikte günlerce yürüdük-
ten sonra çetelerden kaçmayı ve Çad sınırı-
na ulaşmayı başarabilmişler.

Tüm bunları kafasını yerden kaldırmadan, 
gözlerini bir noktaya kilitleyip, sanki o anı 
yaşıyormuş gibi anlatıyor Mebruka. Daha 
fazla üzmemek için sıradan şeyler sormaya 
çalışıyor, özlediği bir şey olup olmadığını so-
ruyorum. Eskiden güzel elbiseleri olduğunu 
söylüyor sadece, gözleri dolarak. Herkes gibi 
onun da tek bir kıyafeti var, kaçarken üze-
rinde olan. Kamptaki problemlerden biri de 
kıyafet yetersizliği.

Müslümanlara yönelik saldırılar başlama-
dan önce ülkesinde annesinin işlettiği lo-

kantada çalışıyormuş Mebruka. Hayvancı-
lıkla uğraşan babasına ağabeyleri yardım 
ediyormuş. Oldukça güzel bir hayatları ol-
duğunu anlatıyor, biraz özlem ve hasretle. 
Mebruka’yı kamptaki herkes tanıyor çünkü 
her sabah yumurta tepsisini hazırlayıp yu-
murta ve şeker satmak için kampı dolaşıyor. 
Önce yumurtaları haşlıyor, sonra şekerleri-
ni poşetlere dolduruyor ve çadır çadır do-
laşmaya başlıyor. Daha önce buraya ulaşan 
İHH ekipleri Mebruka’nın ticarete meraklı 
olduğunu görünce ona ufak bir sermaye bı-
rakmışlar, böylelikle evlerine birkaç ekmek 
daha fazla götürebilecek kadar para kazana-
biliyor. Biz de hem Mebruka’ya hem de aynı 
şekilde ailelerine katkı sağlamak için çalış-
mak isteyen Mebruka’nın yakın arkadaşına 
ticaretleri için destek oluyoruz. 

Hristiyan çetelerin saldırıları ve Müslümanlara uygulanan katliam sebebiyle on binler-
ce insan Orta Afrika Cumhuriyeti’nden kaçarak komşu ülkelere sığınmak zorunda kal-
dı. Ülkede bulunan Fransız askerlerine rağmen Müslümanlara uygulanan şiddet olayla-
rı dinmedi. Kaçmaya çalışan insanlar kadın çocuk demeden sokak ortalarında palalarla 
ve çeşitli yöntemlerle katledildi. Kaçmayı başarıp Çad’a sığınan Orta Afrikalı mültecile-
rin yaşadığı kamplara İHH ekibi Ramazan’ın ilk günü ulaştı ve 25.000 kişilik kumanya da-
ğıtımı gerçekleştirdi. 
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Doba kampında 6.700 kişi zor 
şartlar altında yaşıyor. Çoğu 
zaman darı ve fıstıktan baş-
ka yiyecek hiçbir şeyleri yok. 
Kadınlar hayvanların çöpe 
atılan kıkırdak, kemik, deri 
vb. kısımlarını kurutup ye-
mek yapmaya çalışıyor. Ra-
mazan’ın ilk günü, kamp 
sakinleri daha henüz ilk if-
tarlarını yapmadan kampa 
en az bir ay yetecek kadar un, 
şeker, yağ ve makarna yardı-
mı yaptıktan sonra başka bir 
kampa doğru yola çıkıyoruz. 
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Kampa ulaşabilen çocuklardan 194’ü hem annesiz hem babasız

Gün boyu süren yolculuğun ardından ulaş-
tığımız Doba Kampı’nda gıda yardımı yap-
tıktan sonra bölgenin en büyük kampların-
dan biri olan Gore Kampı’na gidiyoruz. Gore 
Kampı’nda çoğunluğunu kadın ve çocukların 
oluşturduğu 11.173 mülteci yaşıyor. Kamp-
ta kalan çocuklardan 194’ü buraya hem an-
nesiz hem babasız olarak ulaşabilmiş. Akra-
bası olanlar akrabalarının yanında kalırken 
birçoğu kendi başlarının çaresine bakmak 
zorunda. Gore Kampı’nda pirinç, un, şeker, 
yağ, makarna, salça ve çaydan oluşan ku-
manyaları dağıtıyor, iftar için bölgenin kay-
makamının davetine icabet ediyoruz.

Kaymakamın söylediklerini olduğu gibi not 
alıyorum, “Ben İHH’yı çok iyi tanıyorum”  di-
yerek başlıyor konuşmaya ve devam ediyor: 

“Buraya ilk siz geldiniz ve bu üçüncü gelişi-

niz. Öyle bir zamanda geldiniz ki, nasıl te-
şekkür edeceğimi bilemiyorum, tüm depolar 
boşalmıştı, hiçbir şey yoktu. Bugün Rama-
zan’ın ilk günü, siz gelmeseydiniz bu insan-
lar oruçlarını nasıl açacaklardı?”

İnsanlar oruçlarını huzurla açsınlar diye bir 
başka gün çok daha uzakta olan bir başka 
kampa gidiyoruz: Mbitoye Mülteci Kampı. 
Bu kampta 8.200 yetişkin var. Yiyecek bir 
şeyleri olmadığı gibi giyecek kıyafetleri de 
yok. Küçük çocuklar çıplak, erkeklerin kı-
yafetleri kirli ve yırtık, kadınların üzerleri-
ne giydiklerinden başka hiç kıyafetleri yok. 
Ülkenin başkentinden bu kampa ulaşmak 
için çoğu toprak ve bozuk yollarda 900 ki-
lometre yolculuk yapmak gerekiyor. Ulaşı-
mın zor olması sebebiyle yardımların daha 
az ulaştığı kampın durumu oldukça kötü. 

RAMAZAN  | 17
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Eve dönme ihtimali

Zor şartlar altında dört gün süren yolculu-
ğumuzda 3 kampta 25.000 kişiye kuman-
ya ulaştırdık. Gençlerle muhabbet edip 
hayatlarına bir nebze neşe katmak için 
çocuklarla oyunlar oynadık. Orta Afrikalı 
mültecilerin daha çok yardıma ihtiyaçla-
rı olduğu kesin. Ancak mutlak çözüm böl-
gedeki olayların durulması ve mültecilerin 
evlerine güvenle dönebilmesiyle gerçekle-
şebilir. Dış güçlerin Orta Afrika Cumhuri-
yeti’ni ve bölge ülkeleri rekabet alanı ola-
rak kullanmaları istikrarın sağlanmasını 
zorlaştırıyor. Müslüman ülke ve halklara 
ise bu konuda çok iş düşüyor. 
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Batı Şeria’da 12 Haziran’da kaçırılan İsrailli üç 
illegal yerleşimci gencin faili meçhul bir cina-
yete kurban gitmesi ardından, İsrail işgal rejimi, 
18 gün sonra boş bir alanda bulunan cesetlerin 
sorumluluğunu alelacele Hamas’a yükleyerek 
Filistin halkının üzerine 7 Temmuz’dan itiba-
ren bomba yağdırmaya başladı. Filistin tarafı 
ve özellikle Hamas, bu olayla hiçbir şekilde il-
gileri olmadığını açıkladığı ve hiçbir Filistinli 
grup bu saldırıyı üstlenmediği halde, İsrail iş-
gal rejimi olayları saptırarak bildik katliam po-
litikasına başladı.

Yahudi yerleşimcilerin 17 yaşındaki Muham-
med Ebu Hudyar’ı kaçırıp benzin içirdikten 
sonra diri diri yakmaları olayı ise  son aylar-
da sınır tanımayan yerleşimci terörünü göz-

ler önüne seren canlı bir vahşet olarak ortada 
duruyor. Olayla hiç ilgisi olmadığı halde Gaz-
ze’nin hedef alınması, İsrail işgal rejiminin bil-
dik taktiği olarak görünüyor. Kendi yasa dışı-
lıklarını unutturmaya çalışan Siyonist liderler, 
bölgedeki gerilimi kendileri için avantaja dö-
nüştürmeye çabalıyor. İşgal rejiminin en bil-
dik diğer taktiği ise, dikkatleri başka yöne çe-
kip olayları “terör” meselesi haline getirmek 
ve yaptığı katliamları terörle mücadele adına 
yaptığı yalanını uydurmak.

Öte yanda Gazze halihazırda uzun zamandır 
dünyanın en büyük açık hava hapishanesi ko-
numunda. Son zamanlarda Mısır’da meydana 
gelen askerî darbenin ardından Gazze’nin dün-
yaya açılan kapısı olan tünellerinin büyük bir 
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kısmı da kapatıldı. Böylesi bir yoksunluk için-
de, İsrail işgal rejiminin Gazze’ye yönelik askerî 
operasyonu zaten büyük bir dramın yaşandı-
ğı Gazze’yi Ramazan ayı içerisinde daha da zor 
şartlara düşürdü.

“Koruyucu Hat” ismini verdikleri operasyonun 
ilk günlerinde ağırlıklı olarak askerî alanları vu-
ran İsrail işgal güçleri, kısa süre içinde sivil he-
defleri, evleri, hastaneleri ve camileri de vur-
maya başladı. Yapılan bombalamalarda sadece 
savaşçılar hayatını kaybetmedi. Kara harekâtı-
nın da başlamasıyla 13 Ağustos 2014 tarihi itiba-
rıyla 1.900’ün üzerinde Gazzeli yaşamını yitirdi. 
Öldürülenler arasında 500’den fazla çocuk bu-
lunuyor. İsrail saldırılarında 10 bini aşkın Gazze-
li de yaralandı. Aynı zamanda binlerce ev yıkıl-

dı, onlarca mahalle yerle bir edildi. Tüm bunlar 
yaşanırken ambargo altındaki Gazze’de, sade-
ce zorunlu insani ihtiyaç maddeleri değil ilaç 
sıkıntısı da tekrar baş gösterdi.

Gazze, uluslararası hukuka göre Filistin’in ba-
ğımsız bir parçası olsa da İsrail işgal rejiminin 
aklına her estiği zaman operasyon düzenle-
diği bir tatbikat sahası gibi görülüyor. Bu tat-
bikat sahasında en yeni silahlar ve savaş tek-
nolojileri canlı hedefler üzerinde deneniyor. 
Amerikan yönetiminin ve tüm Batılı ülkele-
rin “güvenlik” gerekçesinin arkasına sığına-
rak olumladığı İsrail saldırganlığı, Filistin’deki 
işgal sorununu açmaza düşürmekle kalmaya-
cak, bahane olarak kullanılan güvenlik soru-
nunu daha da büyütecek.

Yine Gazze, 
Yine Ölüm 



22 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 FİLİSTİN-GAZZE   | 23

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi ko-
numundaki Gazze’de, serbest dolaşım hakkın-
dan mahrum bırakılmış yaklaşık 1,8 milyon Fi-
listinli temel insani ihtiyaçlarını gidermekte 
zorlanıyor, tıbbi yardım alamıyor. İsrail, hafta-
lar hatta aylarca sınır kapılarını kapatıyor ve te-
mel ihtiyaç maddelerinin, sağlık malzemeleri-
nin ve insani yardımların bölgeye giriş-çıkışını 
keyfî olarak engelliyor. Durum böyleyken abluka 
ve saldırı altındaki Gazze’de insanlar ilaç ve tıb-
bi malzemelere erişemiyor. İsrail ambargosuna 
bağlı olarak Gazze’de ihtiyaç duyulan ilaçların 
yüzde 65’ine ulaşılamıyor. Hastanelerde tedavi 
gören yaşlı ve çocuklar gerekli ilaç bulunama-
dığı için ölümle burun buruna. İlaç sıkıntısının 
had safhaya ulaşmaya başladığı geçen yıldan bu 
yana İHH, “Gazze’ye ilaç ol!” isminde bir kam-
panya başlattı. Bu kampanya diğer yardımların 
yanı sıra, son saldırılarla birlikte zor durumdaki 
Gazzelilere ilaç olmak amacıyla devam ediyor.

Kampanyaya,
İHH’nın banka hesaplarını, 
online.ihh.org.tr/gazzeilac 
internet adresini veya 
0212 631 2121 numaralı te-
lefonu kullanarak destek 
verebilirsiniz. Ayrıca cep 
telefonlarından “GAZZE 
ILAC” yazıp 3072’ye gön-
dererek 5 lira bağışta bu-
lunabilir, yardımlarınızı 
Gazze halkına ulaştırabi-
lirsiniz. Mavi Marmara 

davasında İsrailli 
komutanlara 

kırmızı bülten

Gazze ablukasını kırmak için dünyanın çe-
şitli ülkelerinden gelen aktivist, insan hak-
ları savunucusu, yazar, gazeteci, din adamı, 
hukukçu ve sanatçılarınn katılımıyla yola çı-
kan Gazze Özgürlük Filosu’nun sembolü ha-
line gelen Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 
2010 günü saldırı emrini veren İsrail’in üst dü-

zey yetkilileri hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yürütülen davada 4 İsrailli 
komutan için tutuklama ve interpol kırmızı 
bülten vasıtasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Duruşmada dönemin İsrail Genelkurmay 
Başkanı R. Aluf Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuv-
vetleri Komutanı E. Alfred Marom, Aske-
ri İstihbarat Daire Başkanı Amos Yadlin ve 
Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Avishai 
Levi’nin kasten insan öldürmeye azmettir-
me suçundan dolayı tutuklanmalarına ve tu-
tukluluğun yerine getirilmesi için yakalan-
malarına karar verildi. Mavi Marmara ceza 
davasının bir sonraki duruşması 9 Aralık 
2014’e ertelendi.



24 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 RAMAZAN  | 25

Binlerce insan 
Taksim’de Gazze 
için yürüdü
Gazze’ye Ramazan ayının başından bu yana 
İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar 
Taksim’de düzenlenen yürüyüşle protesto 
edildi. Beyoğlu Tünel’de başlayan ve bin-
lerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşü-
nün ardından Galatasaray Lisesi önünde bir 
basın açıklaması yapıldı. Basın açıklama-
sında İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Baş-
kanı Bülent Yıldırım ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Gündoğdu söz aldı. Konuş-
malarda İsrail’in saldırdığı noktaların birço-
ğunun sivil hedefler olduğu vurgusu yapı-
lırken uluslararası kurum ve kuruluşların 
bu operasyonlara sessiz kalması eleştiril-
di. İsrail’in dünyanın her yerinde protes-
to edildiğinin ve her geçen gün yalnızlaştı-
ğının da vurgulandığı konuşmalar Filistin 
ve Gazze halkına destek sloganları ve du-
alarla son buldu.
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On binlerce insan 
Mavi Marmara’nın 
4. yıl dönümü için 

yürüdü
31 Mayıs 2010 günü işgalci İsrail’in gerçek-
leştirdiği Mavi Marmara katliamının 4. yıl 
dönümünde on binlerce insan Sultanah-
met Meydanı’nda toplanarak İsrail’i pro-
testo etti.

Sultanahmet Camii’nde kılınan ikindi na-
mazının ardından İHH Genel Başkanı Bü-
lent Yıldırım’ın da katılımıyla başlayan 
yürüyüşte, Sultanahmet Meydanı’ndan 
harekete geçen on binlerce kişi slogan-
lar, marşlar, ezgiler ve dualarla  Saraybur-
nu’na ulaştı.

Sarayburnu’nda, Mavi Marmara gemisinin 
yanında gerçekleşen programda konuşan 
Bülent Yıldırım 31 Mayıs’ın “Siyonist Kar-
şıtları Günü” ilan edildiğini belirterek İs-
rail’e şu sözlerle seslendi: “Ey İsrail, artık 
sahilde vurduğun çocuklarla mücadele et-

meyeceksin. Babasının yanındayken vur-
duğun Muhammed’le mücadele etmeye-
ceksin. Paris’te, İstanbul’da, Diyarbakır’da 
Siyonizmle mücadele edenleri göreceksin!”

 Mavi Marmara davasının önemine dikkat çe-
ken Bülent Yıldırım; “Sizlere bir müjde ve-
reyim. Allah nasip etti, İsrail’in sırtını yere 
getirdik. Herkes ‘İsrail yargılanamaz’ diyor-
du, Türkiye mahkemelerinde dava açtığı-
mızda İsrail ve buradaki yandaşları ‘bu bir 
tiyatrodur’ dediler. Dayandık, sabrettik, ti-
yatroyu onlara gösterdik ve adım adım ka-
zanıyoruz.” sözleriyle İsrail’in mahkûm edi-
lişinin müjdesini verdi.

Anma programına filonun uluslararası 6 or-
ganizatörünün temsilcileri de katıldı. Tem-
silciler yaptıkları konuşmalarda ablukayı 
kırma ve Mavi Marmara saldırısındaki so-
rumluların cezalandırılması için mücadele 
edecekleri mesajını verdiler.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, filo katılımcılarının 
konuşmaları, ezgi, marş ve dualarla gerçek-
leşen programa yurt içi ve yurt dışından çok 
sayıda gönüllü katıldı. Mavi Marmara saldı-
rısında şehit olanların dualarla anıldığı ak-
şamda duygulu anlar yaşandı.

Uğur Süleyman 
Söylemez ağabeyimiz 
şehadete kavuştu

İşgalci İsrail’in Mavi Marmara saldırısın-
da yaralandıktan sonra 4 yıl komada kalan 
Uğur Süleyman Söylemez, 23 Mayıs 2014 
tarihinde Âlemlerin Rabbi’ne yürüdü. 1963 
Ankara doğumlu, 3 çocuk babası ve serbest 
meslek mensubu olan Uğur Süleyman Söy-
lemez, 2010 yılının Mayıs ayında Gazze’ye 
insani yardım götüren filodaydı. Mavi Mar-
mara saldırısında başından aldığı bir kur-

şunla ağır bir şekilde yaralandı. Türkiye’ye 
getirildikten sonra sekiz ay boyunca yoğun 
bakımda tedavi gördü. Tedavisinde geliş-
me sağlanamayınca evde bakılmak üzere 
hastaneden çıkarılan Uğur Süleyman Söy-
lemez, 23 Mayıs akşamı şehadete kavuştu.

Burkina Faso’ya 
bayram hediyesi
İHH, Burkina Faso’nun Titao bölgesinde 
yapımını tamamladığı Şifa Eğitim Komp-
leksi’nin açılışını gerçekleştirdi. İçerisin-
de 60 çocuğun kalabileceği bir yetimhane, 
180 öğrenci kapasiteli okul, yemekhane 

ve idari binanın yer aldığı kompleksin 
açılışına yerel yetkililer ve halkla birlik-
te İHH ekibi de katıldı. Ramazan ayında 
gerçekleştirilen açılışta konuşan İHH Ye-
timhaneler Sorumlusu Reşad Başer, Şifa 
Eğitim Kompleksi’nin Titao halkının yar-
dımlarıyla ülkenin geleceğini inşa ede-
cek çocuklar yetiştireceğine olan inan-
cını belirtti.
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İHH’dan Bangladeş’e 
yeni yetimhane
2014 Yetim Dayanışma Günleri kapsamın-
da Bangladeş’e giden 10 kişilik İHH ekibi, 
İHH’nın bölgedeki beşinci yetimhanesini 
Gazipur kentinde, “Sultan Abdülhamid Han 
Kardeşlik Yetimhanesi” adıyla açtı. Yetim-
hanede kalan çocuklar tarafından sevinç 
gösterileriyle karşılanan İHH ekibindeki gö-

nüllüler, yetimhaneye bir de çamaşır maki-
nesi hediye etti. Antalya İYD, AYSİT Plat-
formu, Aydost Hanım Grubu, Süreyya-Der 
ve muhtelif bağışçıların katkılarıyla yakla-
şık 600 bin TL’ye üç katlı olarak inşa edilen 
yetimhanede 20 yatakhane, çalışma odası, 
okuma odası, yönetici odaları, yemekhane 
ve mutfak bulunuyor. Şu anda 45 öğrenci-
nin kaldığı Sultan Abdülhamid Han Kardeş-
lik Yetimhanesi’nde kısa bir süre sonra 100 
öğrenci kalabilecek.

Öğrencilerin el 
emeğiyle Pakistan’a 

yetimhane
“Yardım Sokağı” isimli üniversite öğrenci 
grubunun yaptıkları el işi keçeli defterle-
rin kermeslerde satılmasından elde edilen 
gelirle 2012 yılında Pakistan’ın Haripur böl-
gesinde yapımına başlanan Darü’l-Erkam 

Yetimhanesi Ramazan ayı içerisinde açıl-
dı. Yardım Sokağı’nın büyük gayretleriyle 
1 milyon TL’ye inşa edilen yetimhanede 5 
ila 12 yaş arasında 250 çocuk kalabilecek. 
İki katlı olarak inşa edilen Darü’l-Erkam 
Yetimhanesi’nde mutfak, yemekhane, ofis, 
oyun odası, klinik, TV odası, tuvaletler ve 
çocukların anneleriyle kalabilecekleri oda 
sistemi gibi birimler yer alıyor. Yetimhane-
nin inşa süreci İHH’nın ülkedeki partneri 
Khubaib Foundation tarafından takip edildi.

İHH heyeti Milli 
Eğitim Bakanı ve 

Diyanet İşleri 
Başkanı’nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı’nın or-
taklaşa yürüttüğü “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” kampanyasının sonuçları geç-

tiğimiz haziran ayında açıklandı. Geleceğin 
iyiliksever Türkiye’si için bugünden kolla-
rın sıvandığı ve henüz ilk yılında 80 ilde 
2.084 okul ve 6.655 sınıfın katılım göster-
diği projenin sonuçları Milli Eğitim Baka-
nı Nabi Avcı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez ile paylaşıldı. Yeni eği-
tim döneminde de hem okullarda hem de 
Kur’an kurslarında, Türkiye’nin çocukla-
rının dünya yetimlerine olan sevgi ve kar-
deşliğini pekiştirmeye yönelik kampanya-
mız daha geniş bir katılımla devam edecek.

İHH Iraklı 
mültecilerin 
yanında
İHH, IŞİD’in Musul’da kontrolü ele geçir-
mesinin ardından evlerini terk ederek çev-
re kentlere sığınan Türkmen, Kürt ve Arap 
mültecilere yardım elini uzattı.

Musul’daki olaylardan kaçarak Erbil, Ker-
kük ve Duhok’a sığınan Iraklıların sayısı-
nın 1 milyonu aştığı belirtiliyor.

Musul sınırına yakın Ha’zır kasabasında 
bulunan mülteci kampında yüzlerce ai-
leye kumanya, öğle ve akşam yemeği da-
ğıtımında bulunan İHH ekibi, daha sonra 
Duhok şehrinin Seyhan köyündeki sığın-
macılara mutfak malzemeleri, battaniye, 
kumanya ve iki öğün sıcak yemek dağıttı.

Telafer ve Tuzhurmatu bölgelerindeki sı-
cak çatışmalar nedeniyle evlerini terk et-
mek zorunda kalan Türkmen mültecilerin 
sığınmış oldukları Sincar’da 1.500 aileye 
kumanya, temizlik malzemesi, süt ve iki 
öğün sıcak yemek dağıtıldı. Bölgedeki 
yardım çalışmaları partner kuruluşları-
mız aracılığıyla devam ettiriliyor.
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İHH’dan Suriye’nin 
Kürt bölgesine 
insani yardım
İHH, Suriye’de gerçekleştirdiği insani yardım 
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son 
olarak Suriye’nin Kürt bölgesine insani yardım 
TIR’larıyla yola çıkan İHH, Suriye’de yaşanan 
savaşın ilk gününden itibaren mazlum Suri-
ye halkının yanında. Diyarbakır’da düzenle-
nen basın toplantısının ardından Suriye’deki 
Kürt bölgeleri olan Kobani, Afrin ve Cezire’ye 
bebek maması, bebe bisküvisi, süt, hijyen ve 

Dünyada Yetim 
Gerçeği

İHH’nın “Dünyada Yetim Gerçeği” adıyla ha-
zırladığı 2014 Dünya Yetim Çocuklar Rapo-
ru, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Esenler 
Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantı-
sında kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz 
yıl İHH’nın teklifiyle İslam İşbirliği Teşki-
latı tarafından her Ramazan ayının 15’inci 
gününün Dünya Yetimler Günü olarak de-
ğerlendirilmesi kabul edilmişti. 46 ülke ve 
bölge ile Türkiye’de 52 şehirde şu ana kadar 
45 bine yakın yetime her ay düzenli olarak 
destek veren İHH tarafından hazırlanan ra-
pora göre, dünya üzerinde halihazırda 300 
milyona yaklaşan bir yetim nüfusu var. Bu 

gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri-
ni taşıyan 27 TIR’lık bir yardım konvoyu gön-
derildi. İlk etapta 27 TIR olarak gönderilen in-
sani yardım malzemeleri toplamda  100 TIR’a 
tamamlanacak.

sayının 2015 yılında 400 milyonu bulabile-
ceği tahmin ediliyor. İHH İnsani ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi’nin hazırladığı “Dün-
yada Yetim Gerçeği” raporuna göre çocuk-
ların yetim durumuna düşme sebeplerinin 
en başında savaş, işgal ve çatışmalar geliyor. 
Dört yıldan bu yana sadece Suriye’de çatış-
malar nedeniyle 1 milyondan fazla Suriyeli 
çocuk mülteci olarak komşu ülkelerde ya-
şamak zorunda kaldı. Çocukları yetim bıra-
kan ikinci etken ise yoksulluk. Dünya nüfu-
sunun yarısı, yani 3 milyardan fazla kişinin 
günlük geliri 2,50 dolardan az ve yoksulluk 
sebebiyle her gün 22 bin çocuk ölüyor. İn-
san kaçakçıları, fuhuş çeteleri, organ maf-
yaları ve çocuk işçi çalıştıranlar da dünya 
genelindeki yetim sorunun büyümesinde 
önemli rol oynuyor.

Somali’de büyük su 
kuyusu projesi
Somali’nin farklı bölgelerinde güneş enerjisi 
ile çalışacak 36 adet derin su kuyusu yapıl-
ması için İHH İnsani Yardım Vakfı ile İslam 
Kalkınma Bankası (İKB) arasında bir proto-
kol imzalandı. Kuraklığın insanların hayatı-
nı ciddi manada etkilediği Somali’de açıla-
cak olan kuyular,  zor şartlar altında yaşayan, 

temiz suya muhtaç binlerce insana hizmet 
edecek. Cidde’deki İslam Kalkınma Banka-
sı genel merkez binasında gerçekleştirilen 
imza töreninde bir konuşma yapan İHH Ge-
nel Sekreteri Yavuz Dede, Somali’deki diğer 
İHH projeleinden de bahsetti. İHH bugü-
ne kadar açtığı 15’i derin, 1.100’ü yüzey su 
kuyusu ile birlikte Anadolu Yetim Eğitim 
Kompleksi, kadın eğitim merkezleri, tarım 
okulları gibi kalıcı projelerle Somali halkı-
na destek veriyor.

