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Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren İHH, din-
dil-ırk ayrımı gözetmeksizin bütün afet bölgelerinde üs-
tüne düşen vazifeyi yerine getirmek için derhal yollara ko-
yuluyor. Asya’da yaşanan bir sel baskını, Afrika’da ortaya 
çıkan kuraklık tehlikesi, Türkiye’de yaşanan göçük veya 
deprem; hemen hemen bütün afet durumları İHH’ya bir va-
zife yüklüyor: yaraların sarılması, ihtiyaçların karşılanması. 

Ancak bunun dışında İHH’nın bir vazifesi daha var ki öne-
mine binaen dergimizin bu sayısında ona geniş yer ayır-
dık: Kalıcı eserler inşa etmek. Uzun yıllar boyunca insan-
ların yararlanacağı herhangi bir esere katkıda bulunmak 
hem Peygamber Efendimiz tarafından övülmüş hem de 
ecdadımız tarafından hassasiyetle tatbik edilmiştir. Ha-
dis-i şerifte bu dünyadan göçüp gittikten sonra bile ar-
dında açık kalacak bir hayır kapısı olarak bahsedilen şey-
lerden biri sadakayı cariyedir. İHH kalıcı eser projeleriyle 
insanların ihtiyacını giderirken bağışçılar için de uzun yıl-
lar hizmet verecek sadakayı cariye imkânları oluşturuyor. 

Su kuyuları, camiler, yetimhaneler, hastaneler, eğitim mer-
kezleri dünyanın farklı bölgelerine bölgenin ihtiyacına göre 
inşa ediliyor. Kimi zaman su sıkıntısını gidermek kimi za-
man sağlık hizmeti sunmak kimi zaman da ibadet mekânı 
eksiğini karşılamak için inşa edilen bu eserler çoğu zaman 
hayati önem taşıyor. Bazı bölgelerde su kuyuları halkın su 
ihtiyacını gidermenin ötesinde topraklarını koruyabilmeleri 
için de oldukça önemli bir işlev görüyor. Zira tükenen kay-
naklar veya kuruyan bir su kuyusu sebebiyle insanlar zorun-
lu göçle karşı karşıya kalabiliyor. Sadece bir su kaynağı bile 
etrafında yeni hayatlar ve köyler kurulmasına vesile olabili-
yor. Aynı şekilde camiler de ibadet mekânı olmanın ötesinde 
pek çok bölge için stratejik bir öneme sahip. Misyoner ku-
rumlar halkının tamamı Müslüman olan kasaba ve köylere 
dahi kilise inşa ederken aynı bölgelerde cami bulunmaması 
büyük bir tehlike arz ediyor. Tespit edilen bölgelere bağış-
çıların katkılarıyla yapılan camiler ibadet, toplanma, daya-
nışma ve eğitim merkezi görevini üstlenerek hizmet veriyor. 

Dergimizin bu sayısında bulacağınız bir diğer konu da 
artık geleneksel hale gelen Çocuk Buluşması. Bu yıl al-
tıncısı düzenlenen Uluslararası Çocuk Buluşması ekim 
ayında Sinan Erdem Salonu’nda gerçekleştirildi. Yetimle-
rimizle halkımızı buluşturmayı ve yetim meselesini gün-
deme taşımayı hedefleyen organizasyon dünyanın fark-
lı yerlerinden gelen çocukların gösterilerine sahne oldu. 

Not: İHH’nın kalıcı eserleri ve projeleriyle  alakalı de-
taylı bilgileri hem dergimizin ilerleyen sayfalarında hem 
de online.ihh.org.tr adresindeki  “Projeler” bölümünde  
bulabilirsiniz. 
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Kurban ibadet, 
paylaşmak 
kardeşliktir

İHH olarak 22 yıldır kurban organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Siz hayırseverlerin 
bağışlarıyla bu yıl da bayram bereketini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahiplerine ve kimsesizlere ulaştırdık. Bu yılki kurban organizasyonumuzda 5 kıtada 
93 ülke ve bölgeye ulaştık. Gönüllü ve vakıf çalışanlarından oluşan ekiplerimiz, 
bayram boyunca 1.326’sı yurt içinde olmak üzere 45 bin 509 hisse kurban payını 
yaklaşık 1 milyon 600 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Suriye, Filistin, Irak, Lübnan, 
Ürdün, Patani, Arakan, Moro, Pakistan, Afganistan, Çad ve Somali gibi kriz veya 
savaş bölgeleri, kurban yardımlarını ulaştırmada  öncelik verdiğimiz bölgelerdi.

Bizleri bekleyen kardeşlerimize kurban emanetlerini teslim etmenin yanında, 
içinde yaşadıkları olumsuz koşulların iyileştirilmesine yönelik hayata geçirdiğimiz 
çeşitli eserlerle de destek olmaya devam ettik. Hem kurban etlerini kendilerine 
ulaştırdık hem de cami, mescit, su kuyusu, eğitim merkezi, yetimhane ve benzeri 
birçok projenin temellerini bu kurban ziyaretlerinde attık, tamamlanmış olanların 
açılışını gerçekleştirdik.
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Büyük yıkımın 
ardından 

Gazze’de bayram
İHH’nın her yıl gerçekleştirdiği kurban ça-
lışmalarında Gazze dahil Filistin’in tüm böl-
geleri öncelik verilen yerlerin başında geli-
yor. Geçtiğimiz Ramazan ayında başlayan 
ve yaklaşık iki ay süren İsrail saldırıları so-
nucu büyük bir yıkım yaşayan Gazze’de ya-
ralar sarılmaya çalışıyor. Saldırılarda 578’i 
çocuk 2.000’in üzerinde insanını kaybeden 
Gazze’de on binlerce ev hasar gördü, hasta-
neler ve okullar bombalandı, şehrin altyapısı 
tahrip edildi. İlaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı-
nın had safhada olduğu bölgede yıllardır uy-
gulanan abluka ve ambargo nedeniyle temel 
ihtiyaç maddelerine ulaşmada dahi büyük sı-
kıntılar yaşanıyor. İHH olarak saldırıların he-
men akabinde başlattığımız “Gazze’ye ilaç ol!” 
kampanyamızın yanı sıra Kurban Bayramı’n-

da da Gazze’ye öncelik verdik. Bu yılki kur-
ban organizasyonumuzda Filistinli ihtiyaç 
sahipleri için toplamda 6.629 hisse kurban 
kesimi gerçekleştirdik. Hayırseverlerimizin 
destekleriyle kurban yardımlarını bölgede 
yaklaşık 250 bin kişiye ulaştırdık.

Dört Kurban Bayramı 
geçti
Saldırı ve katliamlara maruz kalan Suri-
ye halkı bu yıl yokluk ve çaresizlik içinde 
dördüncü Kurban Bayramı’nı geçirdi. Mart 
2011’de başlayan ve 220.000’den fazla in-
sanın ölümüne, milyonlarca insanın göç 
etmesine sebep olan saldırıların ilk günün-
den bu yana Suriye halkına destek olan İHH, 
hayırseverlerimizin bağışlarıyla bölgede 
hayata geçirdiği çeşitli projeleri sürdür-
meye devam ediyor. Sağlık, gıda, barınma, 
giysi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra eğitim, 
rehabilitasyon gibi alanlarda da Suriye hal-

kının mağduriyetini gidermeye yönelik ger-
çekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımıza bu 
bayram da devam ettik. Suriye içerisinde 10 
ayrı noktada kestiğimiz 2.515 kurban hissesini 
İdlip, Halep, Hama, Humus, Şam gibi saldırı-
ların yoğun olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırdık.

Anadolu’daki ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık
İHH olarak bağışçılarımızın vekâletleriyle 
kestiğimiz kurban emanetlerini yurdun dört 
bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Bu bayram Türkiye’de 32 il ve ilçe merkezinde 
kurban organizasyonu düzenledik. 
Yoğun bir programla gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarda ekiplerimiz 1.326 adet hisse 
kurbanı başta Diyarbakır, Şanlıurfa, 

Gaziantep, Adana, Adıyaman, Erzurum ve 
Van’da olmak üzere yurt içindeki yardıma 
muhtaç ve mağdurlara ulaştırdı.

Yoksulluğun kıtası 
Afrika’da Kurban
Afrika kıtasında çok sayıda proje ve hizmeti 
hayata geçiren ve çeşitli alanlarda çalışma-
larına devam eden İHH, bu bayram da kı-
tada ihtiyaç duyulan birçok ülkede kurban 
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İHH’nın 4 yıldır devam eden Suriye 
yardımlarından bazıları:

80.791.424
63.677

3.245.414
15.336

adet ekmek
adet çadır ve konteyner
adet konserve
ton un
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organizasyonu gerçekleştirdi. İç karışıklık-
ların, siyasi istikrarsızlıkların, sömürgecili-
ğin, iklim koşullarının neden olduğu birçok 
sorunla boğuşan ve imkânsızlıklar içinde 
yaşam mücadelesi veren Afrika kıtasına bu 
yıl da kurban yardımları ulaştıran ekiple-
rimiz, ziyaret ettikleri bölge insanlarının 
bayram sevincine ortak oldu. Afrika kıta-
sında bu bayram, hayırseverlerimizin ba-
ğışlarıyla Nijer, Somali, Mali, Gana, Sudan, 
Etiyopya, Çad, Burkina Faso, Tanzanya, 
Güney Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Cibu-
ti, Kamerun, Bolivya, Lesotho, Mozambik, 
Svaziland, Zimbabve, Gambiya, Gana, Ken-
ya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Ruanda, 
Sierra Leone ve Uganda’da kurban çalışma-
ları gerçekleştirerek emanetlerinizi ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdık.

Sancılı coğrafya 
Patani’de ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık
5 milyona yakın Müslüman’ın zor şartlar 
altında hayata tutunmaya çalıştığı Patani, 
Tayland sınırlarında Malay ırkına mensup 
Müslümanların yaşadığı bir bölge. Bölge, 
1909 İngiliz-Siyam Anlaşması’ndan bu yana 

Tayland işgalinde bulunuyor. Uzun yıllardır 
Tayland zulmü altında yaşamak zorunda 
kalan Patanili Müslümanlar bir süredir barış 
ortamında yaşasalar da kendilerine yapılan 
baskılar halen devam ediyor. Şehirlerde 
her 2 km’de bir Tayland askerî kontrol nok-
talarının bulunduğu Patani, aslında dil, din, 
ırk ve sosyal yaşantı olarak Malay dünyası-
nın bir parçası. Bölgeye yönelik başta gıda 
yardımı olmak üzere yetim çalışmalarıyla 
birlikte çeşitli projeler yürüten İHH, bu 
yıl da kurban organizasyonunda Patanili 
Müslümanları unutmayarak bölge halkının 
bayram sevincine ortak oldu. Patani’de 
gerçekleştirilen kurban organizasyonunda 
hayırseverlerimizin bağışlarıyla 770 hisse 
kurban ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Güney Asya’nın 
mazlumları Nepal 
Müslümanlarına 
emanetlerini ulaştırdık
Nüfusunun %80’ini Hinduların oluştur-
duğu Nepal, dininden ötürü insanların 
ayrımcılığa maruz kaldığı bir ülke. Çin ve 
Hindistan’ın arasında yer alan Nepal, doğu 
dinlerinin de merkezi olarak biliniyor. 
En güçlü dinlerin Hinduizm ve Budizm, 
nüfusu en kalabalık halkın ise Hinduların 
olduğu ülkede iki milyona yakın Müslü-
man yaşıyor. Hinduizm’den İslamiyet’e 
geçenlerin toplumdan soyutlandığı ve ai-
leleri tarafından sokağa atıldığı Nepal’de 
Müslümanlar ülkedeki en yoksul gurubu 
oluşturuyor. Hayırseverlerimizin kurban 
emanetlerini zor şartlarda dinlerini ya-
şamaya çalışan Nepal Müslümanlarına 
ulaştıran ekibimiz, ülkede 1.260 kurban 
hissesinin dağıtımını gerçekleştirdi. Ülke 
Müslümanlarının %95’inin yaşadığı Birat-
nagar’da gerçekleştirdiğimiz kesimlerde 
kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ve 
mağdurlara ulaştırarak Müslüman halkın 
bayram sevincine ortak olduk.