Suriyelileri bekleyen 
tehlike: Susuzluk
Savaşın devam ettiği Suriye’de temiz su kay-
nakları yok denecek kadar azaldı. Birçok te-
miz su kaynağı ve yolu bombalamalarla bir-
likte ya kullanılamaz ya da ulaşılamaz duruma 
geldi. Son zamanlarda açlık ve susuzluktan 
dolayı ölümlerin arttığı Suriye’de yaz mevsi-
minin gelmesiyle birlikte su sorunu ciddi bir 
krize dönüştü.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Da-
nışmanı Burak Karacaoğlu, “Suriye’de su yok 
denecek kadar az, temiz su bulmak ise imkan-
sız. İnsanlar temiz suya ulaşmada ciddi sıkın-
tı çekiyor. Bu durum salgın hastalıklara neden 
oluyor.” diyerek bölgedeki sıkıntıyı dile getirdi.

Yaz aylarında salgın hastalıkların daha da art-
masının beklendiğini söyleyen Karacaoğlu, bu 
sorunun önüne geçebilmek için bölgeye acil 
olarak ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesi ge-
rektiğini ifade etti.         
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1.000 katarakt hastası 
yeniden görecek

“Siz görürseniz onlar da görecek” sloganıyla Af-
rika’daki katarakt hastaları için başlatılan ka-
tarakt kampanyası kapsamında bugüne kadar 
Afrika genelinde yaklaşık 80 bin katarakt ameli-
yatı gerçekleştiren İHH, yeni ameliyatlarla kata-
rakt hastaları için göz ışığı olmaya devam ediyor.

Afrika genelinde 5 milyonu katarakt sebebiyle 
olmak üzere 10 milyon insan görme sorunuyla 
karşı karşıya. 200 TL maliyetle gerçekleştirilen 
bir katarakt ameliyatıyla dünyaya gözleri yeni-
den açılan on binlerce insana Somali’nin Afgoye 
bölgesindeki 1.000 katarakt hastası daha eklen-
di. Kampanya kapsamında 100 bin katarakt has-
tasının yeniden görmesi hedefleniyor.

İHH’dan Lübnan’da 
şark çıbanı projesi

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri geçtiğimiz 
mart ayında yaklaşık 2 milyon Suriyelinin 
yaşadığı Lübnan’daydı. Mülteci kampların-
da ihtiyaç duyulan yardımlar konusunda in-
celeme yapan ve bölgede faaliyet gösteren 
STK’lar ile istişarelerde bulunan İHH ekip-
leri, ilk etapta Suriyeli ve Filistinli mülteci-
lere gıda yardımında bulundu.

BM istatistiklerine göre 1 milyon civarında 
Suriyeli mültecinin yaşadığı Lübnan’da bu 
rakam yerel kaynaklara göre tam iki katına, 
yani 2 milyona ulaşmış durumda. Suriye’de 
devam eden iç savaşın ardından ülkede ya-
şanan yokluk ve sağlıksız koşullar nedeniy-
le şark çıbanı hastalığında da ciddi bir artış 
gözlenmekte. Yaşanan bu sağlık sorununun 
önüne geçilmesi ve tedavisi için İHH olarak 
Lübnan’ın Trablus kentinde Suriyeli mülte-
cilere yönelik bir proje başlatıldı. Mayıs ayı 
itibarıyla başlayan projenin ilk etabında yak-
laşık 600 hasta tedavi edildi.

Genellikle 16 yaş ve al-
tındaki çocuklarda gö-
rülen şark çıbanı has-
talığı, ortalama iki 
aylık bir süre zarfında 
haftada iki sefer uygu-
lanan seanslarla teda-
vi edilebiliyor. Hasta-
lık, tedavisi çok kolay 
olmakla birlikte teda-
vi edilmediği takdir-
de hastayı ölüme ka-
dar götürebiliyor.

TİKA ve İHH ortaklığıyla Somali’de uygula-
maya konan “Tarım Okulu” projesiyle halka 
öğretilen modern tarım yöntemlerinin mey-
veleri alınmaya başladı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da geçtiği-
miz yıl hayata geçirilen ve her ay 20 kursiye-

Somali halkına 
“nitelikli tarım” 
öğretiliyor

re eğitim verilen proje çerçevesinde şu ana 
kadar 300 kişi eğitimlerini başarıyla tamam-
layarak mezun oldu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hazi-
ran ayında yayımlanan raporuna göre, So-
mali’de 860 bin kişi “gıda yardımına” ihti-
yaç duyuyor, 5 yaş altındaki 200 bin çocuk 
ise kötü beslenme şartlarında hayata tutun-
maya çalışıyor. Uluslararası verilere göre 10 
milyon hektar tarım arazisine sahip olan So-
mali’de bu arazilerin yalnızca %2’sinde üre-
tim yapılabiliyor. 
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Dünya İnsani 
Yardım Zirvesi 
hazırlık 
toplantısı 
İHH’da yapıldı
2016 yılında Türkiye’de düzenle-
necek olan Dünya İnsani Yardım 
Zirvesi’nin (World Humanitari-
an Summit) hazırlık toplantıları-
nın ilki İHH’nın ev sahipliğinde İstanbul’da 
yapıldı.

İHH’nın ev sahipliği yaptığı toplantıya BM 
ve Türk Kızılayı’nın da aralarında bulundu-

ğu 36 uluslararası insani yardım kuruluşu 
temsilcisi katıldı.

Hazırlık toplantıları kapsamında 2016’da 
yapılacak  zirve ile alakalı istişarelerde 
bulunuldu.

İHH’dan Bosna- 
Hersek’e uzanan 
yardım eli
Mayıs ayının ortalarında Bosna-Hersek’te 
yaşanan sel felaketinden etkilenenlere 
acil yardımda bulunmak üzere Bosna’ya 
hareket eden İHH acil yardım ekipleri, 
felaketten etkilenen bölgelerde yaşayan 

2.100 aileye gıda, temizlik ürünleri, bat-
taniye gibi acil insani yardım malzeme-
si ulaştırdı.

Türkiye’den giden 7 kişilik acil yardım ve 
su altı arama-kurtarma ekibiyle birlikte 
Bosna-Hersek’teki gönüllüler aracılığıyla 
yürütülen çalışmada sel felaketinde mah-
sur kalmış, kaybolmuş veya yaşamını yi-
tirmiş insanlara yönelik arama-kurtarma 
çalışmaları yürütüldü.

İHH Soma’daydı
Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür 
madeninde meydana gelen ve 301 
madencimizin vefatına sebep olan 
kazadan hemen sonra madenin 
bulunduğu Eynez bölgesine giden 
İHH ekibi, kurduğu çadır ve gezici 
aşeviyle bölgedeki vatandaşların 
günlük yiyecek ihtiyacını karşıladı.

Faciada hayatını kaybeden işçilerin ai-
lelerine ve maden ocağının çıkışında 
bekleyiş içinde olan işçi yakınlarına psi-
kolojik olarak da destek vermeye çalı-
şan İHH, günde 20 binden fazla kişiye 
yiyecek dağıttı.

İHH ekipleri 
selin ve toprak 

kaymasının 
vurduğu 

Afganistan’daydı
Nisan ayının sonlarında Afganistan’da ya-
şanan sel felaketi bazı bölgelerde büyük 
zararlara yol açtı. Sel nedeniyle binlerce 
insan evsiz kalırken resmî açıklamalara 
göre de 150 kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketinden en büyük zararı gören 
Cevizcan bölgesine ulaşan İHH ekibi ilk 
olarak 5 bin kişiye, acil ihtiyaç duyulan 
battaniye, mutfak ve gıda malzemeleri-
nin dağıtımını gerçekleştirdi.

Sel felaketinden birkaç gün sonra ise, 
Afganistan’ın Badahşan eyaletinde aşırı 
yağışlardan dolayı meydana gelen top-
rak kaymasında 350 kişi hayatını kay-
betti. İHH ekibi, Badahşan’daki heye-
lan bölgesinde evleri zarar gören 350 
aileye gıda, mutfak malzemesi, hasır ve 
battaniyeden oluşan acil yardım malze-
meleri dağıttı.
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Vietnamlı Müslümanların temel dinî bil-
gilerle ilgili eğitim alabilecekleri, aynı za-
manda bir araya gelip aralarındaki kar-
deşlik bağlarını güçlendirebilecekleri bir 
buluşma noktası ve eğitim merkezi ola-

rak inşasına başlanan Vietnam Medrese 
ve İslam Kültür Merkezi’nin yapımı de-
vam ediyor. 2013 yılında projelendirile-
rek inşasına başlanan merkez, tamamlan-
dığında 230 öğrencinin eğitim alabileceği, 
toplantı salonlarının bulunduğu bir kül-
tür merkezi ve medrese olarak planlandı. 
Yapımı 15 ay sürecek olan projenin mali-
yeti yaklaşık 220 bin dolar. Bir İHH gönül-
lüsü tarafından 70 bin dolarlık kısmının 
karşılandığı kültür merkezinin tamam-
lanması için hayırseverlerimizin katkıla-
rını bekliyoruz.

Kayseri’de Suriyeli 
çocuklar için okul
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği’nin ön-
cülüğü ve gayretleriyle, Suriye’deki iç savaş-
tan kaçarak Kayseri’ye gelen Suriyeli çocuk-
lara eğitim vermek amacıyla ilk defa Suriye 
müfredatına uygun bir okul açıldı.

6-15 yaş arası 690 Suriyeli çocuğun eğitim 
görebileceği 16 sınıftan oluşan Hasan Ali Ka-
ramercan İmam Hatip Ortaokulu önemli bir 
ihtiyacı karşılayacak. Okula kaydı yapılan 
650 Suriyeli çocuğa kırtasiye yardımında 
bulunan İHH, Suriyeli mülteciler için yap-
tığı yardım çalışmalarını her alanda sürdü-
rüyor.  Okulda ayrıca 200 yetişkin Suriyeliye 
de Türkçe dersi verilmeye başlandı.

Bosna’daki Gorajde 
Mescidi camiye 
dönüştürülüyor
İHH, Bosna-Hersek’in Gorajde şeh-
rindeki Gorajde Mescidi’nin camiye 
dönüştürülmesi için gerekli çalışma-
ları başlattı. Bosna Savaşı’nın her saf-

hasında Bosna halkının yanında olan 
İHH, bugün de çeşitli projelerle Bos-
na-Hersek’in kalkınması için desteği-
ni sürdürüyor. Bağışçılarımızın kat-
kılarıyla mescidin yanında yaptırılan 
minarenin yanı sıra, kadınlar mahfili 
ve cami mihrabının onarılmasıyla bir-
likte Gorajde Camii Bosnalı kardeşle-
rimizin kullanımına yeniden açılacak.

İdam kararları Mısır 
Konsolosluğu önünde 
protesto edildi
Mısır’da geçtiğimiz yıl gerçekleşen askeri 
darbe karşıtlarına verilen idam kararı, Beşik-

taş’ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde 
protesto edildi.  Mısır Halkıyla Dayanışma 
Platformu’nun öncülüğünde gerçekleşen 
protestoya binlerce vatandaş katıldı. Emi-
nönü ve Üsküdar’dan kalkan teknelerle 
Bebek’te bulunan konsolosluğa gelenler, 
slogan ve marşlarla Mısır’da verilen idam 
kararlarını protesto etti.

Vietnam 
Kültür Merkezi 
desteklerinizi 

bekliyor
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Yetim Dayanışma Günleri 
bereketli geçti

Yetim Dayanışma Günleri’nde bu yıl da gö-
nüllüler, STK temsilcileri, eğitimciler, ede-
biyat ve sanat dünyasından isimler, akade-
misyenler, milletvekilleri, sağlık görevlileri, 
basın mensupları ve farklı meslek grupla-
rından oluşan toplam 239 kişinin katıldı-
ğı ekiplerle yetimler ziyaret edildi. Eğiti-
ci ve eğlenceli çeşitli organizasyonların 
yanı sıra kalıcı yardımlar yapıldı. Pakis-
tan’da Darü’l-Erkam, Patani’de Yaşar Zer-
dali ve Furkan Kesik, Nepal’de Ali Rama-
zan ve Hatice Üstünsoy, Burkina Faso’da 

Şifa 2, Bangladeş’te Sultan Abdülhamit ye-
timhaneleri hizmete açıldı. Ziyaret edilen 
ülkelerde bölgenin ve coğrafyanın ihtiyaç 
durumuna göre yetimlere ve ailelerine kı-
yafet desteği, kitap ve kırtasiye malzeme-
si desteği, sağlık taraması, battaniye-yatak 
dağıtımı, gıda desteği, yakacak destekleri, 
okul ve ev inşası, laboratuvar ve kütüpha-
ne inşaları, yetim evlerinin tamir ve tadi-
latları, yetim ailelerine geçimlerini sağla-
maları için kalıcı destekler gibi yardımlar 
ve hizmetler gerçekleştirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ilki 2011 yılında düzenlenen ve her yıl 1 Şubat-31 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilen Yetim Dayanışma Günleri etkinliklerinde bu yıl da bin-
lerce yetimle buluşuldu.  Bu yılki etkinliklerde, Türkiye ile birlikte toplam 40 ülke ve böl-
gede 60 binin üzerinde yetimin faydalandığı 300 proje hayata geçirildi.
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Murat Yılmaz: “Dünyada bir yılda 2,5 
milyon çocuk kaçırılıyor. Bunların çoğu 
yetim, öksüz ve terk edilmiş çocuklar.”

Dünyanın birçok bölgesinde krizler, çatış-
malar ve savaşlar arttıkça çocukların aile-
lerini kaybetmeleri de kaçınılmaz oluyor. 
Dünyada ve Türkiye’de birçok sivil top-
lum kuruluşu yetim çocuklar üzerine pro-
jeler hazırlıyor ve bunları gerçekleştiriyor 
ancak genel itibarıyla bakıldığında yetim-
lere yönelik yapılan çalışmaların yeterli 
olduğu söylenemez. Tedbir alınmadığın-
da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
yetim çocukları bekleyen büyük tehlikeler 
mevcut. Özellikle afet, kriz ve savaş böl-

gelerinde, yoksul ülkelerde misyoner ku-
ruluşlar, insan kaçakçılığı ve organ ticare-
ti yapan suç örgütleri âdeta kol gezmekte, 
cüretkâr ve ahlaksız bir biçimde faaliyetle-
rini gerçekleştirmekte.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Çalışma-
larından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mu-
rat Yılmaz ile yetimlerin bizim için neden 
önemli olduğunu ve yetim çalışmaları ih-
mal edilirse bu çocukları ne gibi tehlikele-
rin beklediğini konuştuk.

Yıllardır yetimlerle ilgili ça-
lışmalar yürüten biri olarak 
yetim olmak size ne ifade 
ediyor?

Babası olmayan bir çocuk ol-
mak, babasız büyümek tabii 
ki çok zor bir durum çünkü 
baba bir evin direği ve bir ço-
cuk için önemli bir güvenlik 
göstergesi. Yapılan araştırma-
lar ve gözlemlerimiz bize ba-
bası hayatta olan çocukların 
özgüveninin daha fazla oldu-
ğunu gösteriyor. Okula gider-
ken, sokakta oynarken babası 
hayatta olan bir çocukla baba-
sı vefat etmiş bir çocuğu he-
men tanır ve davranışların-
dan fark edersiniz çünkü bu 
durum kişinin aynı zamanda 
ruhuna işleyen bir duygu. An-
cak bu durumun temelde in-
san için bir imtihan olduğu-
nu da akıldan çıkartmamak 
gerekiyor.

İHH yetimlere neden destek 
oluyor, yetimler bizim için neden önemli?

İHH temelde iki saikle yetim çocuklara yak-
laşıyor ve onların yanında yer almaya çalışı-
yor. Birincisi yetim çocuklar bütün insanlı-
ğa, özelde de İslam dünyasına yani bizlere 
emanet. Biz Müslümanların bu anlamda cid-
di dinî referansları var, çeşitli ayetlerde bu 
konunun hassasiyeti üzerinde durulmuş ve 
önemi bizlere hatırlatılmış. Yetim bir pey-
gamberin ümmeti olmamız da bizler için 
önemli bir motivasyon kaynağı. Peygambe-
rimizin yetimlere hayatı boyunca göstermiş 
olduğu şefkat ve merhamet bizim için bir ör-
neklik teşkil ediyor.

Dinî sebeplerin yanında meselenin bir 
de insani boyutu var yani konuya insan-
lık adına yaklaşmamız gerekiyor. Bugün 
Birleşmiş Milletler, dünya üzerinde 200 
milyondan fazla yetim çocuk olduğunu 
bildiriyor ama bu rakamın aslında bütün 
yetim sayısını ifade etmediğini biliyo-
ruz. Bu rakama birçok ülkenin yetimleri 
çeşitli nedenlerle dâhil değil. Bu topla-
ma onları da kattığımızda sayı 400-500 
milyonu buluyor. Dolayısıyla biz yetim-
leri desteklerken insanlık adına da bü-
yük bir adım atmış oluyoruz çünkü bu 
çocukların yarısından fazlasının sokak-
larda yaşadığını, organ ve fuhuş mafya-
larının, dilenci şebekelerinin, misyoner 
örgütlerin ağlarına kolayca düşebildik-
lerini biliyoruz. O yüzden bir çocuğun 
elinden tutmak demek; bu çocuğun bah-
settiğim kötü niyetli yapıların eline düş-
mesini engellemek, onu kurtarabilmek 
anlamına da geliyor.

Röportaj: Adil Kalkan

Rabbimiz bizden yetim çocukları 
koruyup kollamamızı ve yarınlara 
hazırlamamızı istiyor. 
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Batılı devletlerin, kuruluşların da yetimlere 
yönelik çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ge-
nel anlamda İslam dünyasındaki destek ça-
lışmalarına kıyasla bu kuruluşların faaliyet-
lerinden bahseder misiniz?

Genel olarak baktığımızda İslam dünyası ola-
rak -Batı’ya göre- bu çalışmalarda çok geride 
olduğumuzu 
söyleyebi-
lirim. Batı-
lı kuruluşla-
rın bir kısmı 
kilise mer-
kezli yapı-
lanmalar ve 
birbirleriyle 
iş birliği an-
lamında iliş-
kileri son de-
rece yapıcı. 

Batılı kuru-
luşların ye-
timlere yönelik çalışmalarından bahset-
meye devam edersek, sizin de belirttiğiniz 
gibi bunların arka planında kilisenin ol-
duğu kuruluşlar var. Kilise merkezli bu 
kuruluşlar yetimlerle ilgili ne tür çalış-
malar yapıyor?

Bu kuruluşlar ilgilerini annesiz, babasız 
ve korumasız çocuklar üzerine yoğun-
laştırıyor. Çünkü onları bir kalıba sokmak 
çok daha kolay. Ayrıca insanların yoksul 
ve eğitimsiz oldukları coğrafyaları tercih 
ediyorlar. Örneğin Afrika bu tip kuruluş-
ların âdeta çalışma merkezi.

Eğitim, kültürel destek çalışmaları, insani 
yardım çalışmaları bütün dünyadaki mis-
yoner örgütlerin ana faaliyet alanları. Bu 
durumu gerçekçi bir gözle değerlendir-
mek gerekirse misyoner yapılanmalar bu 
çalışmaları gerçekleştirirken âdeta Batı-
lı devletlerin birkaç asırdır sürdürdükle-
ri sömürge faaliyetlerini devam ettiriyor-
lar. Bahsettiğimiz desteklerle bu çocukları 
Hristiyanlaştırıyorlar çünkü Hristiyan bir 

Afrikalıyı sömürmek Batılı devletler için 
daha kolay. Aynı dine mensup olmuş olu-
yorlar ve ileride o ülkelerin devlet baş-
kanları, bakanları, üst düzey bürokratları 
olacak veya önemli yerlere gelecek kişiler 
genelde bu misyoner eğitim ve destekler-
le şekillenen çocuklar arasından çıkıyor. 
Sonuç olarak belki Afrikalı ama algıla-
ma, düşünce yapısı, hayata bakış olarak 
bir Batılı tip ortaya çıkmış oluyor. Batılı-
lar şu anda bu tarz çalışmalarda -özellik-
le Afrika başta olmak üzere- çok etkinler.

Yetimler söz konusu edilirken işin için-
de mafya ve suç örgütlerinin dâhil oldu-
ğu sorunlu taraflar da var. Bize bu örgüt-
lerden bahseder misiniz?

Dünya üzerinde bir yıl içerisinde yaklaşık 
2,5 milyon çocuk kaçırılıyor. Kaçırılan bu 
çocukların çoğu yetim, öksüz ve yakınları 
tarafından terk edilmiş çocuklar. Bunların 
neredeyse yarısı fuhuş mafyaları tarafın-
dan kaçırılıyor. Yani her iki çocuktan biri-
si fuhuşa sürükleniyor. Bir kısım çocuk da 
ucuz iş gücü olarak bir anlamda köleleşti-
riliyor ve dünyanın birçok yerinde kelime-
nin tam anlamıyla sömürülüyor. Çocukla-
rın bir kısmı da organ mafyaları tarafından 
kaçırılıyor ve organları Batı’da zengin aile-
lerin hasta çocuklarının tedavisi için kulla-
nılıyor. Yoksul ülkelerde, kriz ve savaş böl-
gelerinde ciddi denebilecek oranda organ 
ticareti yapan çeteler ve örgütler olduğu-
nu özellikle belirtmek gerekiyor.

İHH olarak savaş ve afet bölgelerinde yetim 
destekleme çalışmaları yaparken bu tip çe-
telerle, suç örgütleriyle de karşı karşıya gel-
diğimiz oluyor. Mesela Çad’da 2008 yılın-
da 103 yetim çocuğun kaçırılması son anda 
gelen bir ihbar neticesinde fark edilmiş ve 
Fransız örgüt mensupları yakalanmıştı. Bu 
kaçırma girişiminde dönemin Fransa Cum-
hurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de parma-
ğının olduğu daha sonradan ortaya çıktı. 
Dolayısıyla Batılı devletler ve onlara bağ-
lı kurumlar bu tür faaliyetleri çok cüretkâr 
bir biçimde ve ahlaksızca yapıyor.

Son olarak İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ye-
tim destekleme çalışmaları hakkında bilgi 
alabilir miyiz?

Yetim destekleme çalışmalarımız bütün yo-
ğunluğuyla devam ediyor. İlgilendiğimiz 
yetimler öncelikle ihtiyaç sahibi çocuklar; 
ekonomik durumu sıkıntılı olan, evi olma-
yan, günlük ihtiyaçlarını karşılama nokta-
sında eksiklikleri olan, sağlık, eğitim, gıda 
ihtiyaçları konusunda mahrumiyet yaşa-

yan çocuklar. Yetimlerimize maddi deste-
ğin yanında ayrıca ihtiyaç duydukları ilgi, 
merhamet ve şefkati de sağlamaya çalışıyo-
ruz. Çünkü çocuğun şahsiyetinin önemli bir 
kısmı altı yaşına kadar oluşuyor. O sebep-
le çocuğun bu dönemde ihtiyaç duyduğu 
ilgi ve alakayı görmesi çok önemli. Bu ilgi 
ve alaka olduğu zaman çocuğun yetimliği-
nin getirmiş olduğu dezavantajlar ve kırıl-
malar nispeten azaltılabiliyor.

2004 yılında Pakistan’da gerçekleşen ve gayriresmî rakamlara göre 
200 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremde Pakistan dev-
leti, ülke içerisinde yetimlere yönelik, sahip çıkma ve koruma anla-
mında sadece İHH’yı görevlendirmişti. Biz orada 1.500 yetim çocuğu-
muzla ilgilendik. O dönemde yetimlerin misyoner örgütler tarafından 
kaçırıldığına şahit olduk. Bu örgütler İHH’nın yetim kampından yaş-
ları küçük olan çocukları da almak istedi, bununla ilgili vakfımız çok 
ciddi mücadeleler verdi ve biz çocuklarımızı teslim etmedik. 

Batı’da yetimle-
re yönelik destek 
çalışmaları yapan 
100-150 yıllık ku-
ruluşlar var ve bu 
kuruluşların bazı-
larının ilgilendiği 
yetim sayısı tüm İs-
lam dünyası STK’la-
rının desteklediği 
yetim sayısından 
kat kat fazla. 
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Patani’de nisan ayında açılışı yapılan bu 
yetimhanenin hikâyesi aslında Furkan 
Emre’nin hikâyesi. Henüz 14 yaşındayken 
tedavisi mümkün olmayan ve nadir görü-
len bir hastalığa yakalanır Furkan Emre. 
Bu amansız hastalığın pençesinde gün-
den güne erirken ilk isteği umreye gidip 
o kutlu toprakları görmektir. Nasip olur 
ve gider o kutlu beldeyi görmeye. Abla-
sıyla beraber üzerinde çalıştıkları ikinci 

proje ise bir yetimhane açılmasına vesile 
olmaktır. Kollar sıvanır, çalışmalara baş-
lanır. Babanın büyük desteği, eş-dost ve 
arkadaşların katkısı, programlar, kermes-
ler derken yeterli para toplanır ve yetim-
hanenin yapımı tamamlanır. Tamamlanır 
ama Furkan Emre’nin ömrü yetimhanenin 
açıldığını görmeye yetmez. Yetimhanenin 
Patani’de açılmasını özellikle istemiştir 
Furkan, sebebi nedir bilinmez.

Furkan Emre’nin hikâyesi aileyi binlerce ki-
lometre öteye, Tayland sınırlarında bulunan 
Patani’ye götürür. Ailenin sponsorluğunda 
açılan yetimhaneye Furkan’ın anısına Fur-
kan Emre Kesik adı verilir. Yetimhanenin 
açılışını Furkan’ın vasiyetini yerine getir-
menin huzuruyla babası İbrahim Bey ya-
par. Her yetimin gözünde Furkan’ını gö-
rür annesi, her yetime evladı gibi tek tek 
sarılır, her yetimi koklar. Artık 40 tane ev-
ladı vardır dünyanın çok uzak bir köşesin-
de. Mutluluk gözyaşları evden çok uzakla-
ra, Patani topraklarına damlar. Furkan’ın 
hayali gerçek olmuştur. Ama yetimleri üz-
memek, onlardan saklamak gerekir gözyaş-
larını. Hemen oyunlara geçilir: “Bu yakala-
mış, bu tutmuş, bu yemiş, bu hani bana hani 
bana demiş...”tir, “Bakın bakın burada ne 
varmış...”tır. Bir yetim önce buna kıkırda-
yarak cevap verir, sonra gülüşler kahkaha-
ları kovalar. Anneye sarılır gibi sarılır küçük 
kollar, neşeyle çiçek açar küçük dudaklar.

Dünyanın neresinde hangi İHH yetimhane-
sinde olursanız olun, bir yandan yetimlerle 
oynayıp arkadaş olurken diğer yandan ayrı-
lık vakti gelip çattığında ne yapacağınızı dü-
şünürsünüz. Tüm yolculuğun en zor anıdır 
ayrılık. Ağlamak yasaktır, yetimleri güldür-
mek için aşılmıştır onca yol. Mutlu olması-
na mutlusunuzdur fakat son ana kadar eli-
nizi tutan, eteğinize sımsıkı sarılan küçük 
bir çocuğun size hissettirdikleri, gözyaşla-
rınıza hâkim olmanızı engelleyebilir. Ancak 
anneler bilir ağlarken gülmeyi, gözyaşlarını 
büyük gülücükler ardına gizlemeyi. 