Balkanlara Türkiye’den 
selam
İHH olarak her yıl olduğu gibi bu Kurban 
Bayramı’nda da Balkanlardaki Müslümanlara 
hayırseverlerimizin kurban emanetlerini 
ulaştırdık ve bayram bereketini bölgedeki 
ihtiyaç sahipleri, yetimler ve kimsesizlerle 
birlikte yaşadık. Makedonya, Bosna-Hersek, 
Arnavutluk, Sırbistan (Sancak ve Preşova 
bölgeleri) Bulgaristan, Romanya ve Koso-
va’da gerçekleştirilen kurban çalışmalarımız-
da bölge Müslümanlarının bayram coşku-
suna ortak olan ekiplerimiz, aynı zamanda 
vakfımızın yıllardır bölgede gerçekleştirdiği 
projeleri de yerinde gözlemleme imkânı bul-
du. Balkanlarda farklı ülkelerde toplam 1.417 
hisse kurban emanetini ihtiyaç    sahiplerine 
ulaştırdığımız organizasyonda, bölge Müslü-
manlarıyla çeşitli buluşmalarda bir araya gel-
dik ve coğrafyada yaşanan genel sorunlarla 
ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

Yetimlerimizi 
bu bayramda da 
sevindirmeye 
gayret ettik
Kurban Bayramı’nda dünyanın farklı böl-
gelerinde çeşitli desteklerle yetimleri se-
vindirmeye çalıştık ve onların bayram coş-
kularına ortak olduk. Türkiye’de Hakkâri, 
Şırnak ve Siirt’te toplam 200; yurt dışında 
Sri Lanka’da 500, Mısır’da 1.000, Suriye’de 
321 yetim çocuğumuza bayramlık kıyafet 
yardımı yaparak yüzlerini güldürmeye gay-
ret ettik. Ayrıca Suriyeli 300 yetimimiz gön-
derdiğiniz harçlıklarla bayrama neşe içinde 
girerken Balkanlardaki yetimlerimizi de 
unutmadık ve Makedonya’da 250 yetim ai-
lemize kumanya desteği sağladık.
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Gönderdiğiniz bayramlıklar 
2.021 yetimin sevinci oldu.
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İHH olarak dünyanın birçok bölgesinde ger-
çekleştirdiğimiz çeşitli projelerle kriz, savaş 
ve yoksulluk gibi nedenlerle imkâ sızlıklar 
içinde yaşam mücadelesi verenlere umut 
olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz Kurban 
Bayramı’nda güzel bir projeye daha imza at-
tık ve edebiyatçı yazar İskender Pala’nın des-
tekleriyle Etiyopya’da inşa ettirdiğimiz Bar-
baros Eğitim Merkezi’ni Kurban Bayramı’nda 
düzenlenen bir törenle hizmete açtık.

Etiyopya’nın güneydoğu kırsalında yer alan 
Kofale bölgesinde inşa edilen eğitim merke-
zimizin açılışına çok sayıda yerel yöneticinin 

yanı sıra Türkiye’den eğitimciler, sivil toplum 
yetkilileri ile gazeteciler ve projenin yapımını 
üstlenen İskender Pala katıldı.

Yetim çocuklar ve annelerine mesleki eğitim 
sağlamak amacıyla kurulan 1.500 öğrenci ka-
pasiteli Barbaros Eğitim Merkezi bünyesinde 
bir konferans salonu ve bilgisayar laboratu-
varı, misafirler için konaklama odası ve idari 
ofis yer alıyor. İleride inşa edilecek ek sınıflar-
la merkezin genişletilmesi planlanıyor.

Yetim çocukların eğitimi için kurulan Barba-
ros Eğitim Merkezi 1.500 öğrenci kapasiteli.
Yetim anneleri de bu eğitim merkezinde 
düzenlenecek meslek edindirme kurslarına 
katılabilecek.

Merkezin açılışında yetimlere sahip çıkma-
nın öneminden bahsettiği konuşmasında ya-
zar İskender Pala, Peygamber Efendimizin bir 
yetim olarak Allah tarafından yetiştirildiğini 
hatırlatarak, “Yeryüzündeki tüm yetimlerin 
sahibi Allah’tır.” ifadelerini kullandı. Eğitim 
merkezinden istifade edecek çocukların ken-
dilerine ve ülkelerine faydalı bireyler olarak 
yetiştiklerini görmeyi arzu ettiğini söyleyen 
Pala, “Bu okuldan Etiyopya’yı geliştirecek 
insanlar çıkacağını ümit ediyorum.” şeklinde 
konuştu. İHH’ya bölgeye yaptığı hizmetler-
den dolayı teşekkür eden Pala ayrıca, eğitim 
merkezinin bundan sonra yerel halka ve 

yetkililere emanet olduğunu, çalışmaların 
onların gayretleriyle gelişeceğine inandığını 
kaydetti.

Açılış programına katılan Kofale Bölge Valisi 
Desta Bukulu ise yaptığı konuşmada yetim 
çocuklar ve anneleri yararına kurulan Bar-
baros Eğitim Merkezi’nin bütün bölge için 
umut olduğunu ifade etti. Eğitim merkezi-
nin tüm bölgeyi geliştireceğine inandığını 
belirten Vali Bukulu merkezin kısa sürede 
inşa edilerek yetim çocuklar ve ailelerinin 
hizmetine sunulmasından dolayı İHH’ya 
teşekkür etti.

İskender Pala’dan 
Etiyopyalı yetimlere 
bayram hediyesi
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Arakan’da 
bir bayram sabahı
Abdullah Kibritçi

Yılın her mevsimi ürün veren uçsuz bucaksız tarlaları, hayvancılık ve tarıma uygun 
bereketli ovaları, eşsiz güzelliğe sahip sahilleri olmasına rağmen Arakan dünya 
gündemini gözyaşı ve katliamlarla işgal ediyor. Arakanlı Müslümanların üzerindeki 
baskılar günden güne artıyor.
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Arakan eyaleti Myanmar topraklarında, denize kıyısı olan, 
verimli ovalarıyla meşhur, Rohingya Müslümanlarının 
yaşadığı bir bölge. Yılın her mevsimi ürün veren uçsuz 
bucaksız tarlaları, eşsiz güzelliğe sahip sahilleri olmasına 
rağmen Arakan dünya gündemini gözyaşı ve katliamlarla 
işgal ediyor. Arakan dendiğinde akla Budistlerin zulmün-
den kaçan Müslümanların görüntüleri, yakılan köyler ve 
ağlayan insanlar geliyor. Myanmar hükümetinin Rohingya 
Müslümanlarını yok sayan politikaları, Budist çetelerin 
saldırıları, Müslümanların bu bereketli topraklardan silinip 
yok edilmesini amaçlıyor. Arakan bölgesi yakın zamanda 
büyük katliamlar nedeniyle dünyanın dikkat kesildiği bir 
yer olsa da burada Müslümanların çektiği sıkıntılar yeni 
değil. Benzer katliamlar geçmişte de olmuştu. Uzun yıllardır 
Arakan meselesine dikkat çekmeye ve yaşanan zulmü ve 
sıkıntıları tüm dünyaya anlatmaya çalışan İHH, bölgedeki 
insani yardım çalışmalarına devam ediyor; bir bölgeye 
hapsolmuş, dünya ile irtibatları kesilmiş, sahipsiz ve kader-
lerine terk edilmiş durumdaki Rohingya Müslümanlarının 
sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. 

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kurban yardımlarını Ara-
kanlı Müslümanlara ulaştırmak için yola çıktığımızda Ara-
kan’a ulaşıp ulaşamayacağımızdan emin değildik. Myanmar 
hükümeti zaman zaman vize taleplerini geri çevirdiğinden 
doğudaki komşusu Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir gün 
vize için bekledik. Türkiye’den Arakan’a ulaşabilmek için üç 
farklı uçuşla önce Tayland’a, sonra Myanmar’a, ardından da 
iç hatlarda bir uçuş daha yaparak Arakan eyaletinin başkenti 
Sittwe’ye gitmek gerekiyor; yani Arakan, istenildiğinde kolayca 

İHH Arakan ekibi 
Kurban vekaletlerini 

yerine ulaştırmak için 
Kurban Bayramı’nda 

Arakan kamplarındaydı.

Kampta yaşayan çocukların eğitimi 
çok az sayıdaki hocalarca medrese-
lerde verilebiliyor. Yıllardır uygula-
nan politikalar nedeniyle bölgede 
eğitmen veya ilim sahibi kimse bul-
mak çok zor. Medrese veya mescit 
yapımı 20 yıl önce yasaklanmış. Bu 
yapıların tamirleri de izinsiz yapı-
lamıyor, yapanlar ise altı yıl hapisle 
cezalandırılıyor. Myanmar hükümeti 
bu yasağı denetleyebilmek için bu 
yapıların her yıl üç defa fotoğraflan-
masını istiyor. En iyi durumda bile 
Arakanlı bir gencin en fazla liseye 
kadar  okumasına müsaade ediliyor.
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Beton evler yapmaları yasak olan Müslümanlar, evlerini ahşaptan yapmak zorunda. Devlete ait 
kabul edilen bu evler kaza sonucu yanarsa ev sahibi, devletin evini yakmaktan altı yıla kadar 
hapis cezasına çarptırılıyor. Ahşap evde yaşayan bir aile dağıtılacak gıda yardımını bekliyor.

gidilebilecek bir yer değil. Konaklayarak yaptığımız dört 
günlük yolculuğun ardından nihayet Arakan’a vardığımızda 
bizi Müslümanlardan arındırılmış bir şehir karşılıyor. Çün-
kü Müslüman Arakan halkı kamplara ve kamp köylerine 
hapsedilmiş durumda. Yüzyıllardır yaşadıkları şehirden 
kovulmuşlar, evleri yakılmış, camileri yıkılmış. Ülke dı-
şından gelen bizlerin bile Arakan’ın yıkıntı haline gelmiş 
camilerini ziyaret etme imkânı yok, zira camiler güvenlik 
çemberine alınmış girişe yasak bölgeler.

Böyle bir Arakan manzarasının ardından gerekli evrak 
işlerini tamamlayıp Müslümanların yaşadığı kamplara 
ulaşıyoruz. Amacımız, her türlü imkândan yoksun olan 
kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edebilmek ve 
Türkiyeli bağışçıların vekâleti olan kurbanları keserek etle-
rini Arakanlı Müslümanlara dağıtmak. Bir yandan kurban 
yardımları yaparken bir yandan da kampın ihtiyaçlarını tes-
pit edebilmek için incelemelerde bulunuyoruz. Yaşadıkları 
şehirden, evlerinden kovulan insanların hapsedildiği bu 
kamplar ahşap barınaklardan oluşuyor. Ancak belirtmek 
gerekir ki Rohingya Müslümanlarının çok az bir kısmı ulaşa-
bildiğimiz bu kamplarda yaşıyor. Kısmen iyi şartlara sahip 
bu kampların haricinde onlarca kamp ve köy var. Dünya 
ile irtibatı kopuk, gözlem için bile olsa ulaşma imkânının 
olmadığı Arakan’ın iç bölgelerinde neler yaşanıyor kimse 
bilmiyor. Tek bilgi kaynağımız o bölgelerden kaçmayı 
başarabilen gençler ve anlattıkları. Tahmin edebileceğiniz 
gibi anlatılanlar dehşet verici. 

Kendilerine kimlik verilmeyen, vatandaş sayılmayan, ev-
lenmelerine müsaade edilmeyen, cep telefonu kullanmaları 
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Arakan kamplarında ikindi vakti. Çalı ve tahtalardan yaptıkları mescitte Müslümanlar ikindi 
namazını eda ediyor. Cami ve mescitlerin tamir edilmesi izne tabi olduğu gibi, son 20 yıldır 
cami yapmak da yasak.  Myanmar hükümeti hayali örgütler uydurup gençleri bunlara üye 
olmakla itham edip tutuklayabiliyor. Son günlerde bu tür uygulamalara sıkça rastlanıyor. 

yasaklanan, zaman zaman köyleri basılıp canlı canlı ateşe 
verilen 1,3 milyon Müslüman, dünyanın gözü önünde Ara-
kan topraklarından sürülmeye ve yok edilmeye çalışılıyor. 
Rohingyaların vatandaşlık hakkı olmadığını anlatan yayınlar 
Myanmar hükümetinin Budist halkı Müslümanlara karşı 
kışkırtma niyetinin tezahürü olarak ortaya çıkarken baskılar 
her geçen gün artıyor. 