Neden 
Patani?

Patani, Tayland 
sınırlarında Ma-
lay ırkına men-
sup Müslüman-
ların yaşadığı 
bir bölge. Uzun 
yıllardır Tay-
land zulmü al-
tında yaşamak 
zorunda kalan 
ve çatışmalarda 
erkeklerini kay-
beden Müslü-
manlar bir süre-
dir barış sürecini 
yaşasalar da bas-
kılar hâlâ devam 
etmekte. Patani 
Müslümanları 
devlet okullarında zorunlu Budist eğitim 
sistemine tabi olmamak, kendi dillerinin ya-
saklandığı resmî okullara çocuklarını gön-
dermemek için kendi imkânlarıyla medrese 
usulü eğitim kurumları oluşturma gayreti 
içerisindeler. İHH yetimhaneleri de Pata-
ni’de köklü bir geleneğe sahip olan bu med-
rese kültürünün bir parçası olarak inşa edi-
liyor. Sadece barınma değil aynı zamanda 
eğitim görevini de üstlenen bu kompleks-
lerin gayesi, dinlerini ve kimliklerini kay-
betmeyen nesiller yetiştirmek. Bu sebep-
le Patani’deki İHH yetimhaneleri ayrı bir 
önem arz ediyor.

Furkan Emre Kesik 
Yetimhanesi
Abdullah Kibritçi
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Yetimhanede günün ilk dakikaları 

Güneş daha doğmadan kızlarımız uyanıyor, 
üzerlerine doğacak bereketli günün heye-
canıyla. Abdestler alınıyor ve yetimhane 
kompleksinin içindeki mescidin yolu tu-
tuluyor. Bu hayır yarışında hiçbirinin geri-
de kalmaya niyeti yok. Öyle ki küçüklerin 
büyükleri geçtiği ve en ufak bir gururun 
görülmediği bir yarış bu. Yayu, hemen he-
men her gün ilk safta yerini alıyor. Henüz 
10 yaşında olan Yayu, tevazu timsali ha-
reketleri ve samimiyeti ile sevgi kaynağı 
âdeta. Annesini kaybettikten sonra baş-
layan, babası ve ardından babaannesi ile 

beraber geçirdiği zor günler, küçük omuz-
larına ağır şartların yüklendiği zamanlara 
dönüşmüş. Yayu’nun halini gören komşu-
lar bu duruma daha fazla dayanamayınca 
bir anda yolu Açe Yetimhanesi’ne çıkmış. 
Şimdilerde ise, herkesin onda bulduğu de-
ğişik meziyetleri var. Hayânın kuşattığı bir 
kişilik olma yolunda ilerliyor. Diğerleri de 
Yayu’dan geri kalmıyor, hep birlikte bir-
birlerini sabahın ilk saatlerinde mescitte 
namaz kılmaya teşvik ediyor ve cemaatte 
yerlerini alıyorlar. Namaz sonrası tesbihat 
yapılırken, gün yavaş yavaş aydınlanıyor.

Şimdi okula gitme vakti

Namazın ardından yapılan kahvaltıyla bir-
likte okula hazırlık telaşesi başlıyor. Öğren-
cileri okullara bırakacak servislerin sesleri 
okula gitme vaktinin geldiğini hatırlatıyor. 
Ah nasıl bir koşuşturmaca, görmelisiniz!

Anne kucağındaki sıcaklığı yeniden hisset-
me ve babanın güler yüzü ile karşılaşabilme 
istekleri içlerinde hâlâ çok canlı. Okuldan 
döndüklerinde onları kapıda karşılarsa-
nız öyle seviniyorlar ki. Sanki evleri-
nin önünde babaları-anneleri kar-
şılamış gibi, yüzlerinde binbir 
tebessüm... Başlarını okşa-
yarak “Bugün okul nasıldı 
bakalım?” diye sorduğu-
nuzda öpmek için elinize 
sarılıyor, sonra peş peşe 
sayıp dökmeye başlıyor-
lar gün boyu olup bitenle-
ri. Sanırsınız ki hiçbir soru 
küçük yetimlerimizi bu ka-
dar mutlu edemez...

Birlikte öğle yemeği ve sonrası

Yemekhane etrafı açık, üstü kapalı, püfür pü-
für esen bir mekân. Öğle yemeği aynı zaman-
da buluşmak, muhabbet etmek için iyi bir fır-
sat. Yetimlerin bir kısmını yemekten sonra 
günün yorgunluğunu atmak, sıcak saatleri 
dinlenerek geçirmek için odalarına yönelirken 
bir kısmını spor sahasının bir köşesinde man-
go dolu bir tepsi etrafında halkalanmış gör-
mek mümkün. Onları bu halde görmelisiniz, 
şen kahkahaları koca yetimhanenin bahçesi-

ni dolduruyor. Voleybol için ha-
zırlık yapılırken her biri bir 

denge unsuru olarak kar-
şılıklı takımlara ayrışı-

yorlar ve oyun başlı-
yor. Kimse kimseyi 
üzmüyor ve zafer 
yine onların olu-
yor, kazansılar da 
kaybetseler de. 
Bu maçın mağlu-

bu yok, herkes ka-
zanıyor.

Açe Yetimhanesi’nde 
sıradan bir gün 
Reşad Başer

Açe 
Yetimhanesi, 

Endonezya’nın Açe 
bölgesinde 24 Aralık 2004 
tarihinde meydana gelen 

tsunamide binlerce kişinin hayatını 
kaybetmesinden sonra geride 

kalan yetimler için, İHH tarafından 
inşa edildi. Yemekhane, derslikler, 

yatakhaneler, toplantı salonu, 
bilgisayar odası, misafir odası, 

kütüphane ve mescitten oluşan 
yetimhane, yeşilliklerin 

arasında büyük bir 
kompleks.
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Akşam yemeğini gösteriyor saatlerimiz ve ayaklarımız bizi bir rüyaya 
götürüyor 

Yatakhane hoparlöründen yükselen yemek 
saati anonsu bir anda yemekhane yolunda 
kalabalık bir koşuya dönüşüyor. Küçükler ab-
lalarının yanına geçiyor, büyükler de küçük-
lerini kanatları altına anne şefkati ile alıyor. 
Dua ile başladıkları yemek, nimet sahibine 
şükürle son buluyor. Bu sefer de ses mescit-
te yükseliyor. Ezan sesi ile hepsi uzun ve bol 
kıyafetlerini giyerek mescit yoluna koyulu-

yor. Cemaat ile kılınan akşam namazının ar-
dından hep birlikte tesbihat yaparak sesleri-
ni topluca Rablerine duyuruyorlar. Hemen 
akabinde üniversiteli ablaları tarafından ve-
rilen destek etütleri ile okullarına daha iyi 
hazırlanma saatleri başlıyor. Yatma vakti 
geldiğinde hep birlikte yatakhaneye geçip 
yeni bir güne başlamak üzere huzurla uyku-
larına dalıyorlar. Bir gün daha böyle geçiyor. 

Dina

Açe’nin sahil kesiminde dünyaya gelmiş 
Dina. Doğduğu yerin çok güzel olduğunu 
ve tsunamiyle birlikte hem severek yaşadığı 
mahallesinden hem de babasından ayrı kal-
dığını anlatıyor. Açe Yetimhanesi ise onun 
için bambaşka, yepyeni bir hayatın başlangı-
cı demek. Türkiye’ye geleli dokuz ay olmuş. 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde hazırlık oku-
yor. Önümüzdeki yıl aynı üniversitede ila-
hiyat okumaya başlayacak.

Novita

Novita Açe’de, tsunaminin olduğu bölgede 
doğmuş. Üç kardeşi olan Novita’nın üvey 
babası tsunamide, gerçek babası ise o daha 
çocukken bir hastalık sebebiyle vefat etmiş. 
Yetimhanede bir süre kaldıktan sonra oku-
mak için Türkiye’ye gelmek istemiş, anne-
si de izin verince üniversite okumak için İs-
tanbul’a gelmiş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bö-
lümünde okuyor.

Yunira Mendi

Yunira Mendi, 21 yaşında ve babasını çok 
küçükken bir hastalık sebebiyle kaybetmiş. 
İki buçuk senedir Türkiye’de yaşıyor. Açe 
Yetimhanesi’nde toplamda altı buçuk sene 
kaldığını söylüyor Yunira. Fatih Sultan Meh-

met Üniversitesi’nde psikoloji bölümünde 
okuyan Yunira, aslında tıp eğitimi almak is-
tediğini fakat puanı yetmediği için psikolo-
ji okuduğunu da ilave ediyor. İnsanlarla ve 
onların problemleriyle ilgilenip çözüme ka-
vuşturmanın hoşuna gittiğini söyleyen Yu-
nira, tıpkı arkadaşları gibi yüksek lisansını 
da tamamladıktan sonra bir gün Açe’ye dö-
nüp orada hizmet vermek istiyor.

Vildan

Vildan yaklaşık üç senedir Türkiye’de. Endo-
nezya, Açeli. Fatih Sultan Mehmet Üniver-
sitesi’nde İslami ilimler eğitimi alıyor. Baş-
larda Türkçe öğrenme konusunda oldukça 
zorlansa da zamanla alışmış. Türkçedeki bazı 
ses ve harfler kendi alfabelerinde olmadığı 
için sıkıntı yaşadıklarını anlatıyor.

Vildan dokuz sene önce tsunamide anne ve 
babasını kaybetmiş. Açe Yetimhanesi’ne gel-
diğinde 13 yaşında olan Vildan aynı zaman-
da yetimhanenin ilk öğrencisi. İlk günlerde 
yalnızlıktan dolayı oldukça sıkılsa da son-
ra yetimhaneye yeni katılan arkadaşlarıy-
la kaynaştığını ve yetimhaneyi evi gibi his-
settiğini söylüyor. 

Tsunami sırasında yaşadıklarını ve İHH ile 
tanışmasını Vildan şöyle anlatıyor:

Açe’den İstanbul’a, Tsunami’den Saray’a

Hepsinin yolu tsunamiden sonra kesişti. 
Kiminin babası hastalık, kimininse sade-
ce babası değil bütün yakınları tsunami 
sebebiyle vefat etmişti. “Saray” ismini 
verdikleri Açe Yetimhanesi’nde hüzünle, 
sevinçle, heyecan ve umutla geçen dop-

dolu günlerin ardından üniversite okuma 
isteği onları Türkiye’ye kadar getirdi. Vil-
dan, Dina, Novita ve Yunira; her biri başa-
rılı birer üniversite öğrencisi ve okullarını 
bitirdikten sonra vatanlarına, Açe’ye dö-
nüp yararlı işler yapmak istiyorlar.
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Vildan’ın Hikâyesi
Bizim yaşadığımız şehirde erkeklerin nere-
deyse hepsi balıkçıydı. Babam da hem ba-
lıkçı hem de iyi bir gemiciydi. Okyanusta 
bir kural vardır, ekim-kasım arası rüzgâr 
ve fırtınadan dolayı denize gidilmez. Ba-
bam denize gidemediği zamanlarda gemi 
yapıyordu.

Deprem pazar günü oldu. Ben ninemle dı-
şarıda oturuyordum. Depremin bitmesini 
bekledik, sonra eve döndük. Eve döndüğü-
müzde babam işe gitmek için evden çıkı-
yordu. Deprem olup geçmişti ve biz bunu 
sıradan bir deprem sanmıştık. Kahvaltıya 
oturduğumuzda dışarıdan sesler gelmeye 
başladı. Bizim köyümüzle deniz arasın-
da yüksek bir dağ vardır. İnsanlar “Su gel-
di, su geldi!” diye bağırıyorlardı. Aramızda 
kocaman bir dağ vardı, su nasıl gelebilirdi? 
Hiç kimse inanmak istemedi. Böyle bir şey 
daha önce hiç olmamıştı. Sonra annem na-
sıl olduysa küçük kardeşimi kucağına aldı 
ve bizi unutup tek başına koşmaya başla-
dı. Annemden sonra ağabeyim ve karde-
şim de evden kaçtılar. Sonra ninem dedi 
ki “Sen de koş, niye duruyorsun?” Ben de 

“Ben koşmayacağım, sen koşamıyorsun ben 
nasıl gideyim?” dedim. “Ben çok yaşlıyım, 
nasıl koşayım, çok yavaş yürüyorum.” dedi. 
O sırada sokaktan Kur’an öğretmenim geçi-
yordu. Ninem ona “Lütfen benim torunumu 
da götür.” deyince öğretmenim elimden tu-
tup koşmam için beni ikna etmeye çalıştı.

Yaşadığım şehir tsunamiden en çok etki-
lenen yerdi. Deniz, o kocaman dağın üze-
rinden geçip geliyordu. Suyun geldiğini 
görüyordum. Korkmaya başladım, koş-
mazsam ne olacağım diye düşünüyordum. 
Sonra ninemi bırakarak koşmaya başladım, 
ama hep arkama baktığım için çok yavaş 
ilerliyordum.

Dağa doğru tırmanmak için hızlandığımda 
son bir umutla, belki ninem de gelir diye 
arkaya baktım. Tam o sırada tsunaminin 

dalgaları evimize çarptı. Üç taraftan birden 
evimiz suyla doldu. Evlerimiz hep ağaçtan 
olduğu için, etrafta ne kadar ev ve ağaç var-
sa hepsi kırılarak yıkıldı. Birdenbire suyun 
içinde kaldım. Ağaçlara çarpıp duruyor-
dum. O andan sonra gözlerimi hiç açama-
dım, çünkü su simsiyahtı ve çok yüksekti, 
beni sürüklemeye başladı. Ben de o anda 

“Allah’ım eğer burada ölürsem sadece rızanı, 
cenneti istiyorum.” diye dua ettim. Biraz da 
tedirginlik vardı çünkü ben küçükken çok 
yaramazdım, annemin söylediklerini hiç 
dinlemiyordum, yaramazlıklarım aklıma 
gelince biraz korktum.

Sonra su benim bulunduğum yerden çekildi 
ve kendimi tepenin yamaçlarında buldum. 
Etrafıma baktığımda evden benden önce çı-
kan kardeşimi gördüm, tepenin daha yuka-
rısında bir yerdeydi. Bana, koş koş diye ba-
ğırıyordu. Kurtulmuştuk işte, neden tekrar 
koşmam gerektiğini anlamadım. Arkama 
baktığımda çekilen dalgadan daha büyük 
korkunç bir dalganın geldiğini gördüm. Bi-
raz daha tırmandım ama artık parmaklık-
lar vardı. Küçük kardeşimi parmaklıkların 
arasından soktum. Çok küçük olduğu için 
geçti, ama ben diğer tarafa geçemedim. Par-
maklıklara bakıp buradan nasıl atlayacağım 
diye düşündüm. Sonra dalgalara baktığım-
da, içimden, burada kalırsam ölürüm ama 
parmaklıklardan atlarsam yaralanırım diye 
düşündüm. Parmaklıklara tırmandım ve at-
larken yaralandım. Sonra zorlukla tepeye 
tırmandım ve ağabeyimin yanına gittim. 
Annemi sorduğumda “bilmiyorum” dedi. 
Nasıl olur, kardeşim annemin kucağınday-
dı, dedim. O da, kardeşimi kucağından alıp 
buraya doğru koştum, annem de yoldadır, 
dedi. Ama annem gelmedi. Annem hiç bir 
zaman gelmeyecekti...

İkinci kardeşim de dayımla birlikte baş-
ka bir dağa kaçmıştı. Dayım o anları şöyle 
anlattı: “Kardeşinle karşılaştığımda ken-
disini suya atacaktı. Herkesin öldüğünü 
zannediyordu. Ben varım, niye suya atlı-
yorsun, diye bağırdım ve atlamaktan vaz-
geçirdim.” Bizim öldüğümüzü zannettiği 

için atlayacakmış kardeşim de. Sonra su 
tamamen çekildi ve o da bizim bulundu-
ğumuz yere geldi.

Bir süre sonra babamın iş arkadaşları geldi. 
Babamın nerede olduğunu sorduğumuzda 

“Biz dağa kaçarken baban geride kaldı. ‘Ai-
lem, karım evde kaçamazken ben niye ka-
çayım’ diyerek bulunduğu yeri terk etmedi, 
eve doğru koşmaya başladı.” dediler. Evi-
miz oraya çok uzaktaydı. Başka bir dağı geç-
mesi gerekiyordu, o esnada tsunamiye ka-
pılarak yolda vefat ettiğini düşündük. Su 

gittikten sonra ağabeyim annemi, babamı 
ve ninemi bulmak için aşağıya indi. Zaten 
tsunamiden sonra bütün cenazeler topra-
ğın üstündeydi. Fakat biz annemi bulama-
dık. O gün yemeksiz, susuz orada kaldık.

İki gün sonra başka bir yere, tsunaminin 
olmadığı yerde yaşayan akrabalarımızın 

yanına gitmeye karar verdik. Çok uzaktı 
ve biz yürüyerek gidiyorduk. Bir yandan 
da gözlerimiz anne ve babamızın bedenini 
arıyordu. Ne annemin ne de babamın ce-
nazesini bulabildik. Sonra kuzenimin evi-
ne ulaştık, fakat yiyecek ve içecek yoklu-
ğundan uzun kalamadık. Birkaç gün sonra 
halam oğlunu denizden tekneyle gönde-
rerek bizi aldırdı.

Ben o zamanlar altıncı sınıftaydım. Ha-
lamın köyünde okula gitmeye başladım. 
İHH’nın Açe’de yeni açılmış olan yetimha-

nesinde bir akrabam vardı, halama bu ye-
timhaneden bahsetti. Halam da beni, kızla-
ra özel bir yer olduğu için bu yetimhaneye 
gönderdi. Yetimhanede benden başka ço-
cuk yoktu, yetimhanenin ilk yetimi bendim. 
Sonradan gelen yetimlerle tanıştık ve çok 
güzel bir hayatımız oldu. İşte benim yetim-
hane hikayem böyle başladı.
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20 yıldan bu yana 
iç savaşa ve siyasi 

istikrarsızlığa 
sahne olan Somali, 

merkezî bir 
devletten yoksun. 

Bu yüzden 
ülkede altyapı, 

eğitim ve sağlık 
gibi hizmetler 

düzenli bir şekilde 
işlemiyor.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede yaşanan iç savaş nedeniy-
le bakıma muhtaç çok sayıda yetim bulunuyor. Ülkenin tamamını 
kontrol eden bir hükümetin olmaması bu yetim çocukların mağ-
duriyetini daha da arttırıyor.

İç savaş 
nedeniyle 

evlerinden 
ayrılmak 

zorunda kalan 
mültecilerin 

yaşadığı yerlerin 
şehrin yakınında 

veya uzağında 
olması, buradaki 

insanların 
hayatlarının zor 

olduğu gerçeğini 
değiştirmiyor.

Somali Anadolu 
Yetim Eğitim
Kompleksi 
Yazı ve Fotoğraflar: Mehmed Akif Güler
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Fakirliğin had safhada olduğu So-
mali’de, siyasi kaos ortamı sebe-
biyle mağdur olan yetim çocukla-
rın barınması ve eğitilmesi için İHH, 
inşası 2013 yılında tamamlanan bir 
kompleks kurdu. İçerisinde yatakha-
ne, okul, klinik, Kur’an kursu, derin 
su kuyusu, market ve cami bulunan 
kompleksin spor sahası da mevcut.

Başkent 
Mogadişu’daki 

eğitim kompleksi 
10.000 metrekare 

alan üzerine 
kurulu. 

Kapalı alanı ise 
4.500 metrekare.

Yetimhane bölümü 
400 yetime, okul 
bölümü ise 1.500 
yetime hizmet 
veriyor.
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Kafamda bir tümör gibi gitgide kabaran bir 
avuç düşünce var anlatmam gereken. Anlat-
mam gereken ama nereden başlayıp nasıl bi-
tireceğimi bilmediğim bir muamma gibi bu 
ur. Anlatacaklarımın bir sonu gözükmüyordu 
baktığımda, ufukta kaybolan kızıllıklar gibi 
bütün emareleri. Sürekli kendini yenileye-
rek büyüyor, gün be gün tekrarlanıp duru-
yor. Ama bir şekilde anlatmak gerekiyor işte. 
Ahmet, Rama, Şakir, Adil, Fatma, ikizler Ra-
van ve Erva, Yakup ve… İşte o yüzden kor-
kuyorum. Yüzlerce isim yüzlerce hikaye. Ve 
tek birisini olsa bile unutup anlatamamak-
tan korkuyorum.

Ama bir yerden başlamak gereki-
yorsa Emine Teyze ile başlamak 
istiyorum. Çünkü onu ilk fark et-
tiğim andaki görüntüsünü hiç unu-
tamadım. Titrek ve tiz sesiyle söy-
lediği sözler; ölüm saatini bilen 
birinin, çaresiz bekleyişinin ku-
laklarımda çınlayışıydı. Onu ilk 
fark ettiğimde toz, yağmur ve gü-
neşin döngüsüyle sararmış bir ça-

dırın eşiğinde oturuyordu. Yanına yavaş-
ça yaklaştım. Karşısına geçtim ve eğildim. 
Zaman; ömür yumağında birikmiş acıları-
nı yüzüne ustalıkla nakşetmişti. Bu çizgi-
ler beni hayrete düşürüyordu. Her anın-
da bir yarayı işaret ederek vadilerden yol 
bulan sızılarla yüklü seller gibiydi. Ya-
vaşça elimi uzatıp parmaklarımla yüzüne 
dokundum. Yüzündeki o buruşuklukları 
hissetmeye çalıştım. Aralarında mazinin 
hatıralarını biriktiren o hatları okumak 
istedim, konuşsun istedim, haykırsın is-
tedim. Emine Teyze ise kıpırdamaksızın 
sessizce gözlerime bakıyordu. Bütün dü-

ğümlerin biriktiği boğazından bir ayet söyler 
gibi suskunluğunu bozarak konuştu; “Ben 
böylesini görmedim.”

“Doksan yaşındayım. Beş savaşa şahit oldum, 
ama böylesini görmedim oğlum. Tarih bu-
nun gibisini görmedi” dedi ve başını eğdi. 
Ağırlaşmış dallarını taşımakta zorluk çeken 
yaşlı bir ağaç gibi kucağına öylesine saldığı 
incecik bileklerini yavaşça kaldırıp ellerini 
yüzüne koydu. Yüzünü kapatan ellerini el-
lerimin arasına aldım ve indirdim. Yaratı-
lış çamuru kadar yumuşak ve sıcaktı elleri. 
İsmini sorduktan sonra “Nerelisin?” dedim. 

“Halepliyim, Hayyussahur bölgesinden” dedi. 
Hayyussahur der demez  kafamda yıkılmış 
yüzlerce evin görüntüsü canlandı. Hayyus-
sahur... Ölüm kokan caddeler, rüzgarların 
esintisine bırakılmış yarı yıkık duvarlar, du-
varlarda yamuk bir çiviyle fotoğrafı düşmüş 
kırık çerçeveler, kanla lekelenmiş beyaz çar-
şaflar, çarşafların üstünde bir gözü kopmuş 
oyuncak ayıcıklar ve hayalsiz bırakılan yas-
tıklar… Hayyussahur’dan en son gördüğüm 

bunlar olmuştu. “Seni mülteci kampına ge-
tiren kimdi?” diye sordum Emine Teyze’ye. 

“Biz üç duluz. Ben, iki kızım ve torunlarım-
la birlikte buradayız. Bir kızımın kocası ça-
tışmalarda hayatını kaybetti. Diğer kızımın 
kocası da atılan bir varil bombasının yıktı-
ğı evin sakinlerini kurtarmaya çalışıyordu. 
İkinci bomba düştüğünde…”’ dedi, ve san-
ki kıyametler geçti gözümden “Hepsi öldü... 
Hepsi…” deyince Emine Teyze, önümde be-
lirdi dirilen bedenler.... 

“Ben böylesini 
görmedim” 

Hüssam Hamzeh

“Gelmek istemiyordum, öm-
rümün kalan bu iki günlük sü-
resini evimde geçirmek isti-
yordum, kocamın mezarında 
gömülmek istiyordum ama 
kızlarım ve torunlarımla sa-
hipsiz ve aç kaldık. Çıkın ve 
beni burada bırakın dedim, 
dinlemediler, beni alıp bu-
raya getirdiler.” 
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Dişlerimi sıktım. İçimdeki o ağlayan ço-
cukları, anneleri, babaları, kardeşleri sus-
turdum. Ağlamak istiyordum çünkü birçok 
gerçeğin gözyaşlarımla yıkanacağı kanaa-
tindeydim. Ya da bu gerçekler gözyaşlarıma 
muhtaçtı ve düşmeyi bekliyordu yatakla-
rından. Ruhun etrafını saran derin bir hen-
dektir gözyaşları. Oysa Emine Teyze’nin 
gözlerine baktığımda o hendek kurumuş-
tu, dökecek gözyaşı kalmamıştı. Yaralar-
la sarılıp üşüyen ruhunun görüntüsü göz-
lerinde yansıyordu. İçini görebildiğim bir 
berrak okyanusa benziyordu. Yumuşak el-
lerini daha sıkı tuttum ve sükunetimi mu-
hafaza ettim. Yine bu sessizliği bozan Emi-
ne Teyze oldu “Peki ya neden?” diye sordu.

Bu soruya alışmıştım ama yine de insan-
ların bu soruyu sorması beni hep rahatsız 
etmişti. Çünkü bu mücadelede 4 yıl geç-
tikten sonra hâlâ nedenini anlamamış ol-
maları, niçin yola çıktığımızı ve neden bu 
kadar ağır bir bedel ödediğimizi bilmeme-
leri, yolunu kaybetmiş kuşların sağa sola 
çarpmasına benziyor. Sürekli yerimizde sa-
yıyoruz. Bu da hâlâ aynı yerde durduğumu-
zu ve hiçbir adım atamamış olduğumuzu 
gösteriyor. Hele hele bazılarının “Neden 
ayaklandınız!? Bu kadar kanın dökülme-
sine ne gerek vardı!?” diye sormaları beni 
çıldırtıyor, sanki evlerimizi bizler yıkmış ve 
evlatlarımızı bizler öldürmüşüz gibi. Ya da 
güllük gülistanlık bir hayatı savaşa tercih 
eden şizofrenlermişiz gibi rahatça bunu 
sormaları beni deli ediyor. Halbuki ben so-
ruyorum! İnsanlık tarihinin sayfasına kara 
bir mürekkeple adını yazan ve masumların 
kanlarıyla zulüm defterinin başına ismini 
kazıyanlar, bu katliam başlamadan önce 
de aynı adamlar değil mi? Zalim aynı za-
lim değil mi? Onun içinde gizlemiş oldu-
ğu o canavarı ortaya çıkarttığımız için he-
sap soramazsınız bize! Bir milleti yarım asır 
boyunca korku ve hınçla zillet içinde köle 
gibi yaşatan bir zalimin maskesini düşür-
dük biz sadece. Bunu görmezden gelmek 
Kabil’in ellerindeki kanların hesabını Ha-
bil’den sormaya benzemiyor mu? Her “ne-
den” sorusunun vatanım için, Suriye için 

bende yer bulduğu cevap; 
aklımda dönüp duran bu 
kurşundan çıkan sesler-
den ibaret.