Tüm bunlara rağmen “Arakanlıların geleceğe dair umutları 
var.” demek istiyor insan. Ancak bunu söylemek oldukça zor. 
Burada yaşananlara dair İslam ülkelerinin ne ortaya koyduğu 
bir çözüm önerisi var ne de Myanmar hükümeti üzerinde baskı 
kurabilecek bir iradeleri. İslam dünyasından ümidi çoktan 
kesmiş olan Arakanlıların son ümidi Birleşmiş Milletler’in 
Myanmar’a uluslararası baskıyı artırmayı amaçlayan insan 
hakları tasarısı ve Obama’nın Myanmar ziyaretiydi. Ancak 
hiçbir bağlayıcılığı olmayan BM tasarısı yeterli karşılık bulmadı. 
Obama’nın kasım ayındaki “Arakan Müslümanlarına veya 
diğer dinî azınlıklara karşı ayrımcılık uygulamanın, Myan-
mar’ın uzun vadede olmak istediği ülkeyi açığa vurduğunu 
sanmıyorum.” şeklindeki naif uyarısının da bir etkisi olmadı. 
Aksine, gelen tepkilerin cılızlığı Myanmar hükümeti üzerinde 
bir rahatlamaya yol açtı. Böylelikle Müslümanlar üzerindeki 
baskının şiddeti biraz daha arttı. BM tasarısının ve Obama’nın 
mesajının hemen akabinde 15 bin Arakanlı Müslüman’ın daha 
yaşadıkları yerleri terk etmesi, beklenen çözümden ümidin 
kesildiğini gösteriyor. Ve bu kaçışlar giderek artıyor. Son iki 
yılda yaklaşık 250 bin Müslüman Arakan’dan ayrılmak zorunda 
kaldı. Arakanlılar umuda değil, öldürülmekten ne olacağını 
bilmedikleri bir belirsizliğe kaçıyor. Bu, büyük mücadeleler 
içinde geçen, çocukların ve kadınların öldüğü zorlu bir kaçış... 
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Kurbanlarının Arakan’da 
kesilmesini arzu eden ba-
ğışçılar için bölgenin en 
güzel, en besili hayvanla-
rı seçilerek alınıyor. İHH 
ekipleri kurbanlıkları tek 
tek kontrol ettikten son-
ra gruplar halinde kesim 
işlemleri başlıyor. Kesim 
işlemleri bittikten sonra 
dağıtıma geçilecek ancak 
öncesinde genel merkeze 
bilgi veriliyor. Böylelikle 
kurban için İHH’ya vekâ-
let veren Türkiye’deki ba-
ğışçılara kurbanlıklarının 
kesildiğine dair SMS bilgi 
mesajı iletilebilecek.
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Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de bayramın ilk günü kurban payları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. Myanmar, Bangladeş ve Hindistan’da bulunan mülteci kampları da dâhil olmak 
üzere bu bayram 15 bin Arakanlı Müslüman İHH’nın kurban yardımlarından faydalandı.
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Bayram sabahı çocuklar 
en güzel elbiselerini giyip 
gezintiye çıkmış. Derme 
çatma bir bakkalın önün-
de bir kız alışveriş yapıyor. 
Fotoğrafını çekmek için 
yaklaştığımda beni fark 
edip gülüyor. Bakkalda bir-
kaç çeşit sakız, çerez, muz, 
yağsız pilav ve çorbadan 
başka bir şey satılmıyor.

Olaylar başladığında ko-
cası kaçmayı başarmış. 
Kampta bir barınakta 
hasta olan çocuğuyla 
birlikte yaşıyor. Gün-
lük yemek ihtiyaçları 
karşılansa da çocuğunu 
tedavi ettirecek durumu 
yok. İHH ekipleri gerekli 
tedavinin yapılması için 
yardımda bulunuyor.

Yine de Arakan’a dair güzel bir şeyden bahsedeceksek, ço-
cuklardan bahsetmemiz gerekiyor. Bayram sabahı kamplara 
girdiğimizde birkaç gün önce ortalıkta kirli, yırtık, eski elbi-
selerle dolaşan çocukların bayram için en güzel elbiselerini 
giydiklerini görüyoruz. Onca yoksulluğun ve imkânsızlığın 
ortasında çocuklar bayram için hazırlanmış, saklayabildikleri 
en güzel kıyafetlerini giymiş ve olabildiğince süslenmiş. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa 
olsun, çocuklar bayram sabahına ayrı bir neşeyle uyanıyor. 
Yetişkinler kurban kesimi için hazırlık yaparken, saçlarını 
ıslatıp tarayan erkek çocuklar, yüzlerine allık süren kızlar 
bayramlaşmak için gruplar halinde sokaklara çıkıyor. Pembe, 
kırmızı, rengârenk tokalı çocukların neşeyle koşturmaları 
kampın kasvetli havasını biraz olsun dağıtırken ister istemez 
düşüncelere dalıyoruz. Acaba Arakanlı çocukları nasıl bir 
gelecek bekliyor? Yetersiz beslenmeden dolayı yakalanılan 
hastalıklar mı? Kaçabilir ve hayatta kalabilirlerse Bangla-
deş’te başka bir kampta yine sefil bir hayat mı?

Anlaşılan o ki, Myanmar hükümetinin devam eden baskıları 
sonucu daha pek çok Arakanlı topraklarını terk edip kaçmak 
zorunda kalacak. Bir kısmı yolda hayatını kaybederken, bir 
kısmı da Arakan’dan çok daha kötü şartlardaki Bangladeş 
kamplarında mülteci olarak yaşayacak. Bu döngünün kırıl-
ması için İslam dünyasının kınama bildirileri yayımlamanın 
ötesine geçmesi gerekiyor. Ancak bunun olmayacağını biz 
nasıl biliyorsak, Arakanlılar da biliyor. O yüzden topraklarını 
bırakıp kaçıyor, hayatta kalmak için ölümcül bir yolculuğa 
çıkıyorlar. Zira başka çareleri yok...
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Afrika’nın 
doğusunda bulunan 

Etiyopya’nın eski ismi, 
“Köleler ülkesi” 
manasına gelen 

Habeşistan.

Etiyopya 
insanı değiştirir
Merve Şebnem Oruç

Kurban maksadıyla çıktığımız altı günlük Etiyopya seyahati için gece yarısından sonra 
vardığımız Addis Ababa’da nasıl bir ülkeye geldiğimizi anlamamız için sabahı beklememiz 
gerekti. Zira başkentte elektrik var ancak alıştığımız gibi şehrin gerdanı şıkır şıkır parıl-
damıyor. Gün ağarırken odamın penceresini açınca daha önce bir yazıda okuduğum gibi 
yemyeşil bir Etiyopya manzarası görüyorum. Çin’in Afrika’ya gözünü dikmesiyle devasa bir 
inşaat merkezine dönüşen Addis Ababa şehir merkezi bile yeşil; hava, başkentin göbeğinde 
bile taze. Yağmur sonrasının toprak kokusu ve tatlı serinliği, seyahatimiz boyunca gündüz-
lerimize çöken huzur halinin ilk tohumlarını atıyor.
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Stadyumlarda bayram namazı kılan Addis 
Ababa Müslümanlarıyla arife günü bir camide 
cuma namazında kesişiyor yolumuz. Dilini 
anlamasak da ortak duygusunu hissettiğimiz 
hutbenin, beraber tekbir getirdiğimiz nama-
zın ardından kırsala doğru yola düşüyoruz. 
İstikamet, önümüzdeki dört günün büyük 
bir kısmını geçireceğimiz 285 bin metrekare 
genişliğindeki Oromiya bölgesinin güneyi. 
Bölgenin nüfus çoğunluğu Müslümanlardan 
oluşuyor.

Bayram sabahı sağ tarafımızda Langano Gölü, 
sol tarafımızda Abijata Gölü manzarasıyla 
Adami Tulu’ya doğru ilerliyoruz. İnsanlar 
en güzel kıyafetlerini giymiş; sarı, kırmızı, 
mavi, yeşil, renk cümbüşü içinde bayram 
için yol kenarlarında ilerliyor. Çocukluğumu 
hatırlatan bayram coşkusunu yaşarcasına 
birbirimize neşeyle el sallıyoruz. Sıcakkanlı 
Oromiya bölgesi insanlarıyla kurbanların ke-
sileceği Hurufa Lole köyünde, Fatıma Zehra 
Camii’nde kaynaşıyoruz. Bayram namazının 
ardından kurbanlar kesiliyor, yerli halkın ik-
ram ettiği sütü içip İmam-ı Azam helvasını 
tatmamızın ardından kurban paylarının da-
ğıtımı gerçekleşiyor. Yine yoldayız. Çünkü bir 
durağımız daha var bizi bekleyen.

Yolda bu kez Langano Gölü solumuzda Abi-
jata Gölü sağımızda kalıyor. Ufak bir mola 
verip bayramın coşkusuna Abijata-Shalla 
Ulusal Parkı’nda bir nefes alarak devam edi-
yoruz. Ulaştığımız her noktada bizi saran ay-
rılmak istememe hissi, vardığımız bir sonraki 
noktanın güzelliğinin getirdiği heyecanla yer 
değiştiriyor. Uzunca bir yol kat edip Shashe-
mene’ye geliyoruz.

“Bajaj” isimli üç tekerlekli, böceklere benze-
yen ulaşım araçlarıyla ilk karşılaşmamız da 
burada oluyor. İHH’nın yaptırdığı Bursa Emir 
Buhari Camii’nin bahçesinde kurbanlar kesi-
liyor ve akşam düşerken, yağmur başlarken 

ve bir önceki günden tanıdığımız hüzün hissi 
bir kez daha gelirken insanlar yol boyunca 
yürüyor, bajajlar yol boyunca geçiyor ve ge-
ceyi geçireceğimiz Awasa kentine doğru 
ilerliyoruz.

Bir sonraki gün yolculuğumuz doğuya, Ko-
fele’ye. Türk edebiyatının değerli yazarla-
rından İskender Pala’nın destekleriyle inşa 
edilen Barbaros Eğitim Merkezi’nin açılışına 
katılıyoruz. Coşkulu yerel şarkılarla karşılıyor 
bizi ahali. Yetim çocukların ve annelerinin 
eğitimini üstlenecek bu merkezi Kofele Va-
lisi “Afrika’da Avrupa gibi bir yer” olarak ta-
nımlıyor. Şarkılar, konuşmalar, hediyeler ve 
yemeklerin ardından bir gün daha bitiyor ve 
ayrılık hüznü bizi Awasa’ya kadar bırakmıyor.

“Genelde Etiyopya’nın çöller-
den oluştuğu düşünülür; oysa 
Etiyopya yemyeşil bir ülke.”

Bayramın üçüncü günü, yolculuğumuzun 
belki de en güzel günü. Arsi ve Bale bölge-
lerinde İHH’nın Yetim Sponsorluk Destek 
Sistemi kapsamında desteklediği ailelerden 
bazılarını ziyaret ediyoruz. Ailelerin hikâye-
leri ve hayata sarılışı gözlerimizi yaşartıyor, 
çocukların mutluluğu ve güzelliği neşemize 
neşe katıyor. Yerinde görünce daha iyi anlı-
yoruz İHH’nın nasıl hayat kurtardığını, nasıl 
hayata hayat kattığını. Bugün Etiyopya’ya sa-
rılıyoruz, Etiyopya’yı kucaklıyoruz, Etiyop-
ya’yla kardeş oluyoruz.

Ertesi sabah, Etiyopya’da geçireceğimiz 
son günün hüznüyle uyanıyoruz. Shewa 
bölgesinde Ziway Dunga yakınlarında 
İHH’nın sera projesini görmek için yaptığı-
mız yolculuk, seyahatimizin safariyi andı-
ran en zorlu kısmı. Usta şoförlerimiz zorlu 
yollardan geçerek bizi önce yetim ailelerinin 
sürdürülebilir gelir elde edebilmelerini sağla-
mak amacıyla kurulan seraya getiriyor. Bura-
da ailelere seracılık eğitimi veriliyor. Serada 
yetiştirilen avokado, mango ve ananas fidan-
larının eğitimlere katılan ailelere verileceğini 
öğreniyoruz. Buradaki ziyaretlerimizin ar-
dından dönüş için Addis Ababa’ya geçiyoruz. 
Ayrılık hüznüyle Etiyopya’ya veda ediyoruz. 
Uçağımız Etiyopya hava sahasından çıkar-
ken bir kez daha okuyorum yanıma aldığım 
Etiyopya rehberini. Yazan her şeyi yerinde 
hatırlayıp gülümserken son cümle çarpıyor 
gözüme: “Etiyopya insanı değiştirir.”

İHH’nın desteklemiş olduğu bir yetim evi
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Mehmet Mahfuz Söylemez

İHH’dan dostlar yaptıkları hizmetlere bir 
nevi şahit olmam ve Müslümanların ken-
dilerine tevdi ettikleri emanetlerin yerine 
ulaşıp ulaşmadığına tanıklık etmem için 
Kurban Bayramı’nda bölgelere gidecek 
ekiplerden birinde yer almam konusunda 
bir teklif getirdiklerinde “Mümkünse Mo-
ritanya gideyim.” demiştim. İki nedenden 
dolayı burayı görmek istiyordum: Hafıza-
sıyla ünlenen insanları tanımak ve hızla 
tükenmekte olduğunu bildiğim çöl medre-
selerini görmek.

Moritanya bir taraftan bizden binlerce kilo-
metre ötede bir ülke, bir taraftan da içimiz-
de, bizden bir ülke... Keza bir yandan bin-
lerce yıl öncesine dayanan İslami geçmişi 
üzerinde taşırken diğer yandan sömürge 
döneminin Fransız’ına direnen yiğitçe du-
ruşunun izlerine sahip dost ve kardeş bir 
ülke. 4 milyon nüfusu olan Moritanya’da 
insanların büyük bir kısmı şehirlerde ika-
met etmekle birlikte önemli bir kısmı da 
çöllerde yaşıyor. Başkentin nüfusu yakla-
şık bir buçuk milyon. Ülkenin yüz ölçümü 
Türkiye’nin iki katı büyüklükte olmasına 
rağmen sadece %3 civarında tarım alanına 
sahip, geri kalanı ise çöl. İnsanlar daha çok 
hayvancılık, kısmen de balıkçılıkla geçini-
yor. Ülkede okuma-yazma oranı son dere-
ce düşük. Devletin resmî dili Arapça ancak 
halk arasında mahalli Arapçanın Haseniye 
denilen bir lehçesi konuşuluyor. Ülkenin 
para birimi ukkuye; bir dolar yaklaşık üç 
yüz ukkuye ediyor. Başkent Nuakşot yeni 
ve modern bir şehir. Şehir planlaması 
açısından baktığımızda düzenli bir şehir 

bile denilebilir. Ancak altyapı eksikliğinin 
varlığını öğreniyoruz, hatta şehrin büyük 
kısmında kanalizasyon şebekesi mevcut 
değilmiş. Şehir deniz sahilinde kurulmuş 
olmasına rağmen iskân mahalli aslında çöl. 
Hatta asfaltın hemen kenarlarının dahi çöl 
olduğunu görebiliyorsunuz.

Ülkenin en ciddi sıkıntısının eğitim ve sağ-
lık sektöründe olduğunu öğreniyoruz. Yu-
karıda ifade ettiğimiz gibi okuma-yazma bi-
lenlerin oranı son derece mahdut. Biri özel 
olmak üzere üç tane üniversitesi var. Baş-
kent dışında ülkede yüksek eğitim kurumu 
mevcut değil. Sağlık sektörü ise bir facia, ül-
kede sadece 220 uzman hekim olduğundan 
bahsediliyor. Aynı şey hemşire vb. sağlık 
elemanları için de geçerli. Tıp fakültesi Mo-
ritanya’da yeni kurulmuş ve henüz mezun 
vermemiş. Sağlık sorunu yaşayan zenginler 
Senegal veya Fas’a gidiyorlar, diğerlerinin 
durumu ise pek iç açıcı değil.

Moritanya’da 
üç gün

Ülke genelinde 
akarsu olmadığı 
gibi ciddi bir içme 
suyu şebekesi de 
yok. Her tarafta 
kuyular var. Halk 
su ihtiyacını bu 
kuyulardan teda-
rik ediyor. Başkent, 
iki varilin yan yana 
konduğu eşek ara-
baları ile dolu. Bu 
arabalar varillerle 
evlere su taşıyor.
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metin birlik ve bütünlüğü, kardeşliği, yek-
liği ve tekliği için bir yapı malzemesine dö-
nüştüğünü anlatıyor ve onlara dua ettiğimi 
söylemeden edemiyorum.

Moritanya’nın ara sokaklarında dolaşırken 
fakirliğin bu kadar ağır olabileceğini hiç bil-
mediğimi fark ediyorum. Kulübe bile de-
nemeyecek mekânlar, çatılmış dört ağaç ve 

üzerine gerilmiş çadır, zaman zaman birkaç 
metrekareden oluşan kulübecikler; su yok, 
banyo yok, tuvalet yok. Bu yerlerin ortasında 
kokan çöp yığınları, durumu daha iyi olan-
ların çadırlarının önünde birkaç keçi, etrafta 
koşuşan çocuklar, durduğumuzda bir anda 

çevremizi sarıveren kadınlar ve çocuk-
lar... Bunları görünce bir taraf-

tan sahip olduğu nimetle-
rin kıymetini bilemeyen, 

şükrünü ifa edemeyen 
insanımız aklıma ge-
lirken, diğer taraftan 
bunca fakruzaruret 
içerisindeyken dün-

yanın tamamına sa-
hipmişçesine gülüm-

seyen bu mutlu yüzleri 
güldüren temel saikın ne 

olabileceğini düşünüyorum. 
Bu insanlara karşı ümmet olarak 

ne büyük sorumluluklarımızın olduğunu, 
debdebe içerisinde hayatlarını idame ettiren 
onca Müslümanın duyarsızlığını, insanlığın 
bu fakruzaruret karşısında sınıfta kaldığını 
bir kez daha anlıyorum.

Evet, belki biz bu Kurban 
Bayramı’nda kendi ailemizin 
yanında değildik; ancak çok 
daha önemli bir yerde daha 
büyük bir ailenin parçası ol-
duğumuzu hissederek kar-
deşlerimizle birlikte, onların 
arasında bir nefer olarak ha-
reket etmenin onurunu ve 
mutluluğunu yaşadık. 

Moritanya uzun süre Fransız sömürgesi ola-
rak kaldığı için Fransızca çok yaygın, hemen 
hemen herkes tarafından konuşuluyor. Zaten 
teninize bakanlar size ilk olarak Fransızca hi-
tap ediyorlar. Daha sonra Türkiye’den olduğu-
nuzu öğrenince hem tavırları hem beşaşetleri 
değişiyor. Size “Ülkenize hoş geldiniz” diyor-
lar. Türkiye ve Türk insanını müthiş derecede 
seviyorlar. Türkiyeli Müslümanlarla Moritan-
yalıların ilişkisinin eskilere dayandığını anla-
tıyorlar. Osmanlı döneminde Moritanyalı bir 
âlimin halife tarafından İslam’ı anlatması için 
Almanya’ya gönderilmiş olduğundan bahse-
diyorlar. Bunları dinlediğimizde Türkiye’nin 
bir vatandaşı, bu ümmetin bir bireyi olarak 
sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğu-
nu anlıyoruz. Ertesi gün İHH ekibi olarak hep 
birlikte sabah namazına gitmeye karar veri-
yoruz. Namaza gidip ilk safta, imam efendi-
nin arkasında namaza duruyoruz. Namazdan 
sonra hoca efendi dua için cemaate dönüp 
bizi ve üzerimizdeki İHH yeleklerini görünce 

“Türkiye’den gelen misafirlerimiz, sizlere hoş 
geldiniz diyorum. Osmanlı döneminde Türk-
ler İslam coğrafyasında ciddi hizmetler yap-
mıştı. Bugün bu bayrağı siz değerli kardeş-
lerimiz taşıyor. Yaptığınız iş çok değerli. Biz 
Türkiye’yi yakından takip ediyor ve her alan-
da başarılı olması için dua ediyoruz. Türkiye 
yeniden tarihteki gibi İslam toplumuna 
liderlik edecek inşallah. Hepimiz 
kardeşiz ve bu kardeşliği ya-
şatmalıyız. Tekrar sizlere hoş 
geldiniz diyorum.” dedikten 
sonra kalkıp teker teker bize 
hoş geldiniz diyor. Sonra 
cemaate dönerek “Kardeş-
lerinize hoş geldiniz deyin” 
diyor. Bunun üzerine orada 
bulunanlar yanımıza gelerek 
bizi kucaklayıp “Hoş geldiniz” 
diyorlar. Bu manzarayı hayatım bo-
yunca unutamayacağım...

Camiden ayrılırken arkadaşlara; bu kurban 
organizasyonlarını düşünen ve ilk başlatan 
akla hayran kaldığımı, bu organizasyon-
ların bir et dağıtma organizasyonu olarak 
algılanmaması gerektiğini, bunların üm-

     
Moritanya, 

resmî adıyla Moritanya 
İslam Cumhuriyeti, bir 

kuzeybatı Afrika ülkesi.Ülkenin 
batısında Atlas Okyanusu 

bulunuyor. Ormanların tahrip 
edilmesi ve toprak erozyonu, 

kuraklıklarla da birleşerek 
ülkede önemli bir sorun 

olan çölleşmeye yol 
açıyor. 

Bayram namazına başta devlet başkanı 
olmak üzere halk, en güzel geleneksel kı-
yafetlerini giyerek geliyor. Bu da bana Hz. 
Peygamber döneminde insanların cuma 
ve bayram namazlarını musallalarda kılma 
geleneklerini hatırlatıyor. Herkes en temiz 
kıyafetlerini giyer, başlarında Hz. Peygam-
ber olduğu halde musallaya gelir ve cuma 
namazlarını orada hep birlikte kılarmış. 
Benzeri bir uygulamanın Moritanya İslam 
Cumhuriyeti’nde hâlâ yaşıyor olması, on-
ların geleneklerine bizden daha fazla bağ-
lı olduklarını gösteriyor. Zaten geleneğe 
bağlının bir devamı olarak herkes mahalli 
kıyafetini giyiyor ve öylece geliyor namaza. 
Keza sokaktaki hanımların çok az bir kıs-
mının tesettürsüz olduğunu görünce dinî 
değerlere bizden daha çok bağlı olduklarını 
tebellür ediyorum. Namazdan sonra kur-
ban kesimi temiz tesislerde gerçekleştiri-

liyor. Kesimlerin ardından uzaklardan biz-
lere emanet edilen kurbanları sahiplerine 
teslim ediyoruz.

Sonuç olarak İHH’nın vesilesi ile katıldığım 
bu kurban organizasyonunda bu kurulu-
şun ne büyük görevler yüklendiğini görü-
yor, gurur duyuyor; emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum. “Rabbim sa’ylarını meşkûr, 
amaçlarını makbul, zenblerini mağfur 
eylesin.” diye dua ederken bu kurban or-
ganizasyonunun bir et dağıtma ameliyesi 
olmadığını, ümmetin birbirini tanıması, 
kaynaşması, birlik ve bütünlüğünü yeni-
den ihya etmesi, yekleşmesi ve tekleşme-
sinin bir aracı olduğunu hissediyor, artık 
kendimi de bunun bir parçası olarak gö-
rüyorum. Bu organizasyonlar aracılığıyla 
daha yakından tanıdığımız kardeşlerimize 
nasıl yardım edebileceğimizi biraz daha iyi 
anlamış oluyoruz diye düşünüyorum.
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Afrika’nın ortasındaki 
yeşil ülke: Kamerun 
Bekir Arslan

İHH’nın kurban için yola çıktığı ülkelerden biri de Kamerun’du. Türkiye Müslümanlarının 
vekâlet verip emanet ettikleri kurbanları Kamerun’da muhtaç durumda bulunan 2.000 ai-
leye ulaştırdık. 
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Kamerun eski bir sömürge ülkesi. Fran-
sızlar ve İngilizler başta olmak üzere Av-
rupalılar yüzyıllar boyunca bu bölgeyi 
olabildiğince kullanmışlar. 1960 yılında 
bağımsızlık kazanılsa da sömürgenin etki-
si hâlâ devam ediyor. Yabancı kültür yerel 
kültürün her zaman bir adım önünde. Öyle 
ki insanların dilinde sömürge öncesi ve sö-
mürge sonrası karşılaştırmalarını bulmak 
mümkün. Ekonomik başkent Douala, si-
yasi başkent Yaounde. Burası Fransızların 
etkisinde kalırken daha batıya doğru olan 
bölgelerde İngilizlerin hâkimiyeti mevcut. 
Yoğun olarak kullanılan dil ise Fransızca. 
Kuzey ve doğudaki komşu ülkelerden gö-

çüp buraya yerleşmiş Afrikalıların birçoğu da 
Arapça biliyor.