Neden sonra Emine Tey-
ze’nin okyanusunda baş-
ka dalgalar olduğunu 
hissetmiş olduğumdan 
başımı kaldırıp sordum 

“Teyze anlayamadım, ne-
yin nedenini soruyorsun, 
neden başladı mı, yoksa 
neden ölüyoruz diye mi 
soruyorsun?” Cevap ak-
lımdaki kurşundan çok 
daha etkili ve sarsıcıydı, 
kimyasal bir bomba gibi…

“Hayır oğlum, biz ne za-
man yaşadık ki ölelim. 
Bizi öldürmekle yıldır-
maya çalıştılar, bilmedi-
ler ki ölümün bizi diriltti-
ğini. Ölülerimiz cennette, 
mülkümüzü Allah verdi, 
Allah aldı. Ama ben ne-
den bu kadar yalnızız 
diye soruyorum?” Ne ya-
lan söyleyeyim oraday-
ken ben de o yalnızlardan 
biriydim. Ve İslam coğ-
rafyasında hep yalnızdı 
Müslümanlar. Oradaki 
insanların arasında olup 
yaşadıkları acıları dindir-
mek için hiçbir şey yap-
maksızın seyretmek, in-
sanın en doğal hakkı olan 
yaşama hakkını orada ya-
şayanlara verememek bu 
yalnızlık hissini doğuru-
yordu. Babası bir bayram 
sabahında namaza gidip 
bir daha dönmeyen bir yetim ve o yeti-
min her sabah uyandığında pencereye ko-
şup saatlerce uzaklara bakarak babasının 
dönmesini beklerken hissettiği yalnızlık. 
Çocukları için ilaç almak üzere eczaneye 

giderken keskin nişancının hedefinde vu-
rulan kocasıyla aynı hedefte dul kalan bir 
genç kadın. O genç kadının “çocukları gör-
mesin” diye ağlamak için geceleri bekle-
yen, gece vakti geldiğinde uyuyan çocuk-

larına bakarak gözyaşlarına boğulurken 
düştüğü yalnızlık.  İşte çaresizliğin ve ac-
ziyetin yol açtığı yalnızlık. Onu nasıl yok 
edip onlardan alabilirsin ki? Ama ne yazık 
ki bunları Emine Teyze’ye açıklayamazdım. 



60 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ  | 61

“Teyze bir isteğin var mı?” 
dedim. “Oğlum ne isteyebi-
lirim ki, eskiden bütün zama-
nımı Kur’an okumakla geçi-
riyordum, gözlerim görmez 
hale geldi, artık onu da ya-
pamıyorum. Ben sadece öl-
mek istiyorum” dedi. “Lüt-
fen böyle deme. Bak bu şirin 
çocukların sana ihtiyacı var, 
sen onlara bildiğin ve tec-
rübe edindiğin her şeyi an-
latmalısın, güçlü olmalısın 
ki güzel günler gelecek ve 
geldiğinde bunun sevincini 
beraberce yaşayacağız” de-
dim ve bir dahaki gelişimde 
ona bir gözlük getireceğime 
dair söz verdim, “İnşallah oğ-
lum” dedi. 

“Hayır, biz yalnız değiliz ki. Yüzlerce, bin-
lerce Müslüman’ın duası ve gönlü bizimle. 
Binlerce insanın yüreği bizim için yanıyor” 
demekle yetindim. “Peki ya onlar... Onlar 
da bizim gibi yalnız değil mi?” dedi. “Al-
lah bizimle, O bize kâfidir” dedim. Kafası-
nı sallamaya başladı. Ve içinden gelen bir 
sesle “Oyy oyyy... Allah’ım kaderine isyan 
değil, sadece bir anlık nefis zayıflılığı” di-
yerek kendine kızdı “Hamdolsun ya Rab-
bim, beni affeyle! ” diye yalvardı ve ardın-
dan sakinleşti.

O esnada, o ayrı dünyanın semasında par-
layan yetim çocuklar etrafımızı sarmıştı, 
Emine Teyze sorularına devam etti: “Peki 
bu savaş ne zaman bitecek?” Aslında bu-
nun cevabını benden daha iyi biliyordu fa-
kat içini bir nebze ferahlatacak farklı bir 
şey duymak istiyordu. 

Uzun sürecek. Bu bir gerçek. Ama bu ger-
çeğin ötesinde başka bir hakikat var. Umut 
dolu bir hakikat. Zulme uğrayanların yürek-
lerine su serpecek bir hakikat. Ve ilahi tel-

kin… “Sizden öncekilerin başlarına gelen-
lerin benzeri sizin de başınıza gelmeksizin, 
kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? 
Onlar öylesine ağır sıkıntılara ve zorluk-
lara uğradılar, öylesine sarsıldılar ki, Pey-
gamberleri ile çevresindekiler ‘Allah’ın yar-
dımı ne zaman gelecek?’ dediler. “İyi bilin 
ki, Allah’ın yardımı yakındır. Allah’ın zafe-
ri yakındır” dedim. Emine Teyze bütün bu 
aklımdan geçenleri okumuşçasına, yeni bir 
hamleye hazırlanırken bir savaşçının aldı-
ğı uzun nefesi çekti ve “Ya Rab! İnşallah” 
diyerek nefesini yavaşça saldı.

Artık yanından ayrılmam gerekiyordu. Ço-
cuklara “Nineniz size emanet, onu üzme-
yin,  uslu durun, o size güzel hikâyeler an-
latacak, size Kur’an okutacak siz de onun 
günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın... 
Anlaştık mı?” dedim. Ona baktılar ve gü-
lümsediler, kafaları aşağı yukarı sallayarak 
anlaşmayı kabul ettiklerini gösterdiler. Ve 
tam kalkmak üzereydim Emine Teyze bir 
anda elimi çekti ve yalvarırcasına “ne olur 
hakkınızı helal edin” diyerek elimi öpme-
ye çalıştı. Hızla elimi çektim ve ne yapa-
cağımı şaşırdım. Emine Teyze’nin o okya-
nusları andıran saflığı, yüzme bilmeyen 
bir adam için boğulmak anlamına gelebi-
lirmiş, öğrendim.

Hak mı?! Neyin hakkı?! Kimin kime hakkını 
helal etmesi lazım? Tekrar eğildim, bir eli-
ni tutup yanağıma koydum ve başımı ku-
cağına yasladım. Kendimi daha fazla tuta-
madım, biriktirdiğim bütün yorgunluğum, 
acılarım ve acizliğimi  gözyaşlarına dönüş-
türüp salıverdim. Ne kadar sürdü bilmiyo-
rum ama bir an hiç bitmeyecek zannettim. 
Beni bıraksalar günler boyu ağlayabilirdim. 
Emine Teyze diğer eliyle başımı okşuyor-
du. “Olmaz oğlum olmaz, çocuklar seni 
bu halde görmemeli” dedi, bu sözleri ve 
başımı okşayışı beni sakinleştirdi. Başım 
eğik iken gözlerimi sildim, sonra başımı 
kaldırdım “Asıl sen hakkını helal et!” de-
dim ve daha fazla bir şey eklemek isteme-
dim. “Helal olsun” dedi. Kalktım ve yürü-
meye başladım.

2004 yılında Patani’de Müslümanların ya-
şadığı üç önemli olay, isminin uluslararası 
kamuoyunda duyulmasına sebep oldu. Yıl 
2014. Bu olaylardan birinin meydana geldi-
ği, 32 kişinin öldürüldüğü Krue Se Mesci-
di avlusunda güneşin pişirdiği kızıl taşlar 
ayaklarımızı cayır cayır yakarken hayatı-
nı kaybeden şehitlerin ruhlarına Fatihalar 
okuyoruz. Cami vakit namazlarında dolu-
yor, insanlar cami yakınında kurulan paza-
ra gidip geliyorlar. Hayat, Krue Se’nin için-
de ve yanında devam ediyor. Acılar tarih 
oluyor demek ki. Biz ise dönüp dönüp ca-
miye bakıyor ve o dehşeti canlandırmaya 

çalışıyoruz zih-
nimizde. Ne 
diyordu Aliya 
İzzetbegoviç; 

“Savaşta büyük 
zulme uğradınız. 
Zalimleri affedip 
affetmemekte ser-
bestsiniz. Ne yaparsanız 
yapın, ama soykırımı unutma-
yın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” 
Acılar tarih olurken bir daha tekrarlan-
ma ihtimali ise Patanililerin omuzların-
da ağır bir yük.

Patani. İsmine birçoğumuz aşina bile değiliz. İlk olarak 2005 yıllarında İHH’nın kitap ça-
lışması olan İslam Coğrafyası serisi için Güney Asya Müslümanlarına dair yaptığımız araş-
tırmalarla gündemimize düştü.

Hanemize yazılan 
Patanili günler 
Emrin Çebi

Bu İslam 
beldesi Tayland’ın 

güneyinde Malezya 
ile sınır bölgesindeki 

topraklar. Songla, Satun, Yala, 
Pattani ve Narativat illerini 

kapsayan bölge. İsmi 15. 
yüzyılın Patani İslam 

Krallığı’ndan 
miras. 
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Patani’deki Müslüman Malay 
azınlık çok uzun zamandır 

-Tayland’a ilhakı olan 1909 yı-
lından beri- bir varlık müca-
delesi vermekte. Siyasi bir di-
reniş olarak dikkate alınan bu 
varlık mücadelesi tarih, kül-
tür, din, dil gibi birçok boyu-
tu içeren derinlikte. Bu yüz-
den Tayland’ın asimilasyon 
politikalarına karşı başlayan 
direnişinin sadece siyasi ola-
rak değerlendirilmesi, Pata-
ni’yi, değerini ve direnişini 
yeterince anlamamıza engel.  

Mevcut yönetim 
öncekilere göre 
daha uzlaşmacı 
olsa da Patanilile-
rin sıkıntıları hâlâ 
devam ediyor. Tay-
land’daki ordu-hü-
kümet gerginliği 
bölgeye farklı bo-
yutlarda yansıyor. 

Ortadoğu ülkelerinde eğiti-
mini tamamlamış Patanilile-
rin büyük ekseriyeti toprak-
larına döndüklerinde kendi 
medreselerini açmış veya 
mezun oldukları medresele-
re eğitimci olarak geri dön-
müş. İslam coğrafyasında 
son yıllardaki karışıklıklar 
bu seferberliği büyük ölçü-
de sekteye uğratmış.  

Patani’ye Yetim Dayanışma Günleri için ger-
çekleştirilen projeler vesilesiyle gittik. İlk 
durağımız Miyase Tanış Yetimhanesi’ydi. 
Karşılamada ne misafirler ne de ev sahipleri 
yabancılık çekti. Çocukların Türkiye’den ge-
len misafirlere alışık oldukları belliydi. Ço-
cuklar, anneler, bu müessesede çalışanlar 

bizi en güzel şekilde kar-
şıladı. Yetimhane sorum-
lusu olan Muhtar Bey ve 
eşi Suriye’de eğitim al-
mış. Müdür odasına as-
tıkları Suriyeli âlimlerin 
fotoğraflarını görünce 
sebebini sorduk ve ora-
da eğitim aldıklarını öğ-
rendik. Birçok Patanili, 
İslami ilimler alanında 
eğitim almak üzere Or-
tadoğu ülkelerine doğru 
seferber olmuş yıllarca. 

Miyase’deki kısa ziyare-
timiz sonrası buradaki 
çocuklarla birlikte 350 
çocuk ve annelerinin bizi 
beklediği Saiburi sahili-

ne gittik. Çocuklar için bisikletler ve şişme 
oyun parkı kiralanmış. Kumluk bir araziye 
Hindistan cevizi ağaçları dikildi, çevre yü-
rüyüşü yapıldı, çocuklar kendileri için hazır-
lanan bir alanda el işi malzemeler ve resim-

ler yaptılar. Saiburi’de birkaç anneyle kısa 
röportajlar yaptık. Direniş gruplarına men-
sup olan eşleri, yapmış oldukları eylemler-
de hayatlarını kaybetmişler. Yedi yaşındaki 
Fatıma Binti Nevevi’nin babası bir baskın-
da öldürülmüş. Doktor olmak istiyormuş 
kendisi. Fatiha 21 yaşında bir anne, o da eşi-
ni bir baskında kaybetmiş. 10 aylık Ahmet 
adını verdiği bir oğlu var. Nuru’l İman Binti 
Süleyman, 10 yaşlarında güzel mi güzel bir 
kız çocuğu. Babası Tayland tarafından ara-
nanlar listesindeymiş. O zamanlar 10 aylık 
olan Nuru’l İman da babası ile durdurulan 
arabadaymış. Askerlerce açılan ateş sırasın-
da babası onun üzerine siper olmuş ve ora-
da hayatını kaybetmiş. Bu hikâyeleri bize 
tercüme eden arkadaş devam edemiyor ve 
ağlıyor. O zaman bizim gördüğümüz müte-
bessim Patani’nin ardında çok büyük hüzün-
ler olduğunun farkına varıyoruz. Her yürek, 
her ocak Krue Se’nin taşları gibi cayır cayır.

Çocukları oyunlarla, bisikletlerle, balonlar-
la baş başa bırakıp büyükleriyle konuşma-
ya başlıyoruz bu güzel topraklar hakkında. 
Tayland’da devam eden siyasi istikrarsızlık 
uzlaşma sürecini durdurmuş. Uzlaşma çer-
çevesinde yürütülen politikalar da Patani-
lileri pek mutmain etmiyor. Buradaki arka-
daşların anlattığına göre babaları saldırılar 
esnasında öldürülmüş çocuklara devlet ta-
rafından maaş bağlanmaya başlanmış, ama 
Patanililer 
bu uygu-
lamayı, bu 
çocukların 
babalarına 
ne olduğu-
nun unut-
turulmak 
istenmesi 
olarak yo-
rumluyor. 
Ekonomik 
koşulları-
nın gittik-
çe zayıflamasıyla kendini idare edemeyen 
medreselerin devlet desteğine başvurma-
ları sonucu, müfredat tamamıyla Tayland 
tarafından belirlenir olmuş. Yeni nesilden 
artık çok azı Malayca konuşabiliyor. Eğer 

devlet okulları dışında çocukların devam 
ettikleri medreseler olmasa bu dili tama-
men unutacaklar.

Bu gibi uygulamalarla Patani’nin farklı bir 
asimilasyon sürecine girdiği ve ekonomik 
yoksunluktan doğan bunalımla kendilerine 
kapalı devlet kademelerinin yolunun açıla-
bilmesi için yeni neslin de artık gönüllü ola-
rak bu sürece dâhil olduğu anlaşılıyor. Bu-
nun yanında problemlerine bir çare arayan 
Patanililerin kendi içlerinde ortak bir me-
tot belirleyememeleri de süreç üzerindeki 
engellerin başında geliyor. Uzlaşmadan şid-
dete başvurmaya kadar değerlendirdikleri 
yöntemleri tercih açısından kendi içlerinde 
farklılaşıyor. Örneğin bizim gidişimizden 
bir gün önce Narativat bölgesinde yedi ayrı 
yerde patlama olmuş. Bu durum sonucun-
da ordu, buradaki sıkı yönetimi daha da yo-
ğunlaştırmaya başlamış. Anlatılanları, yol-
culuğumuz boyunca bizi oldukça rahatsız 
eden ve bölgelere göre yer yer yoğunlaşan 
kontrol noktaları, silahlı askerlerin varlığı 
destekliyor. Bütün bu anlatılanları o çok 
şirin dört oturaklı bisikletler üzerinde se-
vinç çığlıklarına engel olamayan çocukla-
rın mutlulukları eşliğinde dinliyoruz. Sai-
buri’deki günümüz sona eriyor. 
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Yolculuğumuzun kalan günlerinde diğer 
yetimhane ve okulları ziyaret ediyoruz. Sı-
rada Şifa, Patani’deki diğer bir adıyla Saa-
det Yetimhanesi var. Burada 38 çocuk ka-
lıyor. Okul Müdürü Muhammed Bey engin 
ve derin bir insan. Evi hemen yetimhane-
nin yanı başında. Kendisi, hanımı ve çocuk-
ları yetimlerle kocaman bir aile olmuşlar. 
Köyün kadınları gönüllü olarak gelip bu-
rada yemek pişiriyor. O gün de bizler için 
hazırlık yapmak üzere yetimhanenin mut-
fağındalar. Muhammed Hoca’ya olan saygı 
ve hürmetleri her hallerinden belli, o ise 
her daim düşünceli duruşuyla bir merha-
met abidesi.

Şifa’nın hemen yanı başına yapılan Furkan 
Kesik Yetimhanesi’nin serüvenini ise Pata-
ni’ye seyahatimiz esnasında öğrendik. Bu 
yetimhanenin açılma hikâyesi ayrı bir ya-
zının konusu.

›› Furkan Kesik Yetimhanesi’nin hikâyesi-
ni 44. sayfada okuyabilirsiniz.

Bir sonraki durağımız Konya Ayder Komplek-
si ve kız çocuklar için yeni yapılmış olan Yaşar 
Zerdali Yetimhanesi. Çok güzel bir karşılama 
programı hazırlamışlar. Programdan sonra 
kompleksi geziyoruz. Bu komplekste Boğa-
ziçili öğrencilerin ayraç projesiyle toplanan 
yardımlarla inşa ettirdikleri güzel mi güzel 
mavi bir denizi anımsatan Boğaziçi Okulu da 
var. O an bu binada emeği geçenlere binler-
ce kez imreniyor insan. İnşa halindeki cami 
de tamamlanırsa güzel bir kompleks olacak. 
Reyhan ve Rodiyah, buradaki 149 öğrenciden 
sadece ikisi. Her ikisi de 14 yaşında. Diğer ar-
kadaşlarına nazaran daha iyi İngilizce bildik-
lerinden kendileriyle röportaj yapıyoruz. Rey-
han doktor, Rodiyah ise İngilizce öğretmeni 
olmak istiyor. Her ikisi de Türkiye’ye gelmeyi 
ve en çok da Ayasofya Camii’ni görmek iste-
diklerini söylüyor. Bu ufaklıklar Ayasofya’nın 
peşine camiyi ekleyince, Patani ellerinde da-
ralan biz oluyoruz bu sefer.

›› Boğaziçi Okulu’nun açılış hikayesini  90. 
sayfada okuyabilirsiniz.

Ayder’de biten programlar sonra-
sı çocuklarla sahil kenarına, Anda-
man Denizi’nin kıyılarına gidiyo-
ruz. Yine and içilmiş ikindilerden 
biri. Yemyeşil deniz, palmiyeler, 
çocukların “Teacher! Can we take 
photo?” çığlıkları arasında güneş 
batıyor ve Patanili bir gün daha ha-
nemize yazılıyor. Allah bu toprak-
lardaki Müslümanlara zeval ver-
mesin, çocuklarını korusun ve 
Müslümanlara birbirilerini anla-
mayı, birbirlerinin ellerinden tut-
mayı nasip etsin!
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Ahmediye Medresesi’nin çok ayrı ve belki 
de Patani’nin geleceği için çok özel bir yeri 
var. Narativat’ta bulunan el-Ahmediye, Ah-
met Lutfi tarafından kurulmuş. Okulun ha-
lihazırdaki müdürü ise onun oğlu Muham-
med Lutfi, kız kardeşi ise müdür yardımcısı. 
Bu medresenin bir odası, müdür tarafından 
bölgede bulunan ve tarihleri 683 yılına kadar 
giden el yazması Kur’an-ı Kerimlere tahsis 
edilmiş. İHH tarafından bu okuldaki el yaz-
ması Kur’an-ı Kerimlerin restorasyonu teklif 
edilmiş. Şu ana kadar altı Kur’an-ı Kerim Sü-
leymaniye Kütüphanesi tarafından Kültür 
Bakanlığı’nın da desteği ile restore edilmiş. 
İkinci aşamada yedi Kur’an-ı Kerim daha Tür-
kiye’ye gönderilecek.

Müzede restorasyon sürecini anlatan ve süre-
cin görsellerini içeren bir kitapçık da bulunu-
yor. Muhammed Lutfi Bey bu eski el yazması 
kitap ve Kur’anları heyecan içinde bizlere ta-

nıtıp sonrasında bizi okulun hemen yanı ba-
şındaki evinin salonuna davet ediyor. Kur’an-ı 
Kerimlerin tadilatı 
kendilerine birçok 
konuda ilham ol-
muş. Bu restoras-
yonların bölgede-
ki İslam mirasının 
Asya Müslümanla-
rı ve tüm İslam dün-
yası tarafından far-
kına varılmasında 
önemli bir adım ol-
duğunu ifade edi-
yor. Ayrıca Türki-
ye’ye bu sanatı ve 
mesleği öğrenme-
de eğitilmek üzere 
Patanili öğrencile-
rin gönderilmesine karar verdiklerini söylü-
yor. Bunun amacı bölgede bu gibi eserleri tadil 

Patani’yi bugünlere taşıyan medreseler 

Patani’nin tarihî kimliğini bugünlere taşımış olan ve yerel dilde Pondok olarak bilinen med-
reseler ayrı bir gezinin konusu. Tarihî kaynaklara baktığımızda Patani’nin önemli bir ilim 
merkezi olduğunu görürüz. Bu merkezîliğin tarihî bir söylemden öte bir gerçeklik olduğu-
nu bölgeyi ziyaret edenler bizzat görebilir.

Yerel dilde Pondok ola-
rak bilinen medreseler 
Patani’nin tarihî kimli-
ğini bugünlere taşımış. 
Patani’de neredeyse her 
mahalle ve köyde med-
rese eğitimi bölgenin 
ileri gelenlerince veya 
ulemalarınca idame et-
tiriliyor. Çocukların İsla-
mi eğitimine azami de-
recede önem veriliyor 
ve hassasiyet gözetiliyor. 
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edecek insanların yetiştirilmesi ve Pata-
ni’deki İslam mirasına böylece sahip çı-
kılması. Müdür Bey bölgede henüz keş-
fedilmemiş birçok değerli el yazmasının 
bulunduğunu ve tadile ihtiyaçlarının ol-
duğunu anlatıyor.

Ziyaret ettiğimiz bir diğer okul ise el-Isla-
hiye Medresesi. Gündüzün kavuran sıcağı 
sonrası ikindinin dinginliğinde bu okulu zi-
yaret ediyoruz. Okulun bizi karşılaması, öğ-

retmenlerin ilgisi, her şey çok içten. Okulun 
bahçesine kurdukları sofralar, güzel ikramlar 
ve sessiz sakin akan bir nehir. El-Islahiye mü-

dürü 80’li yaşlarında bir amca. 40 yaşına kadar 
Arabistan’da kalan Üstad Muhammed Salih, 
Patani’ye dönmeye karar vererek bu medre-
senin temellerini atmış. Kendisi, Patani dire-
nişinin babası Hacı Sulong’u hatırlattı bana.

Bu mahzun ve vakur duruşlu üstad ile ko-
nuşma fırsatı buluyoruz. Kendisini tanıyoruz. 
Okulu ve ihtiyaçlarını anlatıyor bize. Medre-
senin yanında güzel ve civar köylerden her-
kesin gelebileceği bir cami olsun istiyor ve an-
latırken ağlamaya başlıyor. Başka şeylerden 
bahsediyor ve yine gözleri doluyor. Sonun-
da Türkiye’ye dair neler bildiğini soruyoruz 
ona. Üstad Muhammed bir müddet yutku-
nuyor, biz ise bu yutkunmanın ardında ne-
ler olduğunu sessiz bir merak ve şaşkınlıkla 
bekliyoruz. “Erdoğan,” diye başlıyor, “Erdo-
ğan’ı biliyorum. O Müslüman bir lider olduğu 
için Türkiye’deki gelişmeleri her zaman takip 
ediyorum.” Ağlıyor. “O İslam’a hizmet ediyor. 
Fakat gördüğünüz gibi onun aleyhine protes-
tolar yapılıyor. Ona bir şey olmaz, elhamdü-
lillah, ben de onunlayım (ona destek oluyo-
rum) inşallah…” Mısır’ı, Suriye’yi soruyoruz. 

“Kardeşlerimiz İhvan üyelerinin hepsi zulüm 
altında. Mazlum insanlar. 500 nefer İslam yo-
lunda oldukları için idam ediliyor, kanları dö-
külüyor. Bunların hepsi yanlış, hepsi hata! 
Onlar kendilerinin Müslüman olduğunu söy-
lüyor fakat onların (bu cezayı onayanlar) kalp-
leri Batılılaşmış. Söyleyeceklerim bunlar, on-
ları sevmiyorum, aslına bakarsanız orası ilim 
beldesi, orası Mısır ama işte bunlar (bu kararı 
verenler) böyleler.” Kilometrelerce uzaktaki 
bu insanların, kendi sıkıntılarının yükü yetmi-
yormuş gibi başka Müslümanlar için de dert-
lenmeleri Allah katındaki en makbul duygu-
lardan biridir herhalde.

Üstad Muhammed’in yutkunmaları, gözyaş-
ları, titrek sesinde taşıdığı hüzün ve medre-
se kenarındaki sessiz nehir… Büyükler kâbus 
gördüklerinde bunu kimseye anlatıp da yo-
rumlatmaz, bir tek akarsuyla paylaşırmış, 
bıraktığı sıkıntıyı alıp gitmesi için. Müslü-
man coğraf-
yanın yüz-
yıllar süren 
toparlana-
mayışı, birlik 
arayışı, kay-
bolan tarih-
lerimiz, biri-
kimlerimiz, 
tekrar tekrar 
başa sardığı-
mız, sıfırdan 
başladığımız 
başlangıçla-
rımız, bü-
tün kâbus-
l a r ı m ı z … 
Ü s t a d ’ ı n 
h ü z ü n l ü 
mütebessim 
yüzü, tıpkı 
medresenin 
yanındaki 
sessiz nehir 
gibi ve biz sı-
kıntılarımızı alıp gitmesi için medrese ke-
narında sessizce akan nehre bakıyoruz.

 
Yetim Dayanışma 

Günleri kapsamında 
Patani’ye giden İHH ekibinin 

ziyaret ettiği yerler arasında el-Islahiye 
Medresesi de bulunuyordu. Ziyaret 

sırasında ekibimizle yakından ilgilenen ve 
Türkiye kamuoyunda ülkemize gözyaşlarıyla 

ettiği dualarla tanınan El-Islahiye Müdürü 
Üstad Muhammed Salih, ekibimizin 

ziyaretinden bir süre sonra 12 Temmuz 
tarihinde vefat etti. Kendisine 

Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Hacı Sulong küçük yaşlarda 
İslami ilimler alanında tahsil 
yapmak üzere Mekke’ye gidip 
1927’de topraklarına döndü-
ğünde Patani’nin perişan ha-
lini görüp orada kalmaya karar 
verir ve hayatını topraklarına, 
Patani direnişine adar. 13 Ağus-
tos 1954’te Songla’ya sorgula-
ma için çağrılan Hacı Sulong, 
iki arkadaşı ve onlara tercüme 
yapmaları için götürdüğü bü-
yük oğlu, yolculuk esnasında 
ortadan kaybolur ve bir daha 
kendilerinden haber alınamaz.

Eğitim çalışmalarının 
sonraki hedefi Pata-
ni’de bir İslam Mirası 
Eserleri merkezi oluştu-
rulması. Böyle bir mer-
kez sadece Patani’de 
değil Asya genelinde-
ki yazma eserleri topar-
layacak bir altyapıyla 
düşünülüyor. Yetkili-
ler böyle bir merkezin 
sahipliğini Türkiye’nin 
yapmasını istiyor. Bu 
müze açılabilirse, As-
ya’da çok önemli bir İs-
lam eserleri müzesi ve 
eserlerin onarımıyla bir-
likte içeriğinin araştırıl-
masına imkân verecek 
bir enstitü olacak. 
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Zenzibar

Tanzanya nere, Türkiye nere? Tanzanya, ekvator çizgisinin altında yer alan bir Doğu 
Afrika ülkesi. İHH ekibiyle birlikte yedi saatlik bir uçak yolcuğundan sonra sabaha 
karşı ayak bastığımız bir kara parçası. Zenzibarlı Faruk Bey havaalanında bizi karşıla-
dı. İHH’nın partner kuruluşu Muzdelifah’ın başkanı. Yarım saat geçti geçmedi, ezan 
sesleri semayı doldurdu. Namazla birlikte günlük hayat başladı. Bizi bekleyenler var-
dı. Deniz aşırı bir yerde, deniz değil okyanusun ortasında bir adada yaşayan yetim-
ler. Günler öncesinden haberimiz ulaşmış oralara.

Zenzibar’da 
yetimlerin var 

Mehmet Paksu

Yetim emaneti, yetim nimeti, yetim hizmeti

SRiLANKA

ZENZiBARTANZANYA
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miş ne de adacığın kalkınmasına katkıda 
bulunmuş. Bizim asıl gidiş niyetimiz, yola 
çıkış gayemiz, binlerce kilometreyi aşma 
amacımız; canımız, ciğerimiz, sevgileriyle, 
güler yüzleri, masum görünümleri ve cana 
yakın halleriyle yetimlerimiz, Allah Resu-
lü’nün kutsal emanetleri, merhamet ve şef-
kat timsali inci tanelerimizdi.

Zenzibar’a varışımızın ikinci günü kendimi-
zi Faruk Aktaş Muslim School’da (ilkokul) 
eğitim gören yüz kadar yetimimizin cıvıl cı-
vıl sesleri, coşkuları, heyecanları ve neşeleri 
arasında bulduk. Bu okulun yanında güzel 
bir mescit ve tatlı bir şadırvan da var. İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle açılan bu 
eğitim yuvasında bir imam hatip okulu gibi 
eğitim veriliyor. Yetimlerimiz sarı formala-
rıyla birer kanarya gibi şakıyor, hep birlikte 
koro halinde öğretmenlerinin söylediklerini 
tekrarlıyor; şarkılar, ilahiler ve ezgilerle coş-
tukça coşuyorlardı. Bizleri görünce âdeta bir 
bayram sevinci yaşadılar; Türkiye’den gelen 
amcalarını, ağabeylerini ve ablalarını karşı-
larında bulunca hemen sarmaş dolaş oldu-
lar. Hediyeler, ikramlar, oyuncaklar derken 
saatlerin nasıl geçtiğini anlayamadık. Şef-
katle yetimlerimi-
zin arasında bulu-
nurken, rahmetin 
sıcacık damlala-
rının yüzümüzü 
gözümüzü okşa-
masıyla gönlü-
müz ve ruhumuz 
merhamet tomur-
cuklarıyla tatlı bir 
baharı yaşadı. Ke-
silen kurbanların 
etlerini, gıda pa-
ketleriyle birlikte 
yetim ailelerinin 
yaşadıkları mahalleye ulaştırdık. “Birbiri-
nizle iyilikte ve takvada yardımlaşın” aye-
tini yaşayarak yedi sekiz yetimin barındığı 
daracık sokak aralarında, su birikintileri-
nin ve çamurlu yolların sağında solunda 
yer alan, “ev” olarak kullandıkları derme 
çatma barakalarda gördüğümüz mahcup/

masum insanların sevinçlerine ve duaları-
na ortak olduk.

Babaları bir sene önce vefat eden yedi yetim 
kardeşin barındığı bir “eve” uğradık. Çamur 
içinde kalmış bir avluda sıvasız ve boyasız 
iki basit oda var. Kapısı kapıya benzemiyor, 
ne pencere ne cam var, çatısı otlarla kap-

lı, içeride eşya namına görebildiğiniz, sa-
dece üzerinde ancak sırayla yatılabilen tek 
bir şilte, duvarda çivilere asılı bir iki göm-
lek ve pijama; Türkiye’de en yoksul bir ai-
lenin yaşadığı evle kıyaslanamayacak kadar 
ilkel ve perişan, kalbinizi sızlatan bir mekân. 
O evde bulunan iki genç kız gözümüze ili-
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Yetim: Her ânı ve her hali yetim.
Yetim: Kendine yetecek hiçbir dünyalığı olmayan yetim.
Yetim: Dünya zevki namına bütün ümitleri ve beklentileri 
dibe vurmuş yetim.
Yetim: Sadece baba yokluğu değil; yokluk ve yoksulluk bütün 
acılarıyla ruhuna sinmiş yetim.
Yetim: Ne elektrikle tanışmış ne de ışığa kavuşmuş; ne oca-
ğı var ne de kabı kacağı, günlük değil, öğünlük yaşamaya 
mahkûm kalmış yetim.
Yetim: Gözü boşluğa takılıyor, yüzü yere bakıyor; beniz sarı, 
eli önünde, ayağı terlik bile görmemiş yetim. 

Zenzibar. Burası da neresi, derseniz Tan-
zanya’nın başkenti Darusselam’a 1,5 saat-
lik bir feribot yolculuğundan sonra ulaş-
tığımız bir ada, bir İslam toprağı. Yüzde 
doksan dokuzu Müslüman olan insanla-
rın yaşadığı bir kardeş belde. Rüyada gör-
seniz inanamayacağınız bir hayat. Tropi-

kal bir iklim. Muzların, Hindistan cevizinin, 
mangonun, avakadonun ve ismini oracıkta 
öğrendiğimiz daha nice meyvelerin bolca 
bulunduğu yemyeşil bir toprak parçası. Ba-
haratın envaiçeşidi, yeşille mavinin kucak-
laştığı, rahmet damlalarının eksik olmadığı 
bir bereket diyarı. “Sıcak” kelimesini ilik-

lerinize kadar hissettiği-
niz, nemin ve rutubetin 
içinize işlediği bir iklim. 
Umman’dan, Yemen’den, 
körfez ülkelerinden de-
niz yoluyla gelip yerleş-
miş Arap asıllı müminle-
rin yurt edindiği bir ada 
Zenzibar. Giyimleri, ku-
şamları, örfleri, âdetleri, 
yemekleriyle, yaşantıla-
rıyla; hasılı her yönüyle 
yüzyıllar öncesinden gel-
dikleri toprakların izleri-
ni barındırıyorlar. Ama 
gelirleri, geçimleri, işle-
ri ve kârları, ticaretleri 
ve kazançları yetersiz ve 
oldukça eksik. Halk yok-
sulluğu her haliyle ya-
şıyor ve yansıtıyor. Bazı 
istisnalar hariç tutulur-
sa, evlere “ev” demeye 
bin şahit lazım. Çarşısı, 
pazarı, dükkânları, ma-
ğazaları yüzyıl öncesini 
hiç aratmıyor. Sömürge-
ci İngilizler soldan işle-
yen trafik dâhil, bütün 
izlerini bırakarak çeki-
lip gitmiş. Batı’dan gelen 
insanlar, nereye burun-
larını sokmuşlarsa, orayı 
soyup soğana çevirmiş-
ler, batırıp çıkmışlar. Ok-
yanus sahillerine kurul-
muş olan tatil köyleri ve 
oteller turistlere açık tu-
tuluyor, yaz gelince ada 
turist akınına uğruyor. 
Ama turizmin canlılığı 
ne halka bir refah getir-
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şiyor; edeplerinden ve mahcubiyetten dö-
nüp yüzümüze bile bakamıyorlar.

Ey Müslüman! Onları 
yanına almadan nasıl 
cennet hayali kurar-
sın? Onların derdine 
derman, çaresizliğine 
çare, yokluğuna var-
lık, darlığına genişlik 
getirmeden dünyada 
nasıl ömür sürersin? 

Gerçekten onlar mı yetim, yoksa sen mi, ben 
mi? Hakikaten onlar mı yoksul, yoksa siz 

mi, biz mi? Onlar mı 
perişan, yoksa he-
pimiz mi? Onlar mı 
acınacak haldeler, 
yoksa toptan ola-
rak biz mi?

Sorular, sorular... 
Cevapsız, ortada ka-
lan, muhatabı bulu-

Yetim bu ümmetin namusu, yetim 
bu ümmetin şerefi, yetim bu üm-
metin geleceğinin şifresi. Yetim ih-
mal edilmişse hayat ihmal edilmiştir. 
Yetim kaderiyle baş başa bırakılmış-
sa elimiz, ayağımız kurumuştur. Ye-
tim şefkatli bir kalpten, merhamet 
dolu bir gözden mahrumsa, ne dün-
yamız huzurla buluşur ne de ahire-
timiz saadete kavuşur. 

namayan; duygu ve duyarlılığı kaybolmuş, 
boşlukta kalan nice sorular, sorunlar ve so-
rumluluklar.

Ne kadar acı olursa olsun, ne kadar yokluk 
ve yoksulluk içinde yaşarsa yaşasın yetim 
mukaddes bir kişilik. İki Cihan Serveri, ye-
timlerin başı ve sultanı. Her ne zaman bir 
yetim görülse o akla gelmeli, her yetime el 
uzattıkça ona uzanmış olmalı, her yetimi 
bağrına bastıkça ona gönlün açılmalı, onun 
şefkatine yol bulmalı…

Allah Resulü’nün bebekliği, çocukluğu, 
gençliği ve bütün bir hayatı bilinmedikçe 
ne yetim anlaşılır ne yetim tanınır ve ne ye-
time ulaşılır. Allah Resulü’nün bir yetimi gö-
rünce, bir yetimin elini tutunca, bir yetime 
gönlünü ve evini açınca, bir yetimi hima-
yesi altına alınca, bir yetimi hayata hazır-
lamak için neler yaptığı bilinmedikçe, biz-
ler yetim hakkında hiçbir şey bilemeyiz ve 
yapamayız.

İHH, ülkenin ve dünyanın neresinde bir 
yetim varsa, imkân ve fır-
sat buldukça oraya koşmuş, 
onları bulmuş, onlarla bu-
luşmuş, kol kanat germiş, 
elinden tutmuş, ihtiyaçla-
rını karşılamış, onlara yurt 
yuva hazırlamış, okul açmış, 
barındırmış, onları hayatla 
tanıştırmış ve sonra da insa-
nımızla el ele vererek onlara 
sahip çıkmış. Bugün dünya-
nın dört bir tarafında açtığı 
okullar, inşa ettirdiği yetim-
haneler, el üstünde tuttuğu 
yetim aileler, yaptığı orga-
nizasyonlar ve etkinliklerle 
bizlerin gözünü açmış, yeti-
me yetimliğin acısını unut-
turmuş.

Önceki yıl Pakistan’da, geçen 
yıl Bosna-Hersek’te, bu sene 
Zenzibar’da bizzat gördü-
ğüm, yaşadığım yetim buluş-
maları ve Yetim Dayanışma 
Günleri, sorumluluğumuzu 
hatırlatırken, hem ne kadar 
büyük bir görev içinde bu-
lunduğumuzu hem de he-
nüz işin başında olduğumu-
zu gösterdi.

İHH’nın bütün hizmetleri bir 
tarafa, yetim hizmetleri bir 
tarafa… O kadar hayırlı ve 
önemli bir işe, ibadete el at-
mış ki ümmetin ve insanlığın 
kurtuluş sırrı burada yatıyor.
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İnsanlığın dünyaya 
adım attığı topraklar… 
Osman Sağırlı

Hazreti Âdem’in dünyaya indirilmesi anlatılırken Serendip; enfes çaylardan bahsedi-
lirken Seylan; terör ve tsunami gündeme geldiğinde de Sri Lanka denilen ülke. Dünya 
haritasını elinize alın, parmağınızı Hint Okyanusu’nun üzerine götürün. Hindistan’ın 
hemen altında gözyaşı damlası şeklinde bir kara parçası göreceksiniz. Hah, tam işte 
oradan bahsedeceğiz. Yani insanlık tarihinin başladığı yerden…

Okyanusta bir damla, Sri Lanka
SRiLANKA

ZENZiBARTANZANYA
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Sri Lanka belki de dünyada en çok gör-
mek istediğim yerlerden biri. İlk olarak 
2004 yılında tsunami nedeniyle gelmiş 
ancak vize, güvenlik gibi gerekçelerle ül-
keye girememiştim. Bu defa İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın düzenlediği Yetim Daya-
nışma Günleri için geldiğimiz Sri Lanka’da-
ki havaalanında pasaport kontrol noktası 
önündeyim.

Serendip İslam Merkezi Genel Sekreteri Mu-
hammed Refik ile kapıda buluşup Mawanella’ya 
doğru yola çıkıyoruz. Ortalık yeşil mi yeşil. Ül-
kede yeşilden toprak parçası bile görünmüyor. 

Kâh tepeye doğru, kâh çay bahçelerine doğ-
ru kıvrıla kıvrıla saatler süren yolculuğumuz 

boyunca Muhammed Refik, Sri Lanka’nın ta-
rihinden kesitler sunuyor. Mevzu dönüp do-
laşıyor Tamil-Sinhala kavgasına geliyor. Yaşı 

müsait olanlar hatırlar, seksenli yıllarda rad-
yo ve TV’lerin demirbaş haberlerinden bi-
riydi. “Sayın dinleyiciler/seyirciler, Sri Lan-
ka’da köy basan Ayrılıkçı Tamil Gerillaları 

çoluk çocuk ayrımı 
yapmadan onlar-
ca kişiyi katletti...” 
Muhammed Refik 
bu kavganın en 
çok acı çeken ta-
raflarından birinin 
Sinhalalar arasın-
daki Müslümanlar 
olduğunu ve sa-
dece 1992’de aynı 
anda 1.500 Müs-
lümanın namaz 
sırasında öldürül-
düğünü anlatıyor. 
Gün içerisinde de 
zamanında Tamil-
ler tarafından sal-
dırıya uğrayıp köy-

leri yakıldığı için mağdur olan iki aileye 
İHH’nın yaptırdığı evlerin teslim edilece-
ğini söylüyor. 

Öğle saatlerine doğru Mawanella’dayız. Ka-
vurucu sıcağa aldırış etmeyen minik yav-
rular yolun iki tarafında toplanmış, arkada-
kiler parmak uçları üzerine yükselerek bizi 

görme telaşında. “Esselamu aleyküm!” ni-
daları ile ortalık inliyor. Onlarca çocuk bir 
anda etrafımızı sarıyor. Kimi kolumuzdan 
kimi bacağımızdan yapışıyor. Boynumuz-
dan aşağı birer orkide halkası geçiriyorlar.

İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Murat Yılmaz, vakfın bura-
daki faaliyetlerinin uzun yıllara dayandığı-
nı ancak yetimlerle ilgili çalışmaların 2010 
yılında başladığını söylüyor. Murat Yılmaz, 

“Burası enteresan bir ülke. Önceleri 400 ye-
timimiz vardı, bu sene sayı 1.100’e ulaştı. 
Başka ülkelerde ilgilenecek yetim arıyoruz, 
çoğunu Hristiyanlar alıyor, burada ise tam 
tersi, bize yöneliyorlar.” diyor.

Akşama kadar süren programda 175 yeti-
min her birine tek tek hediyeler veriyor, 
birlikte yemekler yiyoruz. Yetim ailelerin-
den ikisine de dikiş makinesi hediye edi-
yoruz. Akşama doğru adanın güneyinden 
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Sri Lanka’da, Hz. Âdem’in dün-
yada ilk ayak bastığı yer oldu-
ğuna inanılan bir dağ, Âdem 
tepesi olarak adlandırılıyor. Bu-
rada kendisine ait olduğu be-
lirtilen bir de ayak izi mevcut. 

İngiltere’de yerleşik Sri Lan-
kalı Müslümanlardan Abdur-
rahman: “Siz güçlü olmalısınız. 
Siz ne kadar güçlü durursanız, 
yeryüzündeki Müslümanlar da 
kendilerini o kadar güvende 
hissedecektir. Biz, Türkler za-
afa düşmesin, hilafet yaşasın 
diye maddi manevi çok des-
tek verdik. Hatta başkent Ko-
lombo’da bir caddemizin ismi 
Sultan Abdulhamid.” 

Sri Lanka için acayiplikler ül-
kesi desek abartılı olmaz. Zira 
burada İsrail’e karşı da entere-
san bir duruş var. Belki de İs-
rail’in diplomatik ilişki kura-
madığı, elçi bulunduramadığı 
ender ülkelerden biri. Sri Lan-
ka, gerek el altından Tamillere 
silah sattığı ve ülkeyi karıştır-
mak istediği iddiasıyla gerekse 
Filistin’e yönelik uygulamaları 
nedeniyle suçluyor ve diploma-
tik ilişki kurmuyor İsrail’le. İs-
rail’e olan yaptırımları sadece 
bununla da kalmıyor. Filistin, 
bu ülkede elçilik bulunduru-
yor. Üstelik devletten de yar-
dım alıyor. Dahası Sri Lanka 
Filistin Dostluk Derneği üze-
rinden iki ülke ilişkileri yürü-
tülüyor. Bu derneğin başkanı 
da bir Budist olan şu anki dev-
let başkanı. 
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Sri Lanka’da 
sayıları her geçen gün 

artan yaklaşık 2 milyon 
100 bin civarında Müslüman 

var. Burada Müslüman olmak bir 
ayrıcalık. Zira doğumdan ölüme 

kadar Müslümanların bütün kanunları, 
kuralları farklı. Eğitimi kendilerine 

mahsus okullarda, müfredata varıncaya 
kadar kendileri belirliyor. İbadet 

yine öyle. Camisini kendisi yapıyor, 
imamını kendisi atıyor, ölünce 
kendi mezarlığına defnediliyor. 

Müslümanlar Sri Lanka’da 
güvenilir insan ünvanı 

taşıyor. 

Tamillerin saldırısından kaçan ve iki gözlü 
bir barakada yaşamak zorunda kalan bir ai-
lenin ev teslimi için orman içinde bir ma-
halleye gidiyoruz. Baba Madahar ellerini iki 
yana açıp duaları ardı ardına sıralıyor. Anne 
Hamide, çocukları Muhammed Hanifa, Fat-
ma, Ulma, Pervin ve Şehida’nın “Amin!” ni-
daları arasında ailemize veda ediyor ve Od-
damavady için yola koyuluyoruz.

Seyahatimiz boyunca yol arkadaşlarımı-
zala sohbete devam ediyoruz. Anlatılanla-

ra göre yasaklar olduğu kadar özgürlük-
ler de var ülkede. Bunların en başta geleni 
de din özgürlüğü. Ülkenin her tarafında 
bir Budist ya da Hindu tapınağı veya cami 
görürsünüz. Tapınak sayısını bilmesek de 
olur, Sri Lanka’da 2.500 cami var. İlk Müs-
lümanlar Tarık bin Ziyad döneminde, Ye-
men’den gelmiş. Yani 1300 yıldan fazladır 
buradalar. Müslümanların ayakta kalan en 
eski binası Beruwela’daki Kachimalai Camii. 
Hindistan’dan gelen Müslümanlar yapmış. 
600 yıllık bir yapı.

Sri Lanka, gerek iç savaş gerekse tsunami 
dolayısıyla çok sayıda yetimi olan bir ülke. 
UNICEF rakamları net olmasa da sadece 
Müslümanların 6.000’den fazla yetimi var. 
Ülkedeki yetimhaneleri her yerde olduğu 
gibi Hristiyan örgütler finanse ediyor, bu 
da eğitime yansıyor. Böyle olunca Müslü-
man yetimlerin buralara gitmesi mümkün 
olmuyor. İşte bu sebepledir ki burada Müslü-
man STK’lara büyük görevler düşüyor. Tür-
kiye adına burada en önemli görevi de İHH 
İnsani Yardım Vakfı yürütüyor. 2006 yılın-

dan itibaren Ramazan ve Kurban organi-
zasyonlarında Müslümanlarla yakın iliş-
ki içerisinde olan İHH, yetim aileleri ve iç 
göç mağdurlarını ev sahibi yapmak için gi-
rişimlerini sürdürüyor. Sadece bu program-
da Sri Lanka için 210 bin lira bütçe ayıran 
İHH, tsunami ve iç savaş mağdurlarına 10 
evin teslimini yaptı, iki yetim ailesini de 
mutfak eşyalarına varıncaya kadar temin 
edilmiş dayalı döşeli evlerine kavuşturdu. 
Sırada diğer yetim evleri var. Ayrıca yetim 
ailelerine verilmek üzere 10 dikiş makine-
si ve 5 sera teslim edildi. İHH’nın çalışma-
ları bununla da sınırlı değil. Sri Lanka’daki 
Müslümanlara kazandırdığı Şehit Necdet 
Yıldırım, Şehit Cevdet Kılıçlar ve Şehit Fa-
ruk Aktaş sağlık merkezlerinde günlük ola-
rak hasta kabulü yapılıyor. Ayrıca İHH’nın 
burada yaptırdığı iki engelli rehabilitasyon 
merkezi ve iki cami var. Bir külliye şeklin-
de tasarlanan içerisinde cami, okul, klinik 

ve yetimhanenin olduğu bir kompleksin te-
meli de yakın bir zamanda atılacak.

Yedi saat süren yolculuğun ardından yurda 
dönüyoruz. Memleketi biz kurtaramıyoruz 
belki ama hiç olmazsa buradaki Müslüman 
yetimlerin kurtuluşuna aracılık eden hayır-
sever vatandaşlarımızın elçisi olarak yine 
yüzlerce yetim yavrunun pırıl pırıl yüzle-
ri, umut ve minnet dolu bakışlarına kavu-
şuyoruz. 
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Ruanda’nın varoşlarında yaşayan bir yetim aile-
sini ziyaret ediyoruz...  Ramazan, Feyruz ve Fa-
tıma. Üç güzel yetim. Babaları hayattayken mü-
ezzinmiş ve iyi bir hayatları varmış. Fakat aniden 
rahatsızlanıp vefat edince bu durum tam tersine 
dönmüş. Şimdiyse yoksulluk içindeler, hayata tu-
tunmaya çalışıyorlar.
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Varlık içinde yokluk ülkesi:

Ruanda Eyüp Köksal

Sömürgeci Batılı güçler 
tarafından körüklenen 

etnik düşmanlık 
sonucunda Ruanda’da 

1994 yılında, 100 günde 
800.000’den fazla 

Tutsi ve ılımlı Hutu 
öldürülmüş. Hutular işe 

çıkar gibi katletmeye 
çıkmış Tutsileri. Kadınlar, 

yaşlılar, çocuklar 
insafsızca katledilmiş.

Varlık içinde yokluk ülkesi:

Ruanda 
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İHH’nın
 yetim 

ailelerini 
kalkındırma 

projelerinden 
birisi de 

Dikiş Atölyesi. 
Açılışı yapılan 

atölyede kırk 
dikiş makinesi 
ve bir overlok 

makinesi 
var. Yetim 

aileleri burada 
öğrendikleriyle 

kimseye 
muhtaç 

olmadan 
geçimlerini 

sağlayacaklar.

Yetim 
Dayanışma 
Günleri’nin 
geleneksel 

pikniklerinden. 
Yemyeşil 

bir tepede 
düzenlenen 

pikniğe 
80 yetim, 

aileleriyle 
birlikte 

katılıyor. 
Yetimler 

ekibimizle 
doyasıya 
oynayıp 

eğleniyorlar.

Ruanda’da
Yetim Dayanışma 
Günleri’nin son 
buluşmasında 
İHH görevlileri 
yetimlere 
hediye dağıtıyor. 
Hepsinin 
hallerinden 
memnuniyetleri 
ve mutlulukları 
anlaşılıyor.
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Emine Güler:
“YEDEM’de
her yetimin hakkı var”
YEDEM (Yetim Destekleme Merkezi) İs-
tanbul Başakşehir’de 2008 yılında birkaç 
gönüllü hanımın girişimi ve İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın desteğiyle kurulan bir iş-
letme. YEDEM’in Koordinatörü Emine Gü-
ler Hanım’ın ifadesiyle de yetimlerin hatta 
ümmetin ticarethanesi burası. YEDEM’de 
tekstil (dikiş, nakış, takı vb.) ve gıda (pas-
ta, kek, kurabiye vb.) alanlarında üretim fa-
aliyetleri gerçekleştiriliyor ve ürünler ge-
rek merkezde gerekse başta kermeslerde 
olmak üzere çeşitli etkinliklerde hayırse-
verlere sunuluyor.

Emine Güler Hanım ile yetimler için na-
sıl yola koyulduklarını, bu güzel ve örnek 

merkezi nasıl kurduklarını konuştuk. Mer-
kezin yöneticilerinden Ayşegül Gündoğdu 
Hanım’a ve çalışanlarına misafirperverlik-
lerinden dolayı da ayrıca teşekkür ederiz.

YEDEM’in kuruluş ve bugünlere geliş süre-
cinden kısaca bahseder misiniz?

Yetimlerin öncelikli olarak Resulullah 
(sav)’ın bizlere emaneti olduğunu düşünü-
yoruz ve bu duyguyla hareket ediyoruz. Bi-
zim için bir yetime emanetini ulaştırmada 
aracı olmak gerçekten çok rahmetli ve be-
reketli bir uğraş. Bu niyetlerle yola çıkan 
YEDEM, 2008 yılında çalışmalarına gıda ve 
tekstil üretiminde 4-5 kişiyle başladı. Herkes 

ortaya becerisini, biri-
kimini ve yeteneğini 
koydu. Aramızda iyi 
bir koordinasyon ku-
rarak üretimlerimiz-
den küçük bir çarşı 
oluşturduk. Burada 
satılanların geliri ye-
timler için kullanıl-
mak üzere İHH İn-
sani Yardım Vakfı’na 
aktarıldı.

YEDEM’de faaliyetle-
rimiz devam ederken 
İHH’nın Moro’da bir 
yetimhane yaptıra-
cağını duyduk ve ye-
timhanenin masraf-

larını karşılamaya biz talip olduk. Bu proje 
YEDEM’i daha çok şevklendirdi, üretimleri-
miz o yetimhanenin yapımını üstlendikten 
sonra artmaya başladı. Şehitlerimiz Bahattin 
Yıldız ve Faruk Aktaş adına Moro’da yapılan 
yetimhanenin giriş ve birinci katını da sahip-
lendi YEDEM. Ayrıca Keşmir’de de katkıda 
bulunduğumuz bir meslek edindirme kursu 
var. Bunların yanında diğer coğrafyalarda-
ki doğal afet ve savaş bölgeleri için de çeşit-
li destekler verdik, programlar düzenledik.