Sokaklarda dolaşırken insanların sakinliği 
göze çarpıyor. Yoğun ve karmaşık trafikte 
bile sükûnetlerinden taviz vermiyorlar. Belki 
de bu sakinliğin nedenlerinden biri ülkenin 
uçsuz bucaksız yeşillikler içinde olmasıdır 
diye düşünüyoruz. İnsanlar toprak ve yeşille 
iç içe. Fakat bereketi her halinden belli olan 
toprağı işleyebilmek için özgüvene ve çalış-
maya ihtiyaçları var. Tarım alanlarının ço-
ğunun Avrupalılara ait olduğu düşünülünce 
yerli halkın özgüven kazanmasının zaruri ol-
duğu fark ediliyor. Sömürge altında yaşamak 
bu insanların özgüvenlerini de alıp götürmüş.

Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde 
cami veya mescit eksikliği pek hissedilmez-
ken, diğer bölgelerde Müslümanlar namazla-
rını temiz buldukları her yerde kılabiliyor. Bu 
kimi zaman bir dükkân girişi, kimi zaman yol 
kenarındaki yeşillik, kimi zaman da sokak 
pazarı olabiliyor. Müslümanlar burada kendi 

üzerlerinde herhangi bir baskı hissetmeden 
yaşasalar da sokaklardaki gayriahlaki görün-
tüler onlar için rahatsız edici düzeyde. Dindar 
Hristiyanların da rahatsız olduğu bu konu için 
devletin önlem alınmasını istiyorlar. Ancak 
yükü sadece devlete yüklemeyip kendileri de 
bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyorlar.

Hayatlarına sakince devam eden Kamerun-
lular için Kurban Bayramı âdeta şenlik hava-
sında geçiyor. Özellikle birinci günü namaz 
için yola çıkan Müslümanlar en güzel elbi-
selerini giymekle kalmıyor, çocuklarını da 
yanlarına alıp şehrin en büyük camilerini 
renk cümbüşü haline getiriyorlar. Tekbirler 
eşliğinde dolup taşan avlular, babaları-
nın yanında yaramazlık yapıp 
oyunlar oynayan çocuklar, 
namaz sonrası kucak-
laşıp bayramlaşan 
büyükler, dönüşte 
aileleri için hediye 
alan genç delikan-
lılar, her biri ayrı 
güzellikteki gele-
nekler, Kamerun 
Müslümanlarının 
hayatlarına renk 
katarak yaşanmaya 
devam ediyor. Na-
maz sonrası evlerine 
dönen Müslümanlardan 
hali vakti yerinde olanlar 
kurbanlarını keserken, bay-
ramlaşmak için evlerinden çıkan aileler 
sokakları dolduruyor. Bir sokakta bayram 
sevinci ile kucaklaşmalar yaşanırken hemen 
yan sokakta Müslüman olmayanlar normal 
bir gün yaşıyor. Kamerun böyle bir ülke.

Afrika’nın ortasındaki bu yeşil ülke, komşu-
su için de bir sığınma merkezi. Doğusunda 
yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti’nde ya-
şanan katliamlardan kaçan, evlerinden ay-
rılmak zorunda kalıp sınırdaki kamplarda 
hayatlarını zorluklar içinde devam ettiren 
Müslümanlar, Kamerun gibi komşu ülkeler-

den yardım bekliyor. Zaman zaman 
ülke içerisinde toplanan yar-

dımlar kuzeydeki mülte-
cilere gönderiliyor. İHH 

başta olmak üzere 
çeşitli yardım kuru-

luşlarıyla birlikte 
Türkiye Büyükel-
çiliği de mülteci-
lere destek olma-
ya devam ediyor.

Kamerun, sağ-
lanacak her tür-

lü katkıya açık bir 
ülke. Özellikle Av-

rupalıların bıraktığı ve 
zihinlerinde yer etmiş olan 

olumsuz beyaz tenli algısını kır-
mak için Türkiye’ye büyük iş düşüyor. 

Afrika için Kamerun bir umut kapısı. Gön-
lümüzün ülkeleri gibi yeşermesi için onlara, 
onların da samimi niyetlerle kapılarını çalan 
misafirlere ihtiyacı var.

Yaklaşık 
23 milyon nüfusa 

sahip olan Kamerun’un 
%70’ini Hristiyanlar, %20’sini 
de Müslümanlar oluşturuyor. 

Hristiyanların nüfusu fazla olsa 
da insanlar iç içe, birbirlerinden 

ayrışmadan yaşıyor. Kilise gördüğünüz 
sokakta biraz ilerlediğinizde bir mahalle 

mescidi ile karşılaşabiliyorsunuz. Ayrı 
dinden insanların burada herhangi 

bir problem olmadan yaşadığını 
gözlemleyebiliyorsunuz. Burada 

kavga veya savaş için bir 
neden yok.
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İsrail’in Gazze’ye yönelik geçtiğimiz Ramazan ayında başlattığı ve 
yaklaşık iki ay süren saldırılarında 2.145 kişi hayatını kaybetti, 11.100 
kişi de yaralandı. Sivillerin hedef alındığı bombardıman ve saldırıla-
rın etkisiyle Gazze’nin altyapısı çökerken günlük hayat âdeta durma 
noktasına geldi. Yıllardır uygulanan abluka ve ambargo nedeniyle 
temel ihtiyaç maddelerine ulaşmada dahi büyük sıkıntılar yaşayan 
Gazze ve Filistin’e eğitim, sağlık, yetim, acil yardım gibi çeşitli pro-
jelerle destek olan İHH’nın bölgeye yardımları çeşitli kampanya ve 
etkinliklerle devam ediyor.

Gazze’ye 
desteklerimiz sürüyor
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Türkiye Gazze’ye 
seyirci kalmadı
Gazze halkına destek olmak amacıyla ağus-
tos ayında gerçekleştirdiğimiz “Seyirci Kal-
mayın” kampanyasına hayırseverlerimiz 
büyük ilgi gösterdi. Birçok televizyon ve 
radyo kanalının ortak gerçekleştirdiği canlı 
yayında hayırseverlerin telefon ve SMS’ler-
le destek verdiği kampanyada bir gecede 
Gazze halkı için 12 milyon TL bağış toplan-
dı. Kampanya için gerçekleştirilen progra-
ma iş adamları, STK temsilcileri, sanatçılar, 
akademisyenler, gazeteci ve yazarlar katı-
larak bağışta bulunurken yayına telefonla 
bağlanan binlerce vatandaş da Gazze’deki 
yaraların sarılması için önemli katkı sağla-
dı. Türkiye’nin âdeta tek yürek olduğu ge-
cede ASKON Başkanı Mustafa Koca, Esen-
ler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TRT 
Haber Müdürü Mehmet Akif Ersoy, AA Dış 
Haberler Koordinatörü Turan Kışlakçı, Star 
Gazetesi Dış Haberler Müdürü Saadet Oruç, 
TV 24 moderatörlerinden Betül Bozdoğan 
ve Zeynep Türkoğlu, A Haber moderatör-
lerinden Zeynep Bayramoğlu, Moral FM 
Genel Müdürü Haluk İmamoğlu; yazarlar 
Yusuf Kaplan, Yusuf Armağan ve Münib 
Engin Noyan; gazeteciler Ahmet Varol, Yıl-
dıray Oğur, Etyen Mahçupyan ve Nevzat 
Çiçek; sanatçılar Murat Çelik ve Ömer Kara-
oğlu; Mavi Marmara şehitlerinden Furkan 

Doğan’ın babası Ahmet Doğan ve Genel 
Başkanımız Bülent Yıldırım canlı yayında 
telefonda bağış topladı.

Türkiye’den Gazze’ye 
Destek Konvoyu 
İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İsrail’e 
tepki, Gazze’ye destek amacıyla “İki Yaka 
Tek Yürek” sloganıyla Gazze’ye Destek 
Konvoyu düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı 
olarak düzenlenen Gazze’ye Destek Kon-
voyu iki ayrı konvoyun iki ayrı yakada bir 
araya gelmesiyle sona erdi.

İsrail’in savaş 
suçlusu olduğu 
tescillendi
İsrail askerî güçleri; Gazze’ye insani yardım 
götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım 
gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan 

“Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu”na, 
31.05.2010 günü tüm dünyanın gözleri önünde, 
vahşice saldırmıştır. Gemilere silahlı ve fiilî sal-
dırıda bulunulmuş, bu müdahale esnasında ve 
devam eden süreçte on insani yardım gönüllüsü 
hayatını kaybetmiş, 56’sı ağır yaralı olmak üzere, 
onlarca insan yaralanmış, yaralı insanlara kelep-
çeler takılarak günlerce hücrelerde alıkonulmuş, 
kendilerine insanlık onuruna yakışmayan şekilde 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 
İsrail’in Mavi Marmara’ya yaptığı saldırıyla 
savaş suçu işlediğini tespit etti.

kötü muamelede bulunulmuş ve eşyaları gasp 
edilmiştir.

İsrailli yönetici ve askerlerinin faili oldukları bu 
suçlar, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm hukuk 
mercilerine taşınmış ve sorumluların cezalandı-
rılmaları istenmiştir. Bu kapsamda 14.05.2013 
tarihinde Roma Sözleşmesi’ne taraf olan ve Mavi 
Marmara gemisinin bayrak devleti olan Komor 
Devleti adına, Hollanda-Lahey’de bulunan Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi (UCM)’ne başvurulmuştur. 

UCM Savcılığı, bu deliller ışığında aşağıdaki tes-
pitlerde bulunmuştur:

1. İsrail askerleri, 31.05.2010 günü Mavi Marmara 
ve diğer gemilerdeki eylemleri ile “kasten öldürme, 
kasten yaralama ve insan onuruna aykırı davranış”  
suçlarıyla “savaş suçu” işlemiştir. 

2. İsrail’in Gazze üze-
rindeki etkin kontrolü 
devam ettiği için İsrail 
Gazze’de işgalci statü-
sündedir. 

3. Gazze Özgürlük Filosu’nda yer alan tüm ka-
tılımcılar, uluslararası hukukta korunan siviller 
statüsünde olup İsrail askerleri, yolcuların sivil 
olduğunu bildiği halde, saldırıyı gerçekleştirmiştir.

4. UCM Savcılığı bu tespitleri sıralarken İsrail’in 
meşru müdafaa tezlerini tartışmaya değer bulma-
dığına değinmiş ve “hayatını kaybedenlerin otopsi 
raporları değerlendirildiğinde; baştan, ayaklar-
dan, boyundan defalarca vurulduklarını ve en 
az 5 kişinin bitişik atış mesafesinden vurularak 
öldürüldüğünü” belirtmiştir.

Neticede; “Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük 
Filosu”na yapılan saldırıda, Roma Sözleşmesi 
kapsamında yer alan savaş suçlarının işlendiği; 
ancak bu suçlarda mağdur olan ve ölen sayısının 
UCM’nin yargı yetkisine girecek oranda yoğun 
olmadığı (“GRAVITY” ilkesi) gerekçesiyle soruş-
turma yetkisinin bulunmadığına karar verilmiştir. 
UCM, kendisinin hem suçları tespit edip hem de 
yargılamama kararı ile mağdurların kendi ülkele-
rinde yürütülen yürütülmesi gereken yargılama-
ları da adres göstermiştir. Böylelikle Türkiye’de 
yürüyen ceza ve tazminat davalarının yerindeliği, 

haklılığı bir kez de Uluslararası Ceza Mahkeme-
since tescillenmiştir.

Burada, İsrail’in Özgürlük Filosuna yapmış olduğu 
saldırının savaş suçu olarak nitelendirilmesi, hak-
lılığımızın ve yaşadığımız mağduriyetlerin tespiti 
açısından son derece önemlidir. UCM, İsrail’in 
savaş suçu işlediğini tescil etmiştir. 60 sayfayı bu-
lan gerekçeli kararın içeriğine bakıldığında İsrail’ 
in yapmış olduğu haksız ve hukuksuz eylemler 
sıralanmış, savaş suçunun unsurları tartışılmış ve 
mağdurların haklılığı ortaya konulmuştur. Ancak 
evrensel vicdanın temsilcisi olarak yola çıkan 
insani yardım gönüllülerinden 10 kişinin ölümü, 
56 kişinin ağır yaralanması ve 100’lerce kişiye karşı 
yapılan işkence ve onur kırıcı kötü muameleler, 
UCM tarafından yerel bir olay gibi değerlendirilmiş 
gravity-yoğunluk unsuru bakımından bu davaya 
bakamayacağına karar vermiştir. Halbuki, Mavi 

Marmara olayı; Mes-
cid-i Aksa, Gazze’de ya-
şanılan dram ve Filistin 
davasından bağımsız 
düşünülemez.