Şu an içinde bulunduğumuz merkez hangi 
bölümlerden oluşuyor?

Üç kattan oluşan merkezimizin giriş katında 
satış mağazamızla birlikte vakfımızın bağış-

larının alınabildiği yönetim odaları bulunuyor. 
Satış mağazamızda, üst katımızda bulunan 
atölyelerimizde hazırlanan ürünleri sergiliyo-
ruz. Çeyiz malzemelerinden yatak örtülerine, 
hediyelik ürünlerden özel tasarımlara kadar 
birçok tekstil ürünü burada üretiliyor. Atölye-
mizde sürekli çalışan personelimiz haricinde 
boş vakitlerinde bize destek vermek için ge-
len gönüllülerimiz için de bir bölümümüz var. 
Aslında burası bir eğitim merkezi olarak da iş-
lev görüyor. Öğrenci arkadaşlar yıl içerisinde 
istedikleri vakitte buraya gelip proje üretebi-
liyorlar. En alt katımızda ise gıda ürünlerimi-
zi ürettiğimiz mutfak bölümümüz bulunuyor. 
Katkı maddesi kullanmaksızın ürettiğimiz tüm 
gıda ürünlerinin hepsi GİMDES tarafından he-
lal sertifikalı ve birçoğu da günlük ürettiğimiz 

Röportaj: Adil Kalkan
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gıdalar. Pasta, börek, tatlı, dondurulabilen ye-
mek gibi ürünler özellikle çok rağbet görüyor.

İlerleyen dönemler için hayalleriniz, hedef-
leriniz var mı?

Burasını yöneticilerimizle planlarken en 
önemli hedefimiz her ilde bir YEDEM ol-
masıydı. Bu merkezlerin öncelikli amacı 
kendi civarlarındaki yetimlere sahip çık-
ması ve belli bir büyümeye geldikten sonra 
da İHH’nın farklı ülkelerde yaptırdığı veya 
yaptırmayı planladığı bir yetimhanenin so-
rumluluğunu almasıydı. Hedeflerimiz ger-
çekleşirse bu çalışmalar İHH’nın daha baş-
ka projeler hazırlamasına destek olacak ve 
işini kolaylaştıracaktır.

Projenizi incelemek isteyenler veya tavsiyele-
rinizi dinlemek isteyenler oldu mu bu süreçte?

Elbette. Bulundukları bölgelerde, yaşadık-
ları yerlerde bir şeyler yapmak isteyip de 
ufuk açıcı fikirlere ihtiyaç hisseden insanlar 
için merkezimiz örnek bir proje. Konuştu-
ğumuz insanlara genellikle tecrübelerimiz-
den bahsediyoruz. Kendilerinin de böyle 
projeler yapabileceklerini görmeleri gere-

kiyor. Cesaret ve ihlas ile yola çıkıldığında 
Allah yardım edecektir inşallah. Müslüman-
ların kıyıda köşede sinmiş halde değil tam 
tersine hayatın içinde bulunmaları gereki-
yor. Toplum olarak gelişmek ve dünyadaki 
Müslümanlar için çare olmak biraz da çö-
züm üretici projelere bağlı. Onun için pro-
je üretmek isteyen kardeşlerimize yardımcı 
olmak bizim açımızdan da mutluluk verici.

Şunu unutmamalıyız ki, bü-
yük bir özen ve dikkatle ya-
pılan yetimhanelerin zamanla 
tamir, tadilat boya vb. ihti-
yaçları oluşuyor. Bu ihtiyaç-
lar da bazen yeni bir yetim-
hane yaptırmak kadar maddi 
kaynak gerektirebiliyor. İşte 
bu ve benzeri giderlerin YE-
DEM gibi yapılrla desteklen-
mesi ve farklı projeler için vak-
fımızın yükünün biraz olsun 
hafiflemesi en büyük isteği-
miz ve temennimiz. 

YEDEM (Yetim Destekleme Merkezi) 2008 yı-
lında gönüllülerin girişimiyle kurulan bir iş-
letme. YEDEM’de tekstil (dikiş, nakış, takı vb.) 
ve gıda (pasta, kek, kurabiye vb.) alanlarında 
üretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu ürün-
lerin satışından elde edilen gelir, İHH İnsani 
Yardım Vakfı’nın yetim çalışmalarına aktarı-
lıyor. Hayırseverler, İstanbul Başakşehir’de 
faaliyet gösteren 
merkezden hem 
ihtiyaçlarını kar-
şılayacak ürünle-
ri tedarik ediyor 
hem de yetimle-
re katkıda bulun-
muş oluyor.

YEDEM’de tekstil 
ürünlerinde çeşit 
yelpazesi olduk-
ça geniş. Bebek 
grubundan batta-
niyeye, nevresim 
takımlarından 
nişan takımları-
na kadar birçok 
ürün mevcut ve 
her birinin üreti-
mi merkezde yer 
alan atölyeler-
de gerçekleştiri-
liyor. Hayırsever 
müşterileri YE-
DEM Çeyiz markasıyla bekleyen renk renk, 
desen desen ürünler hem Başakşehir’deki 
işletmenin mağazasında hem de merkezin 
www.yedemceyiz.com isimli web adresin-
de görülebilir. Malzeme alımından üretimin 
son aşamasına kadar hassas bir süreçten ge-
çerek müşterisiyle buluşan ürünler hakkın-
da bilgi almak için (0212) 485 27 17 numaralı 
telefondan YEDEM’e  ulaşılabilir.

YEDEM Gıda markasıyla satışa sunulan gıda 
ürünlerinde de aynı çeşitlilikten bahsetmek 
mümkün. Börekten tatlı çeşitlerine, kuru pas-

tadan kurabiyeye kadar birçok ürün katkısız 
bir şekilde merkezin mutfağında hazırlanıyor 
ve müşterisiyle buluşuyor. Helal Gıda serti-
fikası da bulunan YEDEM’de 100TL üzerin-
deki siparişler için İstanbul’daki her nokta-
ya ücretsiz teslimat yapılabiliyor. YEDEM 
ayrıca çeşitli toplantı ve buluşmalar için de 
25 kişilik salonunu hayırseverlerin hizmeti-

ne sunuyor. Rezervasyon yapılarak gerçek-
leştirilen etkinlikler için sadece tüketilen 
ürünlerin ücreti alınıyor. Ürünlerinde katkı 
maddesi kullanmayan YEDEM Gıda, İstan-
bul dışından gelen yoğun taleplere şimdilik 
cevap veremiyor. YEDEM Gıda ürünleri için 
(0212) 485 15 95 numaralı telefondan her tür-
lü bilgi alınabilir. 

Ümmetin ticarethanesi: YEDEM
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Kitap Ayracı Gönüllü Grubu:
“İstedik ki insanlarda 
yaptıkları hayırların 
bir hatırası kalsın ve 
gönülleri mutmain olsun”

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünyanın fark-
lı yerlerinde gerçekleştirdiği projeler bölge 
insanı için büyük önem taşıyor. Bölgelerde-
ki halkın ihtiyacına göre planlanan projeler 
hayırseverlerin ve gönüllülerin katkılarıy-
la ihtiyaç sahipleri için umuda ve geleceğe 

dönüşüyor. Ha-
yata geçirilen bu 
projelerin he-
men hepsinin 
gerçekleştirilme 
sürecinin özel 
bir hikâyesi var. 
İHH’nın hizmete 
açtığı Malavi’de-
ki Malavi Yetim-
hanesi ve Pata-
ni’deki Boğaziçi 
Okulu da gönül-
lü çalışması ve iş 
birliğine örnek 
teşkil eden pro-
jeler. Bu iki pro-

jede azimli ve şevkli bir grup insanın hikâ-
yesi saklı. Gerçekleştirdikleri Kitap Ayracı 
Kampanyası ile iki önemli projeyi hayata 
geçiren ve yeni hedefler için İyilikhane Der-
neği adı altında çalışmalarını yürüten gö-
nüllü grubundan Merve Çirişoğlu ve Sena 
Soyyiğit ile bu iyilik hikâyesini konuştuk.

Kitap Ayracı Projesi’nin başlangıç aşama-
sını anlatır mısınız?

Aslında çalışmalarımıza yetimlere destek 
niyetiyle başlamamıştık. Hedefimizde üç 
tane katarakt ameliyatı yaptırmak vardı. 
O zaman bir katarakt ameliyatının bedeli 
120TL idi, biz de 360TL kazanıp üç ameli-
yat yaptırmayı hedeflemiştik. Evlerimizde 
bulunan dergileri kesip biçip ayraçlar yap-
tık. Daha sonraysa ayraçların üzerine ka-
rikatürler çizmeye başladık. Niyetimiz bu 
ayraçları hediye ettiğimiz, sunduğumuz ar-
kadaşlara projemizi anlatıp onların da des-
teğini almaktı.

Gönüllü ekibinizle ilk kalıcı desteğinizi Ma-
lavi Yetimhanesi’ne sağladınız. Böyle önem-
li bir projeyi nasıl gerçekleştirdiniz?

Okulumuzda “Halka” adını verdiğimiz bir 
grubumuz vardı. Yine İstanbul Üniversite-
si öğren-
cilerinin 
bulundu-
ğu “Kafile” 
isminde 
bir grup-
la irtibat 
halindey-
dik. Bu iki gruptaki arkadaşlarımıza e-ma-
iller attık, duyurularımızı ilk olarak bu şe-
kilde yaptık.

Ayraçlar kısa zamanda büyük ilgi gördü. 
İlk etapta hedefimiz katarakt ameliyatla-
rı yaptırmaktı. Kısa zamanda 21 katarakt 
ameliyatı yapılabilecek kadar bağış topla-
dık. Sonraki dönemlerde bağışlar artma-
ya başlayınca İHH Gönüllü Birimi’nden 
bir yetkili ile bu paraları nasıl değerlendi-

rebiliriz diye görüştük. Çünkü proje büyü-
yecek gibiydi, en azından biz öyle öngör-
müştük. kitapayraciprojesi.com ismiyle bir 
web sitesi ve Facebook sayfası kurduk. Gö-
nüllü biriminden görüştüğümüz bir yetkili 
bize Malavi’de gerçekleştirilmesi düşünülen 

bir yetimhane projesinden bahsetti. Proje-
nin 100 bin TL gibi bir maliyeti vardı. Tabii 
bunun için iyi bir şekilde organize olmamız 

gerekiyordu. Nihayetinde gönüllü grubu-
muz öğrencilere hitap ediyordu. Farklı üni-
versitelerden arkadaşların da destekleri ile 
10 ay gibi bir sürede 100 bin TL’yi tamam-
layıp İHH İnsani Yardım Vakfı’na teslim et-
tik. Bu sürecin sonunda tamamlanan yetim-
hanenin açılışı için İHH ile Malavi’ye gittik.

Röportaj: Adil Kalkan

Biz bu projeye üç yıl önce 
başladık. Projeye başladığı-
mızda Boğaziçi Üniversite-
si’nde okuyan iki öğrenciy-
dik. Oda arkadaşımla beraber 
İHH’nın bir broşürünü gör-
müştük. “Siz Görürseniz On-
lar da Görecek” sloganıyla 
İHH’nın katarakt kampan-
yasından bahseden bir bro-
şürdü bu. Bu kampanya için 
ne yapabiliriz diye düşünme-
ye başladık ilerleyen süreç-
te projemiz bereketlendi ve 
bugünlere geldi.

Malavi Yetimhanesi projesine ilk etapta 100 bin TL’lik meblağı 
nasıl karşılayabiliriz diye biraz çekinceli yaklaştık ancak daha 
sonra Allah bereketlendirir diyerek bu projeyi üstlenmeyi ka-
bul ettik ve yola koyulduk. 
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Malavi’de nelerle karşılaştınız, orada his-
settiklerinizden bahseder misiniz?

Malavi Yetimhanesi’nde genelde çocuklar-
la ilgilendik, onların dünyasına girmeye ça-
lıştık. Mesela 14 yaşında Rodney isminde bir 
çocukla tanıştık. Çok sert bakışlı bir çocuk-
tu. Merak ettik neden diğerlerinden daha 
sert bir yapıya sahip diye ve onu yakından 
tanımak istedik. Oradaki partner kuruluşun 
sekreterine ilettik isteğimizi. Rodney’in evi-
ni görmek istiyoruz, ailesi ile tanışmak isti-
yoruz, dedik. Annesiyle babasını çok küçük 
yaşta kaybettiğini, şu an babaannesi ile bera-
ber kaldığını ve babaannesi ile arasının çok 
kötü olduğunu söylediler. Bize bir ev göster-
diler, kulübeden farksız bir yerdi. Normal-
de evlerin camı var orada ama bu evin camı 
bile yoktu. Duvarlar sacdan yapılmıştı, yer-
de ise sadece bambu hasır vardı. Biz şok ol-
duk, birkaç metrekarelik kare şeklinde bir 
alandı burası. Çocuk babaannesi ile orada 
kalıyormuş. Malavi’nin şartlarını biliyorduk 
fakat bu kadar zorlu ve çetin olacağını tah-
min etmemiştik. 

Sonrasında Patani’deki Boğaziçi Okulu ile 
ilgili çalışmalarınız başladı, bu süreçten de 
bahsedebilir misiniz?

Evet, Patani süreciyle birlikte Türkiye’de 64 
şehirde bu projemiz için satışlar yapmaya 
başladık. 64 şehre ürünlerimiz gitti ve oralar-

da arkadaşları-
mız stantlar kur-
dular, kermesler 
yaptılar. Hepsiy-
le sürekli olarak 
iletişim halin-
de olduk. Sam-
sun’a, Bursa’ya 
ve İzmit’e bizzat 
giderek oradaki 
arkadaşlarla gö-
rüştük ve semi-
nerler verdik. 

Bu şekilde arkadaşların katılımlarını önem-
siyoruz. İçlerinden birisi temsilci oluyor ve 

biz o arkadaşımızla planlamalarımızı yürü-
tüyoruz. Çalışmalarımızı böyle ilerletiyo-
ruz. Nihayetinde Boğaziçi Okulu projesini 
tamamlamış olduk ve açılışa da gittik çok 
şükür. Toplam kapasitesi 360 kişi olan bu 
okulda şu anda 300 öğrenci eğitim görüyor.

Patani’deki gözlemlerinizden bahseder mi-
siniz?

Patani’nin Asya’nın Filistin’i olduğunu ön-
ceden beri hep duyardık. Biz orada çok ak-
tif bir savaş olduğunu düşünüyorduk ama 
gittiğimiz zaman daha çok psikolojik bir sa-
vaş yaşandığını gördük. Çok ciddi bir asimi-
lasyon süreci var. Buradaki halkın eğitime 
çok önem verdiğini öğrendik. Bu anlam-
da burada medreseler çok kıymetli, İslami 
okulların olması çok önemli. Bu nedenle 
bunlara dair projeler üretmemiz gerektiği-
ni anladık. Şu anda Patani’de İHH’nın ko-
ordinatörlüğünde Konya-AYDER’in yaptır-
mış olduğu bir yetimhane var. Onun hemen 
karşısına inşa edildi Boğaziçi Okulu. 300 
öğrenci orada hem müfredata uygun bir 

eğitim alıyor hem de dinî eğitiminden geri 
kalmamış oluyor. 

Gönüllü grubunuz İyilikhane Derne-
ği’ne nasıl dönüştü? 

Bu projeleri yü-
rütmek artık öğ-
renci işi olmasın 
ve daha sistemli 
bir halde çalışa-
lım istedik. Bi-
raz araştırdık ve 
gördük ki sade-
ce gençlerin bu-
lunduğu ve ye-
timlerle alakalı 
bir dernek yok. 

Kitap Ayracı Projesi bu konuda nasıl öncü 
olduysa bu projemiz de öncü olabilir diye 
düşündük. Ve nihayetinde yetim temalı bir 
dernek kurmaya karar verdik. 

İnsanlara bu projeleri anlatırken neler ya-
şadınız ya da yöntemleriniz nelerdi? 

İHH bizim için çok büyük güvence oldu. İn-
sanlar İHH’yı tanıyorlar, bu nedenle parala-
rını bize teslim ederken güvenerek teslim 
ettiler. Bu da bizim çalışmalarımıza azim 
kattı, işimizi kolaylaştırdı. Bize şunu soran-
lar oluyor; “Biz bu paraların oralara ulaştı-
ğını nereden bileceğiz?” Biz de insanların 
aklında soru bırakmamak için çok şeffaf 
olmaya özellikle dikkat ediyoruz. Bugüne 
kadar topladığımız paraları İHH’ya teslim 

ederken aldığımız makbuzların fotoğraf-
larını çekip internette ve sosyal medyada 
paylaşmaya özen gösterdik. 

Yakın ya da orta vadede yeni bir ürün veya 
yeni bir proje hedefiniz var mı?

Var elbette. Kupa, t-shirt ve yeni ayraçlar 
bastırmayı düşünüyoruz. İslam coğrafya-
sı haritası niyetimiz var; ya poster şeklin-
de ya da dünya küresi şeklinde. Dediğimiz 
gibi, bunları yaptırırken meseleye iki bo-
yutlu bakmaya çalışıyoruz. Hem insanlar 
baksınlar beğensinler hem de bağış yapsın-
lar istiyoruz. Hedefimizdeki projemiz olan 
Bangladeş’teki yetimhane.

Projelerimizi anlatmak için 
yakın zamanda Kayseri’ye 
gittik. Üçüncü projemiz olan 
Bangladeş yetimhanesinin 
mutfağını Kayseri’deki ar-
kadaşlar üstlendi. Hedef ola-
rak da 30 bin lira belirledik. 
30 bin lirayı toplayacaklar 
ve yetimhanenin mutfağının 
adı “Kayseri Mutfağı” olacak.

UNICEF’in hazırladığı bir rapora göre World Vision 
adlı misyoner kuruluş 4,3 milyon yetime bakıyor. Ken-
di kaynakları olan bu kuruluşun sitesine baktığınızda 
Müslüman coğrafyalara yönelik bilgiler verdiklerini 
de görüyorsunuz. Biz onların kaynaklarına başvurmak 
yerine kendi kaynaklarımızı oluşturmak istiyoruz. Bu 
nedenle araştırma ekipleri kurmak zorundayız. Dola-
yısıyla üç tane proje yürütüyoruz: yetimhane, yetim 
sponsorluk ve yetim coğrafyaları araştırma grupları. 



92 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 FİLİSTİN  | 93

Yetim için yola çıkanlar: 

Faruk Aktaş ve 
Bahattin Yıldız
Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş 2010 yılının 
Mayıs ayında yetimler için, onların daha 
güzel şartlarda yaşamaları için çıktıkla-
rı yolculukta şehit düştüler. Yıldız ve Ak-
taş, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Afganis-
tan’ın Kunduz şehrinde açmayı planladığı 
yetimhane ile ilgili fizibilite çalışmaları ya-
pıyordu. Kunduz’da yetimhane için gerek-
li planlamaları yaptıktan sonra Kabil’e dö-
nüşte bindikleri uçak Kabil’e yaklaşık yüz 
kilometre mesafede düştü. Düşen uçakta 
ayrıca İHH’nın bölgedeki partner kurulu-
şu olan Hedef Derneği’nin Genel Müdürü 
Ahmet Ikbal Yoldaş ve yine aynı derneğin 
Dış İlişkiler Sorumlusu Aynuddin Yoldaş 
da hayatını kaybetti.

Bahattin Yıldız, bulunduğu her ortamda 
yakından şahit olunan çabaları, fedakârlı-
ğı, içtenliği, samimiyeti ve tevazusuyla her-
kesin takdirini ve sevgisini kazanmış bir ki-

şiydi. Afgan cihadına fiilen iştirak etmesi 
örneğinde görüldüğü üzere bedel ödemek-
ten kaçınmayan bir kişiliğe sahipti. 1956 Si-
vas doğumlu olan Bahattin Yıldız, Savaşan 
Afganistan, Cihat Günlüğü, Kar Çiçeği, Kar-
da Ayak İzleri, Güllerin Vedası isimli kitap-
larında Afganistan’ı ve şehadeti yazmıştı.

İHH’nın Asya Masası Sorumlusu olan Fa-
ruk Aktaş ise Pakistan’da eğitim görmüş ve 
bölgeyi iyi bilen biriydi. Kendisi de yetim 
büyümüş biri olarak, emperyalist işgalin 
mağduru olan bu coğrafyanın insanlarına 
ve yetimlerine yardım ulaştırmak, katkıda 
bulunmak için türlü sıkıntıları, zorlukları 
göze almaktaydı. 1974 Iğdır doğumlu olan 
Faruk Aktaş, şehadetinden altı ay önce İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nda çalışmaya başla-
mıştı. İnceliği, fedakârlığı ve alçakgönül-
lülüğü ile tanınan Faruk Aktaş, örnek bir 
şahsiyet, bir dost timsaliydi.

Kudüs, Ortadoğu siyasetinin temel kriteridir. Bu kutsal 
kente hâkim olan güç, tüm bölgeyi kolayca denetler. 

Kudüs Kimin Elindeyse 
Hâkimiyet Ondadır! 

İslam’ın ilk kıblesi ve miracın mekânı kutsal 
Mescid-i Aksa için zaman giderek daralıyor. 
İşgal edildiği tarihten bu yana onlarca saldı-
rıya maruz kalan, yakılan, arkeolojik kazı adı 
altında temelleri oyulan, bir bölümü yıkılan 
ve çevresi boşaltılan Beytü’l-Makdis, emsa-
li görülmemiş sistematik 
bir yıkım siyaseti ile kar-
şı karşıya.

Son aylarda camiye yö-
nelik saldırılarını yoğun-
laştıran fanatik Yahudi gruplar, iktidarda bu-
lunan Benyamin Netanyahu hükümetinden 
aldıkları destekle yürüttükleri kampanyalar 

sayesinde, resmî adımlara da hız vermiş du-
rumda. Bundan bir süre önce mescidin çev-
resinde Müslümanlara ait evlerin müsadere-
sine girişen işgal yönetimi, son birkaç yıldır 
Yahudi fanatiklerin mescide yönelik tecavüz-
lerine de zemin oluşturup kendi kamuoyunu 

böyle bir işgale hazırlamış oldu. Bu çabalar-
la eş zamanlı olarak Müslümanların camiye 
girişine kısıtlama getiren Siyonist yönetim, 

Dr. Ahmet Emin Dağ
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Kudüs’te ikamet eden çok sayıda Filistinliyi 
ya tutuklayarak ya da göz dağı vererek Ku-

düs’teki etnik te-
mizlik çalışmala-
rına tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Şu ana kadar 
yüzlerce Müslü-

man aile bir şekilde başka bölgelere zorun-
lu iskân edildi.

Bölgeyi ve uluslararası toplumu, “Gazze’den 
yükselen terör tehlikesi” gibi suni gündem-
lerle meşgul edip Aksa’daki oldu bittileri sin-
si bir şekilde yürüten Siyonist proje sahipleri, 
ne yazık ki İslam dünyasındaki sessizlikten 
cesaret almaktadır. İşgalcilerin bunu yapar-
ken tek motivasyon kaynağı tarihsel heze-
yanları değil kuşkusuz. İsrail işgal rejimi böl-

ge tarihindeki bir gerçeği çok iyi bilmekte: 
Kudüs bugüne kadar Ortadoğu siyasetinin 
temel kriteri olmuştur ve bu kutsal kente 
hâkim olan güç tüm bölgeyi kolayca denet-
ler. Siyonist rejimin bölge hâkimiyetinde bu 
kentin kendi denetiminde olması vazgeçil-
mez bir zorunluluktur.

Bölgedeki İslam hâkimiyeti dönemlerin-
de Kudüs bir barış ve kardeşlik şehri olarak 
tüm dünyaya ışık olmuştu. Ancak önce İn-
giliz işgali ve ardından gelen Siyonist işgal 
bu kutsal ışığı söndürmüş, yerine karanlık 
bir dönem başlamıştır. Kudüs’ün işgali as-
lında bir dönemin kapanıp başka bir döne-
min açılışını da gösteren sembolik bir de-
ğişimdi. Zira bu kenti elinde tutan güç, bir 
anlamda tüm bölge siyasetini yönlendirme 
kapasitesine sahip olmaktadır.

Ortadoğu sorunu çözülme-
den dünyada tam anlamıyla 
barış olmaz. 

Hz. Ömer döneminde Kudüs’ün fethedilme-
sinin ardından İslam’ın diğer bölgelere yayıl-
ması hız kazanmıştı. Kudüs’ün Müslüman-
ların elinden çıktığı ve Haçlı hâkimiyetinin 
başladığı 1099 tarihi aynı zamanda tüm İs-
lam dünyasının zafiyet içine girdiği bir sü-
reçti. Selahaddin Eyyubi’nin bölgedeki hâ-
kimiyetinin yolu, Kudüs’ü 1187 tarihinde 
fethettikten sonra açılmıştı. Yine Osman-
lı’nın bölge hâkimiyeti Kudüs’ten bağımsız 
düşünülemez. Bu nedenle bu kutsal bölge, 
bir anlamda tüm Ortadoğu’ya hâkimiyetin 
kapısını açan bir anahtar gibi görülmüştür. 
Günümüzde de Siyonist işgal, kendi bölgesel 
egemenliğini pekiştirmek için Kudüs anahta-
rını sağlama alarak işe başlamıştır. Bugün iş-
gal altındaki kent özgürleşeceği günü bekler-
ken, Beytü’l-Makdis’e hâkim olacak güç tüm 
bölgenin geleceğinde de söz sahibi olacaktır.

Bu nedenle Aksa’nın işgaline çok kısa bir 
süre kalan şu aşamada tüm Müslüman top-
lumlar Siyonistlerin kirli planlarına karşı 
harekete geçmelidir. Başta Türkiye olmak 
üzere İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye tüm 
ülkelerin İsrail’e karşı ciddi bir adım atma 
zamanı çoktan gelmiştir. Daha önceki kı-
nama açıklamalarının aksine, bu kez somut 
bir karar alınarak Kudüs’teki tüm İslam mi-
rasının uluslararası koruma altına alınma-
sı için çabalar ortaya konmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, Ortadoğu sorunu çö-
zülmeden dünyada tam anlamıyla barış ol-
maz. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu 
sorunu çözülmez. Kudüs işgali sona erme-
den de Filistin sorunu çözülemez. Dünya 
barışının anahtarı Kudüs’tedir.



Mavi Marmara neden yola çıktı?
Kurulduğu 1948 
yılından itibaren 
Filistinli Müslümanla-
ra zulmeden İsrail, 
Şubat 2006’da 
yapılan Filistin 
seçimlerinden 
sonra, Gazze’ye 
siyasi ve ekonomik 
yaptırım uygulama-
ya başladı.