Öte yandan kararın detaylarına bakıldığında asıl 
bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Konseyi raporuna karşı, İsrail’in hukuki sorumlu-
luktan kurtulmak için oluşturduğu bir tezgah olan 
Palmer Paneli’nin hukuk mücadelesine nasıl bir 
zarar verdiği de bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ta-
rafgir, planlı, siyasi bir oluşumla sonuçsuz ve rapor 
haline bile dönüşmeyen Palmer Paneli’nin nakıs 
raporu bütün bu özelliklerine rağmen Türkiye’nin 
devlet olarak bu panele taraf olması nedeniyle 
bu kararda da kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye’nin 
UCM’nin bu soruşturması sürecinde UCM’nin ta-
leplerini cevapsız bırakması da gözden kaçmayan 
önemli bir husustur.

Sonuç olarak, UCM, her ne kadar doğru ve ye-
rinde tespitlerde bulunmuş ve İsrail’ in suçlarını 
ve haksızlığını tescillemişse de bu yargılamayı 
yapma cesaretinde bulunamamış ve varoluş 
sebebinin sorgulanmasına neden olmuştur. 
Komor Birliği Devleti’nin avukatları tarafından 
bu karara itiraz edilecek olup bu temyiz süreci 
UCM tarihinde ilk kez gerçekleşecek bir süreç 
olacaktır. Tarafımızca da mahkemenin vereceği 
nihai kararın takipçisi olunacaktır.
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Binlerce insan Taksim’de 
Mescid-i Aksa için yürüdü
İsrail’in kasım ayında Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleş-
tirdiği saldırılar Taksim’de düzenlenen yürüyüşle protesto 
edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde gerçekleştiri-
len yürüyüş Taksim Tünel’den başlayarak Galatasaray Lise-
si önünde yapılan konuşmalarla son buldu. Konuşmalarda 
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve 
Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak söz aldı.

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, gerçekleştirdiği ko-
nuşmasında İsrail’in tehlikeli bir oyun oynadığını ve bölge-
deki karışıklığı fırsat bilerek bir emrivaki ile Mescid-i Aksa’yı 
yıkmak, Filistinlileri yurdundan sürmek istediğini ifade ede-
rek Müslümanları bu konuda dikkatli olmaya davet etti. İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise İsrail’in Müslümanların üç 
kutsal mescidinden biri olan Mescid-i Aksa’ya saldırdığını ve 
dünya Müslümanlarının bir an önce harekete geçmesi gerek-
tiğini vurguladığı konuşmasında, “İsrail, Mescid-i Aksa’ya 
girdi ve içinde bombalar patlattı, Kur’an-ı Kerim’i yerlere attı, 
mihrabımızı çiğnedi, kadınları yerlerde süründürdü, çocuk-
ları dövdü, âdeta bütün dünyaya ‘Biz ne yaparsak yapalım 
Müslümanlar hiçbir şekilde karşılık veremez.’ dedi. Müs-
lümanlar olarak bunlara sessiz kalamayız, bunları kabulle-
nemeyiz. Bütün vicdan sahiplerine sesleniyorum ‘Seferber 
olun, teyakkuzda olun, meydanlara inin!’ ve İsrail’e ders ve-
rin.” çağrısında bulundu.
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İHH, Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve 200 binden fazla in-
sanın ölümüne, milyonlarca insanın göç etmesine sebep olan 
krizin ilk gününden bu yana Suriye halkının acılarını paylaş-
maya devam ediyor, çeşitli projelerle bölge halkının yaralarını 
sarmak için aralıksız çalışıyor.

Suriye yardımları
aralıksız sürüyor

Halep’te 500 aile 
yeni evlerine yerleşti.
Suriye’de yaklaşık dört senedir devam 
eden savaş nedeniyle evleri yıkılan, yakın-
larını kaybeden, sakat kalan Suriyeli aileler 
kaçarak geldikleri sınır köylerinde İHH’nın 
kurmuş olduğu mülteci kamplarına sığını-
yor. Yurt içinden ve dünyanın dört bir ya-
nından vakfımıza gelen bağışlarla kurmuş 
olduğumuz çadır ve konteyner kentlerde 
yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler 
için haziran ayında inşasına başladığımız 
yeni konteyner kentimize Suriyeli aileler 
yerleştirilmeye başlandı.

Halep bölgesinde kurulan Siccu Konteyner 
Kenti’ne savaşın ilk günlerinde kurulmuş 
olan ve yaklaşık 18 bin kişinin son derece 
kötü koşullarda barındığı Babüsselam Ça-
dır Kenti’nde kalan aileler yerleştiriliyor. 
Sığınmacılara günlük olarak sıcak yemek 
ve ekmek dağıtılan ve tamamlandığında 
1.000 konteynerden oluşacak Siccu Kon-
teyner Kenti içerisinde 1.000 kişilik cami, 
okul, spor alanları ve parklar yer alacak. Şu 
ana kadar 500 konteynerin kurulumu ger-
çekleştirildi ve konteyner kente ilk 500 ai-
lenin yerleştirilmesi tamamlandı.
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Kobanili 
sığınmacılara 
yardımlarımız sürüyor
Suriye’de nüfusunun çoğunluğunu Kürt-
lerin oluşturduğu Kobani bölgesindeki 
saldırılardan kaçarak ekim ayından bu 
yana Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gelen 
sığınmacılara yönelik yardımlarımız de-
vam ediyor. Kaçışların başladığı ilk gün-
den itibaren bölgeye intikal eden İHH 
ekipleri tarafından iki gezici aşevi ile sı-
ğınmacılara günlük sıcak yemek dağıtımı 
yapılıyor. Ayrıca bölgede kurulan mobil 
fırında günlük 10 bin adet ekmek üretile-
rek sığınmacılara dağıtılıyor.

Çevre köylere sığınan Suriyelilere de 850 
adet gıda kolisinin yanı sıra pantolon, 
mont ve ayakkabıdan oluşan 30 bin parça 
kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. Kardeş 
kuruluşumuz Uluslararası Doktorlar Bir-
liği (AID) de Suruç’ta yedi doktor, dört 
personelle sağlık taramalarına başladı.  
Taramalarda günlük 550-600 kişi muaye-
ne edilip gerekli ilaçlar verilerek tedavile-
rine başlanıyor.

Suriye’deki krizden etkilenen tüm mağ-
durlara sürecin en başından bu yana insa-
ni yardım ulaştıran İHH, ağustos ayında 
da Rojava’ya, 13’ü Kobani bölgesine ol-
mak üzere, 27 TIR gıda yardımı ve temel 
ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Suriye’de 
Dürzilere 
yardım
Suriye’de bulunan İHH 
ekipleri, İdlip şehrine 
bağlı köylerde yaşayan 
Dürzilere yardım ulaş-
tırdı. Din, dil, ırk, renk 
ayrımı gözetmeksizin 
dünyanın birçok bölge-

sinde mağdurlara yardım ulaştıran vakfımız, 
İdlip’te yaşayan Dürzi ailelere de temel ihtiyaç 
malzemelerinden oluşan yardım paketleri da-
ğıttı. Ayrıca Banabel ve Kalb Leoze köylerinde 
yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye de gıda ve 
bebek paketinden oluşan yardımlar ulaştırıldı.

Suriye’ye büyük 
yardım konvoyu
İHH’nın Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Bah-
reyn, İngiltere, Yemen, Danimarka, Suudi 
Arabistan ve Mozambik’ten sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarıyla gerçekleştirdiği 

“Sana İhtiyacım Var” kampanyası kapsa-
mında insani yardım malzemesi taşıyan 46 
TIR, 25-26 Ekim tarihinde vakfımızın Rey-

hanlı’daki lojistik merkezinde düzenlenen 
törenle konvoy halinde Suriye’ye doğru 
yola çıktı. Törende konuşan Genel Başka-
nımız Bülent Yıldırım, Suriye’de iç savaşın 
yaklaşık dört yıldır sürdüğünü hatırlatarak 
Suriye’deki savaş mağdurlarına yönelik 
yardım ve desteklerin devam etmesi gerek-
tiğini söyledi.

İçerisinde bebek ve hijyen paketi, mat, sün-
ger yatak, battaniye, bakliyat, çocuk mon-
tu ve botu, atkı-bere-eldiven seti ile gıda 
kolileri bulunan TIR’ların bir bölümü Rey-
hanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, bir 
bölümü ise Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’n-
dan geçerek yardım malzemeleri ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırdı. Kampanya kapsamında 
toplam 400 TIR’lık malzemenin ocak ayı 
sonuna kadar Suriye’deki savaş mağdurla-
rına ulaştırılması planlanıyor.

Suriye’ye 1.000 ton un
İHH, al-İmdat kurumunun İngiltere ve Gü-
ney Afrika ofisleri ile birlikte Suriye’ye 1.000 
ton un ulaştırdı. İHH’nın Reyhanlı Ofisi ta-
rafından “Sana İhtiyacım Var” kampanyası 
kapsamında İngiltere ve Güney Afrika’daki 
bağışçıların desteği ile hazırlanan 1.000 ton 
un, Reyhanlı Lojistik ve Koordine Merkezi’n-
de düzenlenen uğurlama töreniyle Suriye’ye 
gönderildi. Törende konuşan Suriye Çalışma-
ları Koordinatörü Muhammed Yorgancıoğlu, 
Suriye krizi başladığından bu yana yardım-
lara devam ettiklerini belirterek al-İmdat 
kurumuna da desteklerinden ötürü teşekkür 
etti. Suriye’deki durum hakkında bilgi veren 

Yorgancıoğlu, “Milyonlarca insan evlerini 
terk ederek Suriye içinde nispeten daha gü-
venli bölgelere veya komşu ülkelere sığındı. 
Bu insanlar hayatlarını kurtarmak için kaçı-
yorlar. Bunlara yardım ulaştırmak hepimizin 
görevi.” dedi.

Malatya’dan Suriye’ye 
un yardımı
İHH Malatya temsilciliği koordinasyonunda 
Suriye için 8 TIR un, Gazze için de 120 bin TL 
yardım toplandı. 30 sivil toplum kuruluşu 
ile Malatya Ak Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yar-
dım organizasyonunda, Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi’nde Suriye’ye gidecek TIR’ları 
uğurlamak için bir tören düzenlendi. Törene 
Malatya temsilcimiz Ömer Derin, AK Parti 
Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Bayram Taş-
kın, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşil-
yurt Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir Keskin 
ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Törende 
konuşan Ömer Derin, “Gazze ve Suriye’deki 
zulme sessiz kalmayarak başlattığımız Kar-
deşlik Platformu kampanyası sonucunda 
topladığımız yardımları taşıyan TIR’ları gön-
dermek için buradayız.” diyerek organizas-
yona destek veren kuruluşlara teşekkür etti.

Katar AID ile birlikte 
Suriye’ye 50 yardım 
TIR’ı gönderdik
İHH olarak Katar AID yardım kuruluşunun 
katkılarıyla oluşturduğumuz 50 TIR’lık yar-
dım konvoyu, eylül ayının son günlerinde 
Reyhanlı’dan Suriye’ye doğru yola çık-
tı. Suriye Çalışmaları Lojistik ve Koordine 
Merkezi’nde düzenlenen uğurlama törenin 
ardından TIR’lar, Cilvegözü Sınır Kapısı’na 
hareket etti. Yola çıkan TIR’ların taşıdı-
ğı yardım malzemeleri Suriye’de bulunan 
ekiplerimiz tarafından Şam, Halep, Hama, 
Humus, İdlip kent ve kırsalındaki ihtiyaç sa-
hibi Suriyeli ailelere dağıtıldı.
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Suriye’de yaklaşık dört yıldır devam eden 
krizde evlerini kaybeden ve aileleriyle farklı 
bölgelerde yaşamak zorunda kalan yaklaşık 
3 milyon Suriyeli çocuğa başta eğitim olmak 
üzere, gıda, psikolojik destek, barınma ve 
sağlık yardımı ulaştırarak umut olmaya ça-
lıştık. Yaklaşık dört yıldır devam eden sa-
vaşın en çok çocukları etkilediği Suriye’de 
İHH ekipleri, birçok bölgede insani yardım 
faaliyetlerini sürdürürken, ülke genelinde 
sayıları 500 bini aşan yetimlere yönelik de 
özel projeler gerçekleştiriyor.