2007’den itibaren bu 
yaptırımlar daha da 
sertleştirildi. Gazze 
havadan, karadan ve 
denizden ablukaya 
alındı. 

Aralık 2008-Ocak 
2009’da İsrail’in 
Gazze’ye düzenlediği 
Dökme Kurşun 
Operasyonu 22 gün 
sürdü.

Gazze’de durum 
böyleyken 2009 yılında 
Gazze’ye yardım 
götürmek için “Filistin’e 
Yol Açık” isimli bir kara 
yolu konvoyu oluşturul-
du. Tüm engellemelere 
rağmen konvoydaki 
200 araç ile sağlık ve 
insani yardım malzeme-
leri bölge halkına 
ulaştırıldı.

28 Aralık 2008 - 18 Ocak 2009

Saldırılar nedeniyle 
Gazze’de 355’i çocuk en 
az 1.500 kişi hayatını 
kaybetti, binlerce kişi 
yaralandı.

Hastane ve ilaç yetersizliği 
nedeniyle sağlık sorunları arttı, 
ölümler meydana geldi. 

İnsan ve ticari mal giriş çıkışı 
tamamen sınırlandırıldı.

Tarım arazileri, okullar, iş yerleri, evler, 
hayvan barınakları, sulama kanalları 
gibi sivil hedefler, kullanımı Cenevre 
Sözleşmesi ile yasaklanmış misket ve 
fosfor bombalarıyla yerle bir edildi.

Gazze halkının bu topraklar
Filistinli için açık hava hapishanesine dönüştü. 

 72%'si
açlık sınırında yaşarken,

1,5 milyon 

“Rotamız Filistin
Yükümüz İnsani Yardım” 
olarak isimlendirilen bu 
filonun Türkiye
organizasyonunu

üstlendi ve filonun 
uluslararası bir organizas-
yona dönüşmesinde 
öncülük ederek Gazze 
için dünyanın dört bir 
yanından destek aldı.

Ambargo ve ablukanın 
kaldırılması amacıyla 
Mayıs 2010’da 6 
uluslararası sivil toplum 
kuruluşu, bağışlarla 
temin edilen yaklaşık 
10.000 tonluk insani 
yardım malzemesini 
Gazze'ye ulaştırmak 
için 9 gemiden oluşan 
bir yardım filosu 
oluşturdu.

31 Mayıs 2010 günü 
sabah saatlerinde 
Gazze’ye yaklaşan 
filonun etrafı İsrail 
donanmasına ait 4 
savaş fırkateyni, 3 
helikopter, 2 denizaltı 
ve 30 zodyak bot ile 
sarıldı.

Filo, insani yardımla 
birlikte 37 ülkeden, 
aralarında parlamenter, 
akademisyen, gazeteci, 
yazar, din adamı ve 
sanatçıların da 
bulunduğu, farklı din ve 
uyruktan 700’ün 
üzerinde insani yardım 
gönüllüsünü de 
taşıyordu.

Sabah 4:32’de, Gazze 
kıyılarının 73 mil 
açığında, uluslararası 
sularda, tam teçhizatlı 
İsrail askerleri plastik ve 
gerçek mermilerle filoya 
ateş açarak silahsız 
sivilleri hedef aldı.

Olay sonrasında İsrail’in 
tüm engelleyici 
girişimlerine rağmen 
BM İnsan Hakları 
Konseyi İsrail'in 
suçluluğunu ortaya 
koyan bir rapor 
yayımladı.

İsrail’in dokunulmaz 
olarak bilinen algısını 
kıran Mavi Marmara 
muhtaç ve mazlumların 
umut sembolü oldu.

Saldırı esnasında dokuz 
insani yardım gönüllüsü 
şehit edilirken 56’sı ağır 
olmak üzere çok sayıda 
yardım gönüllüsü de 
yaralandı. Ağır yaralılar-
dan Uğur Süleyman 
Söylemez dört yıl 
komada kaldıktan sonra 
geçtiğimiz mayıs ayında 
vefat etti. Söylemez’in 
vefatıyla İsrail saldırısı 
sonucu şehit olanların 
sayısı 10’a yükseldi.

İsrail saldırısı sonrasında
Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde 
başlayan hukuki süreç 
ile Güney Afrika 
Cumhuriyeti, İspanya, 
İsveç, Belçika, İngiltere 
ve İtalya’daki soruşturma-
lar devam ediyor.

Türkiye’de devam eden 
ve 26 Mayıs 2014 
tarihinde görülen davada 
dört İsrailli komutan (*) 
hakkında tutuklama kararı 
verildi. Kararın Interpol 
kırmızı bülten vasıtasıyla 
yakalama şeklinde infazı 
kararlaştırıldı. İsrail 
Devleti’ne karşı çeşitli 
mahkemelerde açılan 
tazminat davaları sürüyor.

(*) Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, 
Askeri İstihbarat Daire Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Avishay Levi

İsrail, olaydan 3 yıl 
sonra Türkiye'den özür 
dileyerek işlediği suçu 
itiraf etmiş oldu.

İsrail’in Filistin toprakla-
rındaki işgali yaklaşık

devam ediyor
70 yıldır 



Siyonistlerin Aksa’ya Yönelik Saldırıları

1947 BM bölünme 
planında kentin doğu 
kesiminde kaldığı için 
Yahudi kontrolü 
dışında olan Mescid-i 
Aksa, 1967’deki 3. 
Arap-İsrail Savaşı’nda 
İsrail’in işgaline girdi 
ve o tarihten sonra 
sistemli bir Yahudileştir-
me çalışmasının hedefi 
haline geldi.

21 Ağustos 1969 tarihinde 
Yahudi bir fanatiğin bir 
grup Siyonistle birlikte 
Mescid-i Aksa’yı yakma 
girişimi sonucu caminin 
önemli bir kısmı tahrip 
edildi.

Çok geçmeden 1970-72 
arasında Mescid-i Aksa’yı 
çevreleyen surların hemen 
altında arkeolojik çalışma 
adı altında tünel kazılarına 
başlandı. Güney ve batı 
kesimlerinde başlayan 
kazılarda cami sınırlarının 
içine girilerek, yaklaşık 13 
metre derinlikte bazı 
oyuklar açıldı.

Batı tarafındaki 
duvarların altında yer 
alan yeni kazılar, 
1974’ten başlayarak 
1976’ya kadar sürdü ve 
aralarında Ubade bin 
Samit ile Şeddat bin 
Evs gibi sahabe 
kabirlerinin de bulundu-
ğu Müslüman mezarlığı-
nın yok edilmesi ile 
devam etti.

Süleyman 
Mabedi’nin 
kalıntılarını arama 
bahanesiyle 
yürütülen kazılarda 
1977 yılından 
itibaren caminin 
kadınlar bölümü-
nün tam altına 
ulaşıldı.

Burak Duvarı 
(Yahudilerin 
Ağlama Duvarı 
olarak adlandırdıkla-
rı duvar) yönünden 
kazılarını sürdüren 
Siyonistler, 1979 
yılında Mescid-i 
Aksa’yı zemin 
altından doğu-batı 
yönünde ikiye 
böldüler. Yine aynı 
yıl yapılan resmi 
açılışla, tünel içinde 
küçük bir Yahudi 
ibadethanesi geçici 
olarak kullanılmaya 
başlandı.

2007 yılından itibaren 
Caminin batı yanındaki 
Babü’l-Mağaribe’de 
başlayan yıkımlar 
dünyadan gelen tepkiler 
ve Türkiye’den giden 
uzman heyetin olumsuz 
raporuna rağmen 
durdurulmadı.

2009 yılında Kudüs 
Belediyesi aldığı 
karar ile Doğu 
Kudüs’te ruhsatsız 
olduğu gerekçesiyle 
Filistinlilere ait evlerin 
yüzde 25’inin 
yıkılacağını açıkladı. 
Bu yıkımlara Aksa 
çevresindeki 
mahallelerden 
başlanma ihtimali 
üzerine fanatik 
Yahudiler mabed 
maketleri ile provoka-
tif faaliyetlerine hız 
verdi.

1982 yılından sonra 
başlayan yeni kazı 
ve yıkım çalışmala-
rında, çevredeki 
bazı Arap sakinleri-
nin evleri kamulaştı-
rıldı ya da 
doğrudan doğruya 
Yahudi yerleşimcile-
re verildi. (Bu 
dönemde bedava 
ev sahibi olan 
Yahudiler arasında 
Ariel Şaron da 
bulunuyor.)

Ocak 1999 
tarihinde Mescid-i 
Aksa’yı Süleyman 
Mabedi’ne 
dönüştürme 
yolunda İsrail 
kamuoyunda resmi 
tartışmalar 
başlatıldı ve sonraki 
günlerde yapılacak 
provokasyonlara 
ortam hazırlandı.

Temmuz 2000 tarihinde 
toplanan İsrail parlamen-
tosu, Kudüs’ün “İsrail’in 
ebedi başkenti” 
olduğunu yasa maddesi 
haline getirdi. Vakit 
kaybetmeden Kudüs 
Belediye Başkanlığı, 
Harem-i Şerif bölgesinde-
ki Yahudilere de ibadet 
izni verilmesi konusunda 
lobicilik çalışmalarını 
yoğunlaştırdı.

2008 yılının sonundan 
itibaren Aksa Camii’nin 
çevresindeki mahalleleri 
boşaltmaya başlayan 
Siyonist yönetim, Silvan, 
Şeyh Cerrah ve Butsan 
mahallelerinde evleri 
tahliye etmeye başladı. 

1994 yılında Siyonist 
Kudüs Belediyesi 
“Kudüs 2020” 
projesini kabul 
ederek, Aksa’nın 
çevresindeki 
Müslüman nüfusun 
tahliyesi sürecini 
hızlandırdı.

1947 1969 1970-72 1974-76 1977 1979 1982 19991994 2000 2007 2008 2009

Eylül 2000 tarihinde Ariel 
Şaron tarafından yapılan 
provokatif Aksa ziyareti, 
camiye yönelik en cüretkar 
saldırılardan biri olarak 
tarihe geçerken, Aksa 
İntifadası'nın başlamasına 
neden oldu. Bu süreç 
içinde 5 binden fazla 
Filistinli hayatını kaybetti. 
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Kurban ibadet, 
paylaşmak kardeşliktir

Sözlükte “yaklaşmak” anlamına gelen kur-
ban, Allah’a yaklaşmayı, malların Allah yo-
lunda feda edilmesini, Allah’a teslimiyeti 
ve şükrü ifade eder. Kurban aynı zamanda 
Müslüman kardeşe yaklaşıp dara düştü-
ğünde onun yanında olmanın ve kardeşliği 
paylaşmanın da adıdır. Biliyoruz ki yeryü-
zünün kan içinde kaldığı bir zamanda sığı-

nılacak tek şey Allah’ın rahmeti ve mağfire-
tidir. Bizler Müslümanlar olarak ancak O’na 
yaklaşarak istiğfar edebileceğimiz inancını 
taşıyoruz. Âlemlere yayılan rahmetin, in-
sanlığın bozulan vicdanını temizlemesinin 
umuduyla, Kurban bereketiyle, kardeşleri-
mizle ümmet olma şuurunu paylaşmak için 
yola çıkıyoruz.

İHH İnsani Yardım Vakfı ola-
rak yolumuz yine Arakan’dan 
Mısır’a, Filistin’den Doğu 
Türkistan’a, Suriye’ye; Kaf-
kasya’dan Balkanlara, Afri-
ka’dan Ortadoğu’ya mazlum 
ve mağdur bütün coğrafya-
lara uğruyor. Bu yolculu-
ğumuzda Hz. İbrahim’in 
sadakatini, Hz. İsmail’in tes-
limiyetini arıyoruz. Sıkıntı-
ya düşmüş, felakete uğramış, 
zulüm görmüş, aç ve açıkta 
kalmış; savaş, afet gibi se-
beplerle mağdur olmuş, ya-
ralanmış, sakat kalmış; evsiz, 
yurtsuz, tüm insanlara ulaş-
ma gayesini taşıyoruz.

 Her sene olduğu gibi bu sene 
de onlarca ülke ve bölgede 
bize emanet edilen kurban-
ları sahiplerine ulaştıraca-
ğız. Kurban vesilesiyle yer-
yüzüne dağılan İHH ekipleri, 
kendilerini dört gözle bekle-
yen kardeşlerine sadece kur-
ban eti götürerek değil, aynı 
zamanda hayat koşullarını 
iyileştirmeye yönelik çeşit-
li projeler hazırlayarak da 
destek olmaya devam ede-
cek. Cami ve mescitlerin, su 
kuyularının, eğitim merkez-
lerinin, meslek edindirme 
kurslarının, yetimhane bina-
larının, sağlık merkezlerinin, 
okulların ve daha birçok kalı-
cı projenin temelleri kurban 
ziyaretleri sırasında atılacak.
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İHH’nın 2013 yılı 
Kurban çalışmaları
İHH İnsani Yardım Vakfı geçen yıl 114 ülke ve 
bölgede, 6.000’i yurt içi, 34 bini yurt dışında 
olmak üzere toplam 40 bin hisse kurbanı ih-
tiyaç sahiplerine dağıttı. Kurban çalışmasıy-
la yaklaşık 1 milyon 400 bin insana ulaşıldı. 
Ağırlıklı olarak Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, 

Ürdün, Patani, Myanmar, Moro, Pakistan, Af-
ganistan, Darfur ile Somali gibi kriz ve savaş 
bölgelerinde kurban çalışması yapıldı. İHH 
ekipleri, Müslümanların azınlıkta olduğu 
Nepal, Sri Lanka, Surinam, Vietnam, Küba, 
Haiti ve Kamboçya’da da çalışmalar yaptı.

Myanmar ve Patani

Uzak Asya topraklarında zor şartlar altında 
yaşayan, Myanmar’ın Arakan ve Meiktila böl-
geleri ile Patani’deki Müslümanlar da Kurban 
Bayramı’nda yalnız bırakılmadı. İHH ekiple-
ri, Patani’nin Muho, Weng, Taba, Balukar, Sa-
mak, Jagla, Ternang ve Kokphor bölgelerinde 
700 hisse kurbanı yaklaşık 5.000 aileye ulaş-

tırdı. 2.500 Myanmarlı Müslüman’ın yaşadı-
ğı Arakan’da 300, Meiktila’da 200, Yangon 
şehrinden 96 kilometre güneyde yer alan ve 
2008’deki Nergis Kasırgası’ndan etkilenen 
700 Müslüman ailenin yaşadığı bölgede 100, 
Yangon’a yakın bir yer olan Dala kasabasında 
da 50 adet kurban kesildi.

300 bin Suriye-
li mülteciye kur-
ban eti

2013 yılı kurban ça-
lışmalarında önce-
lik Suriyelilere ve-
rildi. Türkiye, Irak, 
Yemen, Lübnan ve 
Ürdün’deki mülte-
ci kampları ile Su-
riye içerisinde Şam, 
Halep, Hama, İdlib, 
Lazkiye, Deirezzor 
ve diğer şehirlerde-
ki mülteci kampla-
rında kesilen 5 bin 
200 hisse kurban, 
yaklaşık 300 bin 
Suriyeliye dağıtıldı.

Afrika’nın her yerinde

2013 yılında Afrika’da da yoğun bir kurban ça-
lışması yapıldı. Nijer, Somali, Mali, Gine, Su-
dan, Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Tanzanya, 
Güney Afrika, Burundi, Cibuti, Kongo Cum-
huriyeti, Botsvana, Lesoto, Mozambik, Swa-
ziland, Zimbabve, Zambiya, Gambiya, Gana, 
Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Madagas-
kar, Malavi, Moritanya, Nijerya, Ruanda, Se-
negal, Sierre Leone, Togo ve Uganda’da kur-
banlar kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

 Nepal ve Sri Lanka Müslümanları

İHH ekipleri, 2 milyon Müslümanın yaşadığı 
Nepal’de 100 büyükbaş ve 50 küçükbaş ol-
mak üzere 700 hisse kurban keserek ihtiyaç 
sahiplerine dağıttı. Rajbiraj şehrindeki kur-
ban kesimi ve dağıtımına Nepal Müslüman-
ları büyük ilgi gösterdi. Ayrıca İHH, Nepal’de-
ki Müslümanların kendi dillerinde Kur’an-ı 
Kerim meallerine kavuşmaları için başlatılan 
projeye maddi destek vererek çalışmanın ta-
mamlanmasını sağladı. Güney Asya’nın fakir 
ülkesi, 20 milyonluk nüfusunun yüzde 8’ini 
Müslümanların oluşturduğu Sri Lanka’da ise 

80 büyükbaş kurban kesilerek 38 bin 300 ki-
şiye dağıtıldı.

 Pakistanlı ve Filistinli mülteciler

Pakistan’da ağırlıklı olarak mültecilerin bulun-
duğu bölgelerde kurban kesimi yapıldı. Rawal-
pindi, Haripur, Rara, Keşmir, Muzaffarabad 
ve Skardu bölgesinde toplam 160 büyükbaş 
kurban kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 
Çatışma bölgesi Swat’tan kaçmak zorunda ka-
lan mültecilere de kurban eti dağıtıldı. Afga-
nistan’da da 78 büyükbaş kurban kesilerek 25 
bin ihtiyaç sahibine dağıtıldı. İHH ekipleri, Fi-
listinli mültecileri de unutmadı. Filistin’deki 
mülteci kamplarında 140, Lübnan’da 45, Ür-
dün’de de 15 büyükbaş kurban kesildi. Kur-
banlar Nehrü’l-Barid, Beddavi, Şatilla, Burc 
el-Beracin, Katermaya, Ayn el-Hilva ve Meie 
Meie kamplarındaki mülteci ailelere dağıtıldı.

 Balkanlar

Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, San-
cak ve Kosova’da da kurban çalışması yapıldı. 
Bosna-Hersek’te 32 büyükbaş kurban kesile-
rek ihtiyaç sahibi 1.600 aileye dağıtıldı.
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Kurbanlarınız nasıl kesiliyor?
Kurbanlarını yüzlerce ülke 
ve bölgedeki kardeşlerine 
vekâlet yoluyla gönderen 

hayırseverlerimiz, kurban 
bedellerini İHH’nın banka 

hesap numaralarına havale, 
kredi kartı, posta çeki ile 

veya vakıf merkezine bizzat 
gelerek elden, internet 
üzerinden online bağış 
veya telefon vasıtasıyla 

ulaştırırlar.

Bayramlaşmanın 
ardından kesilen 
kurbanlar ihtiyaç 

sahiplerine 
dağıtılır.

Gelen kurban bedelleri, 
bağışçıların talebi 
doğrultusunda, İHH 
tarafından kurban 
organizasyonu 
yapılacak ülkelerin 
ihtiyaç durumuna göre 
paylaştırılır.

Kurban Bayramı’nın 
birinci günü, 
kurbanlıklar bayram 
namazı akabinde 
İslami usullere göre 
kesilir.

Kurbanlıklar,
İHH görevlilerince, 

çalışma yapılacak ülke 
ve bölgelerde kurban 

ibadeti için gerekli 
kriterlere uygun olarak 

satın alınır.

Kurban kesimleri 
tamamlandıktan sonra 
İHH, kurban sahiplerine 
kısa mesaj yoluyla 
kurbanın kesildiğine dair 
geri bildirimde bulunur.

Kurban bedelini nasıl 
ulaştırabilirsiniz?
Online bağış sistemi ile:

online.ihh.org.tr/kurban
Tele-bağış ile: 0212 6312121

Vakıf merkezine gelerek elden
Banka hesap numaraları aracılığıyla

Posta çeki hesabıyla1

5

2

3

4

6
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Ocak 2014’ten bu yana 
yayında olan
www.ihhakademi.com, 
İHH İnsani ve Sosyal Araş-
tırmalar Merkezi araş-
tırmacıları, alanlarında 
saygın akademisyen ve 
uzmanlar tarafından ha-
zırlanan rapor, makale, rö-
portaj, araştırma-inceleme 
yazıları, kitap vb. mater-
yallerin yayımlandığı bir 
platform. Sitede araştırma 
merkezinin çalışma yürüt-
tüğü savaş/çatışma/geri-
lim, insancıl hukuk, soy-
kırım/katliam, tarih ve 
politika, açlık, yoksulluk, 
göç ve kitlesel insan hare-
ketleri, mülteci/sığınmacı, 
doğal afetler, insani yar-
dım, insani diplomasi, in-
san hakları, terör, sivil top-
lum ve STK’lar, Müslüman 
azınlıklar, sosyal ve eko-
nomik politikalar, tarım 
politikaları, ırkçılık ve ya-
bancı düşmanlığı vb. ko-
nularında kaleme alınmış 
yazılara yer veriliyor.

İHH’nın faaliyet alanları 
ile paralel ilmi çalışmalar 
yürüten İnsani ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi’nin 
yayın organı olan 
www.ihhakademi.com,
insani yardım ve insan hak-
ları literatürüne de önemli 
bir katkı sağlıyor. 

İHH İNSANİ VE SOSYAL
ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Daha fazla belgesel ve video için youtube.com/ihhtr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Yapım: İHH 
Yönetmen: Emre Karapınar

2013 yılında Filipinler’de meydana gelen Haiyan -halk ara-
sında bilinen adıyla Yolanda- tayfunun ardından insanla-
rın hayatta kalma mücadelesinden bir kesit sunan belge-
selde Tacloban’da yaşayan ve felakette yakın akrabalarını 
ve evini kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen 
Jerry Bituin’in hikâyesi anlatılıyor.

Belgeseli izlemek için YouTube’a “Yolanda Belgeseli” yaz-
manız yeterli.

Yapım: İHH 
Yönetmen: Tülay Gökçimen

Suriye’de devrim yanlısı olmakla suçlanıp tutuklanan ve 
işkenceler sonucunda vefat eden babalarının cenazesini al-
mak için yola çıkan ancak tutuklanarak cezaevine gönde-
rilen üç kız kardeşin, İHH’nın gerçekleştirdiği çalışmaları 
neticesinde kurtulana kadar geçirdikleri 24 saat anlatılıyor.

Belgeseli izlemek için YouTube’a “Suriye Zindanlarında 24 
Saat” yazmanız yeterli.

Yapım: İHH 
Yönetmen: Aziz Köroğlu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, Ramazan ayında evlerin-
den koparılmış, yurtlarından uzağa düşmüş Müslüman-
ların kamp hayatında temiz suya olan özlemleri, ülkede 
hâlâ devam eden Müslüman avından kaçabilenlerin zor 
şartlar altındaki kamp hayatları anlatılıyor.

Belgeseli izlemek için YouTube’a “Suya Giden Yol” yaz-
manız yeterli. 
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İHH Gazze/Filistin Yardım 
Çalışmaları (2009-2014)
İHH İnsani Yardım Vakfı kurulduğu günden bu yana Filistin meselesini yakından takip 
etmekte ve çözüm için destek olmaktadır. İHH, işgal altındaki Filistinlilere insani yardım 
götürürken insan hakları alanında da Filistinlilerin haklarını savunmak için gayret sarf 
etmektedir. Ayrıca İHH, Suriye, Lübnan, Ürdün’deki Filistinli mültecilere ve diasporada 
yaşayan Filistinli muhacirlere de destek vermektedir. 

Yetim

• 2009 yılında “Sponsor Aile Sistemi” ile 2.533 
Filistinli yetimin bakımı üstlenilmiş, bu rakam 
Kasım 2012’de 10.746’ya ulaşmıştır. 

• Günümüzde büyük çoğunluğu Gazze’de ol-
mak üzere Lübnan mülteci kamplarında ve 
Batı Şeria’da yaşayan 13.012 Filistinli yetim 

çocuk İHH’nın yetim sponsorluk sistemi kap-
samında aylık nakdi yardımlarla desteklen-
mektedir.

• 2012 Eylül ayında Gazze Yetim Ofisi’ne ye-
timler için kullanılmak üzere temel ihti-
yaç maddeleri alınmıştır. Projenin maliye-
ti 10.000 avrodur.

Ramazan - Kurban

• Her kurban döneminde Gazze’de kurban 
kesimi yapılmakta ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmaktadır. 

• Gazze’de her yıl Ramazan ayında gıda yar-
dımı yapılmakta ve sıcak yemek dağıtıl-
maktadır. 

• Bayramlarda yetim öğrencilere kıyafet yar-
dımı yapılmaktadır.

• 2012 Haziran ayında Gazze’de adak kur-
ban kesimi gerçekleştirilmiş. Dağıtımlar-
dan 1.050 kişi istifade etmiştir. Projenin 
maliyeti 8.750 avrodur.

• Gazze Şeridi’nde ambargo altında yaşayan 
halka yardımda bulunmak amacıyla 2013 
yılı içerisinde 60 adet büyükbaş adak kur-
banı kesilerek dağıtımı yapılmıştır. Proje-
nin maliyeti 74.000 avrodur.  

• 2013 Ramazan ayında 2935 aileye Rama-
zan kumanya paketi dağıtılmış ve 10.000 
kişiye iftar verilmiştir. Projenin maliyeti 
114.900 avrodur

• 2013 yılında Kurban bayramında 149 bü-
yükbaş hayvan, kurban edilerek etleri ihti-
yaç sahiplerine dağıtılmışır. Projeden yak-
laşık 16 bin aile istifade etmiştir. Projenin 
maliyeti 254.600 avrodur. 
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Acil - Sosyal Yardım

• 2010 yılında Gazze’nin Mugraga bölgesin-
de meydana gelen sel felaketinin ardından 
bölgede arama-kurtarma çalışmaları yapıl-
mış; afet nedeniyle evlerinde kalamayan 
mağdurlara sıcak yemek dağıtılarak selden 
zarar gören evler için nakdi yardım yapıl-
mıştır. Yapılan yardımların toplam değe-
ri 55.000 avrodur.

• İsrail saldırıları sonucu evleri yıkılan 1.000 
aileye 2.000’er avro nakdi yardım yapıl-
mıştır.

• 2012 Mayıs ayında Gazze’de 8.800 aileye 
1.000 adet yatak, 2.000 adet battaniye ve 
2.960 adet kıyafet yardımı yapılmıştır. Pro-
jenin maliyeti 85.600 avrodur.

• 2012 Kasım ayında 2.223 ihtiyaç sahibi ai-
leye gıda kumanyası dağıtımı yapılmıştır. 
Projenin maliyeti 80.000 avrodur.

• 2010 yılında Gazze Şeridi’nde yaşayan 30 
çiftin evlenmesine destek olunmuştur. Pro-
jenin toplam maliyeti 30.000 dolardır.

• 2013 yılında İHH’nın önderliğinde başla-
tılan kampanya ile 5. İslam Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşları Konferansı’nın Gazze 
konulu özel oturumunda İHH’nın da arala-
rında bulunduğu kuruluşlar Gazze’ye 6.5 
milyon dolar bağışta bulundu.

• 2013 yılının sonbahar ve kış aylarında ya-
ğan yağmur ve kar sonucunda Gazze Şeri-
di’nde evleri zarar gören vatandaşlara ve 
yaklaşık 1000 yetim ailesine yönelik kış-
lık elbise, battaniye, soba, ve yakacak yar-
dımı gerçekleştirilmiştir. Projenin maliye-
ti 14.560 avrodur.