Suriye’de karışıklıkların başladığı günden 
bu yana yaklaşık 100 binden fazla yetime 
gıda, kıyafet, barınma, sağlık gibi çeşitli baş-
lıklar altında yardımlar ulaştıran vakfımız, 
belirli zamanlarda da hediyeler dağıtarak 
çocukların gönüllerini almaya çalışıyor. Böl-
gedeki insani durumla ilgili bilgi veren Suri-
ye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı 

Burak Karacaoğlu, Suriye’deki iç savaştan 
en çok kadın ve çocukların etkilendiğini 
söyledi. Karacaoğlu, “Olaylarda ailesini kay-
bedenler dâhil çok sayıda çocuk için farklı 
projeler üretiyoruz. Vakıf olarak hem Suri-
ye’de hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli 
ailelerin çocuklarına her türlü desteği veri-
yoruz. Çocuklar savaş dolayısıyla çok ciddi 
yara almış durumda ve birçok çocuk baba-
larının, kardeşlerinin, akrabalarının kaybına 
şahit olmuş. Buradaki yetim çocuklara, Su-
riye’deki katliamların yarattığı travma etki-
sini azaltıcı rehabilitasyon desteği veriliyor. 
Çalışma kapsamında yetimhanedeki trav-
ma merkezinde toplanan çocuklara ilk ola-
rak resim ve uğraş terapisi uygulanıyor. Bazı 
çocuklarla merkez çevresine çiçek dikildi, 
merkezin dış cephesi rengârenk boyandı. 
Ayrıca el becerilerini geliştirmeleri için çe-
şitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.” diyerek 
yapılan çalışmaları anlattı.

3 milyon Suriyeli çocuk 
desteklerinizle hayata tutundu
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Hayırseverlerimizin destekleriyle yapımı 
tamamlanan ve İHH İnsani Yardım Vakfı, 
İslam Kalkınma Bankası, TİKA, Uluslararası 
Doktorlar Birliği (AID) ve Nijer Sağlık Bakan-
lığı iş birliği ile Nijer’de kurulan Göz Sağlığı 
Merkezi, Türkiye’den giden milletvekilleri, 
doktorlar, gazeteciler ve yardım gönüllüle-
rinin de katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Nijer’de Abdou Moumouni Üniversitesi 
içindeki Lamorde Hastanesi’nin göz ünite-
si olarak hizmet verecek merkezin açılışı-
na Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Atalay, 
Nijer Eğitim Bakanı Ali Mariama Elhaj İb-
rahim, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural 
Kavuncu, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail 
Güneş, Türkiye’nin Niamey Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy, TİKA İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Zülküf Oruç, Türkiye Sağlık Bakan-
lığı ve İslam Kalkınma Bankası temsilcileri 
katıldı.

Gerekli cihazları Türkiye’den gönderilen 
ve 350 bin dolara mal olan Göz Sağlığı Mer-
kezi, Katarakt hastalığının yaygın olduğu 
Nijer’de önemli bir boşluğu dolduracak. İn-

Nijer’in gözü aydın 

Yılda 6.000 katarakt hastasının tedavi 
edileceği Göz Sağlığı Merkezi Nijer’de faali-
yete geçti. Nijer’de 130 bin kişi katarakt 
sebebiyle göremiyor. 

şaatına yaklaşık bir yıl önce başlanan mer-
kezde şehir dışından gelen hastaların ko-
naklaması için 14 yataklı bir yatakhane de 
mevcut. İki kısımdan oluşan sağlık merkezi 
binasının bir kısmı İHH’nın  Afrika Katarakt 
Kampanyası kapsamında yapılan ücretsiz 
katarakt ameliyatları için ayrılacak, diğer 
kısmı ise Lamorde Hastanesi tarafından 
göz polikliniği olarak kullanılacak.

Açılışta bir konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Üyemiz ve AID Başkanı Dr. Mevlüt Yurtse-
ven, Afrika’da katarakt hastalığının sadece 
bir sağlık problemi değil, görmeyenlere ba-
kan yakınlarını da bağlayan sosyal bir yara 
olduğuna dikkat çekerek “Nijer’in 13 mil-
yonluk nüfusunun %1’i, yani 130 bin kişi 
maalesef katarakt hastalığından dolayı gö-
remiyor. Bu sayının büyük bölümünde ile-
ri derecede görme kaybı var. Merkezimize 
müracaat eden yaşlı hastalarda yardımsız 
iş yapma kabiliyeti maalesef yok. Bu hasta-

nede yılda 6.000 ameliyat gerçekleştirerek 
Afrika’daki katarakt hastası kardeşlerimi-
zin yeniden görmesini sağlayacağız. Aile-
lerinin yardımına ihtiyaç duymadan kendi 
işlerini görmelerine imkân hazırlıyoruz.” 
diye konuştu.

Törene katılan AK Parti Kütahya Milletve-
kili Prof. Dr. Vural Kavuncu da Türkiye’nin 

dünyanın hangi bölgesin-
de olursa olsun Müslü-
man kardeşlerine yardım 
eli uzatmayı sürdürdü-
ğünü belirterek, “Nijer’de 
büyük sağlık projeleri 
gerçekleştiriyoruz. Bu 
ülkenin acil servis ve 
cankurtaran teşkilatının 
kurulmasına yardımcı 
olduk. İmzalanan bir pro-
tokolle Nijer’de tedavisi 
mümkün olmayan has-
taların Türkiye’de teda-
vi edilmesi için çalışma 
başlattık. Şimdi de yılda 
6.000 kişinin yeniden 
görme kabiliyetine kavu-
şacağı göz merkezimiz 
hizmete giriyor. Yakında, 
Nijer’deki ilk yabancı has-
tane olarak Türkiye’nin 
kuracağı bir fistül hasta-
nesi için çalışmalar başla-
tılacak.” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen 
göz hastanesinde beş 
yıl boyunca ücretsiz ka-

tarakt ameliyatları yapılacak ve Nijerli 
doktorlara da eğitim olanağı sağlanacak. 
Yılda 6.000 katarakt ameliyatı yapılması 
hedeflenen hastane, beş yıl sonra Nijerli 
yetkililere devredilerek ihtiyaç sahipleri-
ne hizmet vermeye devam edecek. Proje 
kapsamında Nijer’de gerçekleştirilecek ka-
tarakt ameliyatları için Türkiyeli doktor ve 
sağlık personeli görevlendirilecek. Gönüllü 
sağlık görevlilerinden oluşacak ekiplerin 
organizasyonu ise Uluslararası Doktorlar 
Birliği (AID) tarafından yapılacak.
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İHH 
Acil Yardım Ekibi 
Ermenek’te
İHH Acil Yardım Ekibi, ekim ayında Kara-
man’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen 
maden faciasının ardından bölgeye ulaşarak 
yardım çalışmalarına başladı. Facia haberi-
nin gelmesiyle Karaman’ın Ermenek ilçesine 
ulaşan ekibimiz, bölgeye ulaştırdığı mobil 
aşevi ile maden faciasında mahsur kalan işçi-
lerin ailelerine, yakınlarına ve arama-kurtar-
ma çalışmalarında bulunanlara destek ver-
mek ve acılarını paylaşmak amacıyla günde 
üç öğün sıcak yemek dağıtımı yaptı. 

Selin vurduğu 
Pakistan’a acil yardım
Muson yağmurlarından kaynaklanan sel fela-
ketinde Hindistan ve Pakistan’da eylül ayın-
da 450’den fazla kişi hayatını kaybederken 
yüzlerce köy sular altında kaldı. İHH olarak 
felaket nedeniyle zor günler geçiren Pakistan 
ve Hindistan’da gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larda ilk etapta altı farklı ekiple acil yardım ve 
arama-kurtarma çalışmaları başlattık. Afetin ar-
dından bölgeye intikal eden ekiplerimiz, selden 
etkilenen 2.000 mağdur aileye de içerisinde 
şeker, pirinç, çay, mercimek ve un bulunan gıda 
paketleri ile çadır, battaniye, hasır gibi ihtiyaç 
maddelerinin dağıtımını yaparak destek oldu.

İHH olarak, Irak’taki karışıklılar nedeniyle 
Felluce Ramadi’den Hanigin bölgesine sı-
ğınan 1.500 mülteci aileye acil gıda yardımı 
gerçekleştirdik. İlk etapta bölgeye 40 bin 
dolar değerinde acil gıda yardımının yapıldı. 

Kış mevsiminin gelmesiyle şartlar daha da 
zorlaştı. Kış yardımlarının yapılması bölge-
deki mülteciler için aciliyeti olan bir konu. 
Bölgede battaniye, yatak, soba ve gıda yar-
dımına çok acil ihtiyaç duyuluyor.

Irak’ta 1.500 mülteci aileye gıda yardımı
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Burkina Faso’da 
8 cami ibadete açıldı
İHH’nın Batı Afrika’nın en fakir ülkesi Bur-
kina Faso’da camisi olmayan köyler için 
başlattığı proje kapsamında, yapımına 2013 
yılında başlanan 19 camiden 8’i ibadete 
açıldı. 60 metrekarelik bir alana sahip olan 

camilerin tavan kısmı sıcaktan ve güneşten 
korunacak şekilde inşa edildi. Aynı anda 
100 kişinin ibadet edebileceği camiler, Bur-
kina Faso’da halkın bir araya gelme, ilmi 
toplantılar gerçekleştirme gibi sosyal faali-
yet merkezi işlevi de görüyor. Proje kapsa-
mında hayırsever bağışçılarımızın katkıla-
rıyla yapımına başlanan 11 cami daha 2015 
yılında tamamlanarak hizmete açılacak.

Kenya’da Hasan 
Hüseyin Ergenç 
Camii ibadete açıldı
Kenya’da 2013 yılında bağışçılarımızın kat-
kılarıyla yapımına başlanan Hasan Hüseyin 
Ergenç Camii ibadete açıldı. Hint Okyanu-

su’na kıyısı bulunan bir Doğu Afrika ülkesi 
olan Kenya’da 169 metrekarelik alana yapı-
lan cami aynı zamanda ülke Müslümanla-
rı açısından bir buluşma ve davet merkezi 
hüviyetinde olacak. 40 milyon kişinin ya-
şadığı ve nüfusun %10’unun Müslüman ol-
duğu ülkenin tarihî şehri Mombasa’da iba-
dete açılan cami, bölgede bulunan yaklaşık 
1.000 Müslüman’a hizmet verecek.

Sri Lanka’ya Hafızlık 
Eğitim Merkezi ve 
Mescit
Güney Asya’da bir ada ülkesi olan ve “Hint 
Okyanusu’nun İncisi” olarak da adlandırı-
lan Sri Lanka’da yapımına 2013 yılında baş-
lanan Hamza Taş Hafızlık Eğitim Merkezi 
ve Mescidi’nin açılışı gerçekleştirildi. İHH 
tarafından hayata geçirilen projeyle Sri 
Lanka’nın Anuradapura kentinde yaşa-
yan Müslümanlar çok önemli bir merkeze 
kavuşmuş oldu. Açılışı yapılan merkezde 
bölgede yaşayan çocuklar temel İslami 
eğitim, Kur’an-ı Kerim ve hadis dersle-
ri görmeye başladı. Azınlık durumunda 
olan Müslüman halkın ibadetlerini ge-
rektiği şekilde ve özgürce yapamadığı Sri 
Lanka’da, önemli bir eksikliği giderecek 
olan merkez, 160 kişi kapasiteli ve 214 
metrekarelik bir alana sahip.