• 2013 yılında Gazze’ye uygulanan ambar-
go nedeniyle açlık sıkıntısı çeken halka 
yönelik yapılan acil gıda yardımında 1355 
aileye gıda ulaştırılmıştır. Projenin mali-
yeti 41.500 avrodur.

• 2014 yılının Ramazan ayında İsrail’in ger-
çekleştirdiği saldırılara rağmen, 7000 ai-
leye kumanya dağıtımı gerçekleştirilmiş, 
350.000 dolarlık ilaç ile 250.000 dolarlık 

gıda ve sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. 

• 2014 Ramazan ayında başlayan, binlerce 
Filistinli’nin şehit olmasına neden olan 

İsrail saldırılarında büyük bir yıkıma sah-
ne olan Gazze’ye saldırıların başlangıcın-
dan bugüne toplamda 8.580.000 liralık 
yardım ulaştırılmıştır.
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Kalıcı Projeler

• Beyt Lahya bölgesinde 100 aileye mantar 
üreticiliği konusunda eğitim verilerek ye-
tiştirmeleri için mantar temin edilmiştir. 
Projenin maliyeti 13.000 avrodur.

• Unlu mamullerin üretimi ile ilgili altı aylık 
bir kurs düzenlenmiştir. 300 kadının fay-
dalandığı kurs süresince yapılan mamul-
ler satılarak katılımcıların aile bütçelerine 
katkı sağlamalarına da imkân tanınmıştır. 
Programın maliyeti 23.000 avrodur.

• 2012 Haziran ayında Beyt Hanun Belediye-
si’ne çöp kamyonu alınmış ve yakıt temi-
ni yapılmıştır. Projenin maliyeti 165.000 
dolardır.

• Refah, Hanyunus, Tell el-İslam, Nasır Bölgesi 
ve Cebaliye’de kadınlar için dikiş-nakış kurs-
ları açılmıştır. Bu kurslardan her üç ayda bir 
200 kişi mezun olarak diploma almaktadır. 
Yaklaşık 4.000 kişi bu kurslarda eğitim ala-
rak meslek sahibi olmuştur. Bir kurs merke-
zinin yıllık gideri yaklaşık 20.000 avrodur.

• Gazze’de 360 kadına mesleki eğitim ve-
ren Refah Kadın Eğitim Merkezi’nin yıl-
lık masrafı karşılanmıştır. Projenin mali-
yeti 18.200 avrodur.

• Gazze Şeridi’nin sınır bölgesinde yaşayan 
ve evleri İsrail saldırıları sonucu yıkılan altı 

aile için üç katlı, altı 
daireli bir bina yapıl-
mıştır. Projenin mali-
yeti yaklaşık 130.000 
avrodur.

• Furkan Sava-
şı’nda (Dökme Kur-
şun Operasyonu) İs-
rail saldırıları sonucu 
Karame, Huzaa ve 
Nuseyrat bölgele-
rinde yıkılan evlerin 
yapımı için çalışma-
lar başlatılmıştır. İn-
şasına başlanan ev-
lerden üçü 2011 yılı 
Kasım ayında sahip-
lerine teslim edilmiş-
tir. Projenin maliyeti 
160.000 avrodur.

• Karame, Huzaa 
ve Nuseyrat bölgelerinde ihtiyaç sahibi ai-
lelere ait evlerin tamiri yapılmış, 10 evin 
inşası tamamlanarak sahiplerine teslim 
edilmiştir. Bu evlere 2010 yılı Mayıs ayın-
da Gazze’ye insani yardım malzemesi gö-
türen Özgürlük Filosu’na yapılan İsrail 
saldırısı sonucu şehit olan yolcuların isim-
leri verilmiştir. Projenin toplam maliyeti 
75.000 avrodur.

• İsrail saldırıları nedeniyle kullanılamaz 
duruma gelen Gazze Limanı, Özgürlük Fi-
losu’na ait gemilerin girişi için onarılmış-
tır. Yaklaşık üç ay süren çalışma sonrasın-
da liman alanı derinleştirme, kıyı tamir ve 
yol yapım çalışmaları yapılmıştır. Projenin 
maliyeti 100.000 avrodur.

• Cebelya’da İsrail saldırıları sırasında yıkıl-

mış olan bir ev inşa edilmiş ve Temmuz 
2012’de aileye teslim edilmiştir. Projenin 
maliyeti 15.000 avrodur.

• Beyt Hanun Belediyesi’ne 50.000 kişinin 
istifade edeceği içerisinde yüzme havu-
zu ve spor salonu bulunan bir rehabilitas-
yon merkezi açılmıştır. Projenin maliyeti 
57.000 avrodur.

• 2012 Kasım ayında Deyr el-Belç bölgesin-
de 65.000 kişinin istifade edeceği Belah su 
kuyusu hizmete açılmıştır. Projenin mali-
yeti 5.000 avrodur.

Eğitim 

• ●Dökme Kurşun Operasyonu’ndan sonra 70 
devlet okulunda Gazze Millî Eğitim Bakan-
lığı ile birlikte psikolojik destek ve reha-
bilitasyon çalışmaları yapılmıştır. Yaklaşık 
20.000 öğrencinin katıldığı programların 
maliyeti 25.000 avro olmuştur.

• ●Her yıl devlet okullarında okuyan ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 30.000 avro değerinde  
kitap, kırtasiye malzemesi ve çanta dağı-
tımı yapılmaktadır..

• Gazze’nin üç böl-
gesinde toplam 
1.200 çocuğa altı 
aylık psikolojik 
destek ve rehabi-
litasyon progra-
mı sağlanmıştır. 
Programın mali-
yeti 35.000 avro-
dur.

• 750 öğrencinin 
eğitim gördü-
ğü Daru’l-Erkam 
Türkiye Filistin İl-
kokulu’nun tamir, 
tadil ve tefriş ça-
lışmaları yapılmış, 
sınıflara LCD pro-
jektör takılmış ve 

içinde 60 bilgisayarın bulunduğu iki bil-
gisayar merkezi kurulmuştur.

• Refah, Tell el-İslam, Cebaliye bölgelerinde 
üç bilgisayar merkezi kurulmuştur. Şehit 
ve esir çocukları ile ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarının da istifade ettiği merkezlerin 
yıllık gideri 60.000 avrodur.

• 2009’daki Furkan Savaşı’nda bir bölümü 
zarar gören Teknoloji Üniversitesi’nin 
tamiratı yapılmıştır. Projenin maliyeti 
30.000 avrodur.

• Gazze İHH Ofisi’nde bulunan Osmanlı Kül-
tür Merkezi’nde bilgisayar, yabancı dil 
(İngilizce), yöneticilik ve iş idaresi kurs-
ları verilmektedir. Ayrıca yetim çocukla-
ra dikiş-nakış, Kur’an ahkâmı ve hafızlık 
kursları veriliyor. Kurslardan yılda 250 
kişi mezun olmaktadır. Programın mali-
yeti 32.000 avrodur.

• Gazze İslam Üniversitesi’nin İsrail saldı-
rılarında yıkılan laboratuvar ve bilgisayar 
merkezleri yeniden inşa edilmiş, konfe-
rans salonunun tamiri yapılmıştır. Proje 
720.000 avroya mal olmuştur.



114 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 FİLİSTİN - GAZZE  | 115

Ramazan 2014’te başlayan ve halen devam eden İsrail’in saldırıları ile birlikte büyük bir acı-
nın ve yıkımın yaşandığı Gazze’de binlerce Filistinli şehit oldu, binlercesi de yaralandı. Gün-
lerdir süren bombardıman ve saldırıların etkisiyle şehrin altyapısı çökmüş ve bu durum gün-
lük hayatı adeta durma noktasına getirmiştir. İlaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada 
olduğu şehirde yıllardır uygulanan abluka ve ambargo nedeniyle temel ihtiyaç maddelerine 
ulaşmada da büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da geliştireceği eğitim, sağlık, yetim, acil yardım gibi çeşitli projelerle Gaz-
ze halkının yanında olmaya devam edecektir. 

• Refah bölgesinde açılan hafızlık kursundan 
yılda 240 çocuk hafız olarak mezun olmak-
tadır. Programın maliyeti 20.000 avrodur.

• 2012 Haziran ayında Tel el-Hava Kadın Eği-
tim Merkezi’nde kadınlara mesleki eğitim 
verecek bir yıl süreli bir program başlatıl-
mıştır. Projenin maliyeti  20.000 avrodur.

• 65 öğrencinin faydalanacağı Tel el-Hava 
Bilgisayar ve Kültür Merkezi 2012 Haziran 
ayında hizmete açılmıştır. Projenin bir yıl-
lık maliyeti 29.500 avrodur.

• 160 kadının eğitim göreceği Han Yunus 
Mesleki Eğitim Kursu 2012 Haziran ayın-
da hizmete açılmıştır. Projenin bir yıllık 
maliyeti 20.000 avrodur.

• 2013 yılı içerisinde, İsrail işgali altındaki 
Kudüs’te bulunan Kudüs Hasad Okulu’n-
da okuyan Filistinli öğrencilere yönelik 
ulaşım kolaylığı sağlanmış ve Hasad Oku-
lu’nun yıllık idari masrafları karşılanmış-
tır. İsrail tarafından eğitim görmeleri en-
gellenmek isteyen Filistinli öğrencilere 
yönelik bu projenin bedeli 17.520 avrodur.

Sağlık 

• Gazze’nin çeşitli noktalarında Gazze Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı doktorlar ile ortaklaşa 
iki ay boyunca 600 kişiye ilk yardım der-
si verilmiştir. Programın maliyeti 20.000 
avrodur.

• 2012 Kasım ayında Gazze Sağlık Bakanlı-
ğı’na jeneratörlerin çalıştırılabilmesi için 
yakıt yardımı yapılmıştır. Projenin mali-
yeti 50.000 dolardır.

• Furkan Savaşı’ndan sonra Gazze’deki has-
tanelerde tedavisi mümkün olmayan 59 
yaralı Türkiye’ye getirilmiş ve tedavileri 
yaptırılmıştır.

• 2010 yılında düzenlenen kara konvoyuyla 
Gazze-Refah bölgesine götürülen böbrek 

taşı kırma ünitesi Cemiyetü’l-İslami Sağ-
lık Merkezi’ne kurulmuştur. Projenin ma-
liyeti yaklaşık 60.000 avrodur.

• Binası Beythanun Belediyesi tarafından 
inşa edilen Kadın Doğum Hastanesi’nin 
bütün tefrişatı yapılarak hizmete açılmıştır. 
Projenin maliyeti 500.000 avrodur.

• 2010 yılında düzenlenen kara konvoyu ile 
Tell el-İslam bölgesinde bulunan el-Huda 
Sağlık Merkezi’ne ultrason, endoskopi ci-
hazı, çeşitli tıbbi malzeme ve ilaç götürül-

müştür. Bölgedeki diğer sağlık merkez-
lerine de çeşitli yardım malzemelerinin 
dağıtımı yapılmıştır.

• Gazze’deki hastanelere tıbbi cihaz ve mal-
zeme alımı yapılmaktadır. 2012 Ekim ayın-
da başlayan ve devam eden projenin ma-
liyeti 115.000 avrodur.
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Eğitim Projesi/Kamboçya
Bir zamanlar Khmer İmparatorluğu ola-
rak da bilinen Kamboçya, Güneydoğu 
Asya’da yer alan 14,8 milyon nüfuslu bir 
ülke. Kamboçya’nın resmî dini Thera-
vada Budizmi ve halkının %95’i Budist. 
Müslümanlar burada hayatın hemen her 
alanında çeşitli zorluklarla karşı karşı-
yalar. Yaşadıkları zorlukların başında 
da işsizlik, ekonomik sıkıntılar ve kendi 
inanç ve yaşam biçimlerine uygun eği-
tim alma imkânlarının olmayışı geliyor. 
Bu olumsuzluklar, ülkede yıllarca süren 
sivil savaşın ve binlerce Müslüman’ı öl-
düren zalim Pol Pot rejiminin sebep ol-
duğu yıkımların etkisiyle daha da ağır 

hissediliyor. Kamboçya’da yaraların sa-
rılmasına ve sıkıntıların geride bırakıl-
masına hizmet edecek olan bu eğitim 
projesi, Müslüman ailelerin çocukları 
için uygun bir eğitim ortamı oluşturul-
masını hedefliyor. Battambang şehrin-
de bulunan Müslüman liderlerle yapı-
lan istişareler sonucunda kapsamı ve 
programı belirlenen eğitim çalışması 
bir yıl sürecek. Eğitim programının te-
mel başlıkları arasında Kur’an, fıkıh ve 
akaidden oluşan İslami ilimler dersle-
ri ile Cham, Malayca ve Arapçadan olu-
şan dil dersleri yer alıyor. Projenin top-
lam maliyeti 15.500 dolar.

Dikiş-Nakış Kursu Projesi/Makedonya
Makedon, Arnavut, Türk, Sırp, Romen 
gibi farklı etnik grupların bir arada yaşa-
dığı Makedonya’da nüfusun yaklaşık yarı-
sı Müslüman. 1974 Anayasası’nda ülkenin 
kurucu unsurlarının Makedonlar, Arna-
vutlar ve Türkler olduğu belirtilirken bu 
hak 1989 Anayasası ile sadece Makedon-
lara verilmiş ve diğer etnik unsurlar dış-
lamış. Bu dışlanma ve ayrımcılık politika-
sı ülkede 2001 yılı Mart ayında şiddetli bir 
iç savaşın yapılmasına neden olmuş. Bu-
gün Müslüman halkın ekonomik dar bo-
ğaz içerisinde yaşam mücadelesi verdiği 
Makedonya’da Haraçina, Müslüman nü-

fusun çoğunlukta olduğu ancak ekono-
mik anlamda sıkıntılar içerisinde yaşa-
dığı bir yerleşim birimi. Halkın geçimini 
tarım ve tekstil ticaretiyle sağladığı belde-
de çok sayıda yetim bulunuyor. Bu proje 
ile Makedonya’nın Haraçina bölgesinde ih-
tiyaç sahibi yetim ailelerine  yönelik mes-
lek edindirme amacıyla dikiş-nakış kursu 
açılması planlanıyor. Proje ile yetim genç 
kızlarla ihtiyaç sahibi hanımların kendi 
geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla di-
kiş-nakış kursları düzenlenecek. Projenin 
toplam maliyeti 27.170 avro.

Hayat bulmayı 
bekleyen projeler
İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya-
nın neresinde olursa olsun maz-
lum ve mağdurların kendilerini 
yalnız hissettikleri zamanlarda 
yanlarında bulunuyor. Bununla 
kalmayıp hayatlarını daha iyi de-
vam ettirebilmeleri için insanlara 
hizmet edecek kalıcı projelere de 
imza atıyor. Bunlardan kimisi su 

kuyusu, kimisi eğitim yardımı, ki-
misi de dünyanın diğer ucundaki 
bir cami inşaatı olabiliyor. Bu za-
mana kadar bağış ve dualarla des-
tek veren gönül dostlarıyla yüz-
lerce kalıcı projeyi hayata geçiren 
İHH’nın, bağış ve desteklerle ha-
yata geçirmeyi planladığı projele-
rinden bazıları şöyle:



118 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER   | 119

Uygur Mülteciler İçin Sağlık Yardımı Projesi/
Malezya
Uygur Türkleri Komünist Çin devletinin 
kendilerine uyguladığı baskı ve zulüm-
ler sebebiyle ülkelerini terk etmek zorun-
da kalıyor. Malezya da dünyanın dört bir 
yanında mülteci olarak yaşayan Uygurla-
rın sığındıkları ülkelerden biri. Güneydo-
ğu Asya’da yer alan Malezya’daki mülte-
cilerin çeşitli sıkıntıları bulunmakta. Bu 
proje ile ilk etapta Malezya’daki Uygur 
mültecilerin kaldığı kamplardaki sağlık 
koşullarının ne durumda olduğunun tes-

pit edilmesi ve hasta olanların tedavileri-
nin başlatılması amaçlanmakta. Proje kap-
samında çoğunluğu kadın ve çocuklardan 
oluşan yaklaşık 2.000 kişi sağlık tarama-
sından geçirilecek ve tespit edilen rahat-
sızlıklara yönelik uygun tedaviler başla-
tılacak. Ayrıca kamplarda oluşabilecek 
bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi için 
de gerekli tedbirler alınabilecek. Projenin 
toplam maliyeti 9.000 dolar.

Barınak Projesi/Sudan

Darfur, Sudan’ın başkenti Hartum’un 
1.300 km batısında bir bölge. Yerli ve Arap 
kabilelerin hayvancılıkla geçindiği bölge-
de su kaynakları ve otlakların paylaşımı 
konusundaki anlaşmazlıklar, kuraklığın 
etkisi ile büyümüş ve 2003 yılında çıkan 
yerel bir isyanın ardından iç çatışmalar 
yaşanmış. Bu çatışmalarda Darfur nüfu-
sunun üçte biri -yaklaşık 2 milyon insan- 
zorla yerinden edilirken, binlerce insan 
öldürülmüş. Darfur’da halen 1,5 milyon 
kişi yerleştirildikleri mülteci kampların-
da zor şartlarda yaşıyor. Darfur’un N’yala 
şehri de yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle 

dış göç alan yerleşim yerlerinden biri. Şe-
hirde barınak ihtiyacı her geçen gün art-
makta. 2003’ten bu yana yaşanan silahlı 
çatışmalar sebebiyle devletin yardım ya-
pamadığı bölge halkı oldukça kötü koşul-
larda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
Projenin amacı, yıllardır devam eden iç 
savaştan dolayı korku ve güvensizliğin 
hâkim olduğu N’yala’daki yüzlerce ev-
siz aileye barınak imkânı sağlamak. Proje 
kapsamında her biri iki odalı, tuvaletleri 
olan 73 adet barınak inşa edilecek. Proje-
nin toplam maliyeti 21.900 avro.

Srebrenitsa Öğrenci Yurdunda Kalan Çocuklar 
için Sponsorluk Projesi/Bosna-Hersek
1992-1995 yılları arasında kanlı bir savaşın 
yaşandığı Bosna-Hersek’te Srebrenitsa bu 
dönemin en vahşi sonuçlarının ortaya çık-
tığı şehirdi. 1995 yılında Sırp birlikleri BM 
tarafından güvenli bölge ilan edilen Srebre-
nitsa’yı işgal ederek 14 yaş üstü 8.000 erke-
ği katletti. Srebrenitsalı Boşnaklar savaşın 
bitiminde döndükleri şehirlerinde azınlık-
ta kaldılar. Savaş sonrası kurulan düzende 
pek çok konuda olduğu gibi eğitim alanında 
da sıkıntılar yaşayan Bosnalı Müslümanlar 
için geliştirilen bu proje ile öncelikle öğren-

ci yurtlarında kalan çocuklara maddi-ma-
nevi destek olunması ve kaliteli bir eğitim 
alabilmeleri için gerekli koşulların oluştu-
rulması amaçlanıyor. Özellikle kız öğrenci-
lerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle eğitim-
lerini yarıda bırakmalarının önüne geçmek, 
çocuklara psikolojik destek sağlamak, onla-
rı dinî prensiplere göre yetiştirmek de pro-
jenin hedefleri arasında. En az bir çocuğa 
sponsor olunmasını hedefleyen proje, öğ-
renci yurdunda kalan çocukları kapsamak-
ta. Bir çocuk için sponsorluk bedeli 110 avro.

Kur’an Kursu İnşa Projesi/Yemen-Merağa

25 milyona yaklaşan nüfusunun tama-
mı Müslüman olan Yemen, Arap Yarı-
madası’nda, Umman ile Suudi Arabistan 
arasında bulunuyor. Nüfusun çoğunlu-
ğu Arap olmakla birlikte Afrikalı-Arap 
melezleri de ciddi bir orana sahip. Ye-
men’de okur yazarlık oranı yüzde 50,2. 
Erkeklerin okur yazarlık oranı kadınla-
ra göre çok daha yüksek. Bu proje, ül-
kede çok önemsenen Kur’an eğitimini 
daha iyi koşullarda verebilmeyi amaç-
lıyor. Proje ile özellikle kız öğrencilerin 

Kur’an eğitimi alabilmeleri için 225 m2lik 
bir Kur’an kursu inşa edilmesi planla-
nıyor. Kurs bünyesinde 300 kız öğren-
ci sabah ve akşam olmak üzere iki grup 
halinde eğitim görecek. Kursta Kur’an 
eğitimi yanı sıra tefsir, akaid ve diğer İs-
lami ilimler dersleri de verilecek. Pro-
je, bu kapsamda bir eğitim müessesi-
nin bulunmadığı Merağa bölgesindeki 
kız öğrenciler için büyük önem taşıyor. 
Projenin toplam maliyeti 108.000 dolar.



120 |   İNSANİ YARDIM • HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER   | 121

Batı Sahra, Afrika’nın kuzeybatısında yer 
alan bir bölge. Bölge 1976’da İspanya’dan 
ayrılmış olsa da fiilen bu topraklarda hak 
iddia eden Fas tarafından yönetiliyor. Böl-
gede bağımsızlığını ilan etmiş olan Sahra 
Arap Demokratik Cumhuriyeti’ne Fas ta-
rafından savaş ilan edilmiş. Çatışmalar ne-
deniyle evlerini terk etmek zoruda kalan 
180.000 Batı Sahralı savaş mağduru, çö-
lün ortasında bulunan Cezayir’in Tindouf 
bölgesinde mülteci kamplarına yerleşmiş. 
40 yıldır buradaki kamplarda yaşamakta 
olan mültecilerin belirli bir gelir kaynağı 
yok. Tindouf’ta bulunan bu kamplarda cid-
di sağlık sorunları yaşayanların sayısı ise 

oldukça fazla. Kamplarda bağırsaklardaki 
sindirimi sağlayan villus denilen yapıların 
bozulmasına sebep olan ve ince bağırsak-
ta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi 
rahatsızlığı olan çölyak hastası 753 kişi bu-
lunmakta. Bu hastaların glütensiz karışım-
larla beslenmesi gerekiyor fakat kamplarda 
glütensiz un bulmak mümkün olmuyor. Bu 
proje Tindouf’ta bulunan kamplarda yaşa-
yan 753 çölyak hastası ve ailelerinin bir yıl-
lık ihtiyacı olan 25 ton glütensiz unun satın 
alınarak dağıtılmasını amaçlıyor. Glütensiz 
un ile bu ölümcül hastalığın tedavi edilme-
si ve kontrol altına alınması hedeflenmek-
te. Projenin toplam maliyeti 275.000 TL.

Cami Projesi/Burkina Faso
Bağımsızlığını 1960 yılında Fransa’dan 
kazanan Batı Afrika ülkesi Burkina Fa-
so’nun nüfusu 2010 verilerine göre yak-
laşık 17 milyon. Dünyanın en yoksul ül-
kelerinden biri olarak gösterilen Burkina 
Faso nüfusunun %65’ini Müslümanlar 
oluşturmakta. Ancak ülkede nüfusun 
çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar 
toplumsal hayatta ve yönetimde nü-
fusları oranında temsil edilmiyor. Ba-
tılı devletler ülkedeki Hristiyan azınlı-
ğı destekliyor ve sömürgecilik dönemi 
resmen sona ermiş olsa da ülkede Va-
tikan kaynaklı misyonerlik faaliyetleri 
özellikle eğitim alanında olanca hızıy-
la devam ediyor. Bu proje kapsamında, 

Burkina Faso’da 100 kişinin istifade 
edebileceği, 60 metrekarelik, tek mi-
nareli bir cami yapılması planlanıyor. 
Projenin amacı, Hristiyan misyonerle-
rin yoğun olarak ilgi gösterdiği bölgede, 
Müslümanların bir arada ibadet edebi-
lecekleri ve dinî hassasiyetlerini koru-
yabilecekleri bir ortam oluşturmak ve 
bu yolla bölgenin İslami yapısının de-
vamını sağlamak. İnşa edilmesi plan-
lanan camide gerçekleştirilecek eğitim 
çalışmalarıyla genç nesil arasında İsla-
mi bilincin güçlendirilmesine ve bölge-
deki Müslüman kimliğinin korunması-
na da katkı sağlanmış olacak. Projenin 
toplam maliyeti 12.610 avro.

Meslek Edindirme Projesi: Telefon Tamir 
Kursu/Hindistan (Keşmir)
Keşmir; Hindistan, Pakistan ve Çin ile sını-
rı olan dağlık bir bölge. 1947’de Britanya’nın 
sömürgesinden bağımsızlığını kazandığında 
bölge nüfusunun çoğunluğu Müslümanlar-
dan oluşuyordu. Keşmir, bugün hâlâ Pakistan 
ile Hindistan arasındaki en büyük anlaşmaz-
lık konularından biri. Yaşanan gerilim bölge-
nin sosyal ve ekonomik gelişimini de olum-
suz etkilemekte. Hem bölgedeki gençlere iş 
imkânı oluşturmak hem de bölge ekonomisi-

ne katkıda bulunmak amacıyla yetenekli Keş-
mirli gençler için bir meslek edindirme kur-
su planlanıyor. En az 50 gencin katılımıyla 
altı aylık dönemler şeklinde planlanan kurs 
programı, talep olması durumunda devam et-
tirilecek. Kurs dönemi boyunca telefon tek-
nolojisinde teori ile pratiğin birleştirilmesi, 
teknolojik dilin anlaşılması, parça tamir iş-
lemleri vb. başlıklar altında eğitimler verile-
cek. Projenin maliyeti 15.565 avro.

Glütensiz Un Dağıtımı Projesi/Cezayir
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Medrese Tadilatı Projesi/Sırbistan (Sancak)
Sancak, Sırbistan sınırları içinde bir Boş-
nak bölgesi. Bölgede iş imkânlarının sınırlı 
oluşu nedeniyle gençler çalışmak için yurt 
dışına çıktığından nüfusun çoğunluğunu 
yaşlılar oluşturuyor. Balkanlardaki kriz 
ve savaşlardan olumsuz etkilenen Sancak 
bölgesinde tek bir fabrika dahi bulunmu-
yor. İslam Birliği Teşkilatı bölgede ulusla-
rarası bir üniversite, ilahiyat fakültesi, üç 
imam hatip lisesi ve on kreş inşa ettirmiş. 
Sancak Yeni Pazar’da bulunan İmam Gazi 
İsa Bey İmam Hatip Lisesi de İslam Birli-

ği Teşkilatı’nın yaptırmış olduğu liseler-
den biri. Seneler önce inşa edilmiş oldu-
ğundan eskimiş olan okulun ahşap kapı 
ve pencerelerinin tadilatı gerekiyor. Pro-
je ile yıpranmış ahşap dokusu ve bazı bö-
lümlerinin onarımı gerçekleştirilecek olan 
okul, öğrencilerine daha iyi hizmet verebi-
lecek. İmam Gazi İsa Bey İmam Hatip Lise-
si’nin tadilatının yapılarak tekrar hizmete 
sunulmasını amaçlayan projenin maliye-
ti 65.960 avro.

Siz de1projeyehayat
verebilirsiniz.