Sri Lankalı yetim 
ailelere yeni yuvalar
Vakfımızın birçok ülkede sürdürdüğü ye-
tim ailelerine konut projesi kapsamında 
Sri Lanka’da sekiz yetim ailesine daha 

yeni evlerinin anahtarlarını teslim edil-
di. Ekonomik durumun oldukça düşük 
seviyede seyrettiği ve ailelerin önemli bir 
kısmının kamışlardan ya da otlardan inşa 
ettikleri evlerde yaşadığı Sri Lanka’da şu 
ana kadar toplam 20 aile kendileri için 
inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu.
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11’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Kurban Bayramı arifesinde İHH’ya ziyarette 
bulunarak Türkiye’de ve dünyanın birçok bölgesinde vakfımızın gerçekleştirdiği proje ve ça-
lışmalar hakkında bilgi aldı. Kurban vekâletlerini İHH’ya veren 11’inci Cumhurbaşkanımıza 
kurumumuzun faaliyetleri anlatıldı, yetim çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler verdi. Si-
vil toplumun ve insani yardımın önemine dikkat çeken Sayın Abdullah Gül, İHH’nın çalışma-
larını yakından takip ettiğini belirtti.

“İHH’nın çalışmalarını her zaman 
yakından takip ettim ve destekle-
dim. Dünyanın dört bir yanına çe-
şitli vesilelerle gittiğimde İHH’nın 
gerçekleştirmiş olduğu projeleri ve 
çalışmaları görmekten daima gurur 
duydum. Dolayısıyla emeği geçen 
bütün arkadaşları, herkesi tebrik 
ediyorum. İHH’nın son dönem-
lerde özellikle eğitime, eğitimde 
de kimsesiz çocuklara, yetimlere 
öncelik veriyor olması ve bu çer-
çevede yeni projeler geliştiriyor olması her türlü takdirin üstünde-
dir. Bunu hepimiz, bütün gücümüzle desteklemeliyiz. En kıymetli 
hizmet, en muhtaç olana götürülen hizmettir; şüphesiz en muhtaç 
olanlar da annesiz babasız çocuklar yani yetimlerdir.”

11’inci Cumhurbaşkanımız Sayın 
Abdullah Gül İHH’yı ziyaret etti

Srebrenitsa anneleri 
vakfımızı ziyaret etti 
Srebrenitsa Katliamı’nın 20. yıl dönümü 
etkinlikleri çerçevesinde Srebrenitsa Anne-
leri Derneği yetkililerinden Munira Subasic, 
Kada Hotiç, Zumra Sehomerovic ve Kadefa 
Rizvanovic vakfımıza bir nezaket ziyaretin-
de bulundu. Konuklarımızı Yönetim Kurulu 
Üyemiz Gülden Sönmez karşıladı. Srebre-
nitsa annelerini İstanbul’da ağırlamaktan 
dolayı mutlu olduklarını dile getiren Gülden 
Sönmez, İHH’nın Bosna’ya olan desteğinin 
devam edeceğini ve Srebrenitsa anneleri-
nin diğer İslam coğrafyalarındaki annelerin 
diline tercüman olduğunu ifade etti. Görüş-
mede Srebrenitsa Anneleri Derneği adına bir 
konuşma yapan Munira Subasic, İHH’nın 
kendileri için çok önemli olduğunu belirte-
rek, “İHH, en zor günlerimizde yanımızday-
dı. Bosna halkı olarak İHH ve Türkiye halkı-
na teşekkürlerimizi iletiyorum.” dedi.

Vakfımız
Güney Afrikalı 
âlimleri ağırladı
Güney Afrika Ulema Konseyi Başkanı İhsan 
Hendrics ve Genel Sekreter Abdülhalık Allie 
İHH’yı ziyaret etti. Genel Başkanımız Bülent 
Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerimizin hazır 
bulunduğu ziyarette Güney Afrikalı misafir-
lerimize vakfımızın yapmış olduğu çalışma-
lar hakkında bilgi verildi. Ziyarette konuşan 
Güney Afrika Ulema Konseyi Başkanı İhsan 
Hendrics de İHH’nın bölgede çok etkin ve 
güçlü bir konumda olduğunu, özellikle Suri-
ye ve Gazze’deki çalışmalarımızı oldukça ba-
şarılı bulduklarını belirterek ülkelerinde ger-
çekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Srebrenitsa’da 
ne oldu?

Bosna-Hersek halkı, Sırplar tarafından 
1992-95 yılları arasında sistematik olarak 
yürütülen geniş çaplı bir etnik katliama 

maruz kaldı. 1995 yılının Temmuz ayında 
Sırp güçleri gerçekleştirdikleri katliamlarda 
sadece Srebrenitsa’da beş gün içinde 8.372 
Boşnak’ı katletti, yüzlerce kadın ve küçük 

yaştaki kız çocuğuna tecavüz etti. Bir 
gün içerisinde 20 binin üzerinde 

mülteci Srebrenitsa’dan 
zorla çıkarıldı. 
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TİKA ve Kudüs
Konsolosluğumuzdan 
İHH’ya ziyaret
Türkiye Kudüs Konsolosu Mustafa Sar-
nıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Başkanı Serdar Çam ve beraberin-
deki heyet Gazze ofisimizi ziyaret etti. 
Ziyarette misafirlere vakfımızın Gazze 
çalışmaları hakkında bilgi veren Gazze 
Temsilcimiz Mehmet Kaya yaklaşık altı 
yıldır Gazze’de bulunduklarını ve Türki-
ye’den gelen hayır kurumlarına gönüllü 
danışmanlık yaptıklarını anlattı. Görüş-
mede yaptığı konuşmada İHH’nın çalış-
malarını her zaman takip ettiklerini be-
lirten Türkiye Kudüs Konsolosu Mustafa 
Sarnıç, Gazze’deki hizmetler için elçilik 
olarak kendilerinden talep edilen her 
türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
söyledi. Ziyarette söz alan TİKA Başkanı 
Serdar Çam ise İHH’nın Gazze halkına 
yönelik yardımlarını takdir ettiklerini 
ifade ederek İHH’nın Gazze’deki meslek 
edindirme kurslarına destek olacaklarını 
belirterek “TİKA olarak dikiş nakış kursu-
nu başarıyla tamamlayan öğrencilere her 
öğretim dönemi sonunda dağıtılmak üze-
re dikiş makineleri vermeye hazırız.” dedi. 
Ziyaret karşılıklı temennilerle son buldu. 

Katar’da 
insani yardım 
anlaşmaları 
imzaladık
Geçtiğimiz ağustos ayında Ka-
tar’a giden İHH heyeti, ülkedeki 
üç önemli yardım kuruluşu ile 
çeşitli alanlarda iş birliğini kap-
sayan anlaşmalara imza attı. Ka-
tar’dan Qatar Charity ve Sheikh 
Thani bin Abdullah Foundation 

for Humanitarian Services (RAF) ile merke-
zi Sudan’da bulunan insani yardım kurulu-
şu Munazzamat al-Da’wa al-Islamiyya’nın 
Katar şubesiyle vakfımız arasında gerçek-
leştirilen anlaşmalar çerçevesinde ortak 
projelerin üretilmesi, tecrübe paylaşımı ve 
iş birliğinin geliştirilmesi karara bağlandı.

İnsani yardım alanında stratejik iş birliği-
nin geliştirilmesine yönelik bir protokol 
imzalanan Qatar Charity ile devam eden 
çalışmaların daha da genişletilerek orta ve 
uzun vadeli çözümler üretilmesi amaçlanı-
yor. Qatar Charity ile yapılan anlaşma çer-
çevesinde ayrıca Doğu Türkistan ve Kürt 
bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmaların 
artırılması da planlanıyor.

Katar’da yapılan önemli anlaşmalardan biri 
de ülkenin en büyük yardım kuruluşların-
dan biri olan RAF ile oldu. İHH ile yaklaşık 
üç yıldır ortak projelere imza atan RAF ara-
sında Gazze’ye yönelik insani yardımların 
koordinasyonun birlikte sağlanması konu-
sunda da bir anlaşma imzalandı. Anlaşma 
çerçevesinde Gazze’de temiz içme suyuna 
erişim, gıda, sağlık vb. acil ihtiyaç duyulan 
yardımlar dışında orta ve uzun vadede ev, 
okul gibi kalıcı eserlerin inşası ile kışlık ih-
tiyaçlar gibi yardımların yapılması da plan-
lanıyor.

İHH heyetinin Katar’da gerçekleştirdiği 
bir diğer iş birliği anlaşması da merkezi 
Sudan’da bulunan insani yardım kuruluşu 
Munazzamat al-Da’wa al-Islamiyya’nın Ka-
tar Şubesi ile yapıldı. Geçmiş yıllarda özel-
likle Suriye’deki yardım faaliyetlerinde or-
tak çalışmaları olan her iki kurum, yapılan 
anlaşmayla aralarındaki iş birliğinin daha 
da geliştirilmesini karara bağladı.

Türk milletvekilleri 
gözlemci olarak 
Moro’yu ziyaret etti
Geçtiğimiz ekim ayında Artvin Millet-
vekili İsrafil Kışla, Ardahan Milletvekili 
Orhan Atalay ve Yazar Yusuf Kaplan’dan 
oluşan bir heyet, 2016 yılında kurulacak 
olan Özerk Bangsamoro Devleti’nin mü-
zakere süreci ile ilgili görüşmek üzere 
Filipinler’in Moro bölgesini Bangsamoro 
Barış Süreci’nde Bağımsız Gözlemci He-
yeti’nin beş üyesinden biri olan İHH’nın 
mihmandarlığında ziyaret ederek çeşitli 
temaslarda bulundu. 1946 yılında ABD 
sömürge yönetimi tarafından Filipinler 
idaresine bırakılmasıyla bağımsızlığını 
kaybeden ve Müslümanların yoğunlukta 
yaşadığı bir bölge olan Moro’da Filipinler 
hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cep-
hesi (MILF) arasında 2012 yılında başla-
yan barış süreci, bölgedeki Müslümanlar 
için yeni bir dönemi başlattı.

Moro’da inceleme ve gözlemlerde bulu-
nan heyet, barış görüşmelerinin tarafla-
rından olan Moro İslami Kurtuluş Cep-
hesi ve Filipinler Hükümeti yetkilileriyle 
çeşitli görüşmeler yaptı. Bölgede Koto-
bato Valiliği, Mindanao Bölge Başkanlığı 
(ARMM) ve çeşitli üniversite rektörleri ile 
de bir araya gelerek süreçteki son durum-
la ilgili bilgi alan gözlemci heyet, Moro’da 
vakfımızın destekleriyle açılan Hacı Şere-
foğlu  ve Uğur Süleyman Söylemez yetim-
hanelerini de ziyaret ederek yetimlerle 
birlikte hoşça vakit geçirdi.

İhtiyaç sahibi 
öğrencilere kırtasiye 
yardımı
İHH olarak yeni eğitim-öğretim yılı önce-
sinde Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde 
ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malze-
meleri yardımı yaparak öğrencilerin eğitim 
materyali eksiklerini tamamladık. Hayırse-
verlerimizin destekleriyle Tokat, Erzincan, 
Bitlis ve Amasya’da 600’ü aşkın öğrenciye, 
içerisinde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, 
kalem kutusu, boya çeşitleri vb. eğitim ma-
teryallerinin olduğu kırtasiye malzemeleri-
ni ulaştırdık. İl Milli Eğitim müdürlerinin, 
okul müdürlerinin, ailelerin ve yardım gö-
nüllülerimizin de katıldığı dağıtım etkinlik-
lerinde kırtasiye yardımı yapılan öğrencile-
rin gözlerindeki mutluluk ve yüzlerindeki 
tebessüm görülmeye değerdi.
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Teşkilatlarımız 
Kırşehir’de
bir araya geldi
İHH Genişletilmiş İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı eylül ayında Kırşehir’de yapıldı. 81 
ilden İnsani Yardım Derneği üyeleri, Ulus-
lararası Doktorlar Birliği (AID) ve Uluslara-
rası Mülteci Hakları Derneği yetkilileri ile 
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(UDEF) temsilcilerinin katıldığı toplantı iki 
gün sürdü.

Toplantının açılış konuşmasını vakfımızın 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım gerçekleştirdi. 
Konuşmasına “Allah nasip etti bugünleri 
gördük” diyerek başlayan Yıldırım, “İnşallah 
daha güzel günler göreceğiz. Bir yol açalım, 

o yolda herkes yürüsün. Birlik beraberlik 
olsun. Müslüman olarak doğduk, yaşıyoruz 
ve öyle ölmeyi Allah’tan istiyoruz.” dedi. Ko-
nuşmasında Kadın Kolları ve Genç İHH’nın 
önemine de vurgu yapan Yıldırım, “İyi insan 
Allah’ı anan insandır. İnsan cennete gitmek 
ister ancak en iyi benim, en iyi STK benim 
derseniz firavunlaşırsınız.” diyerek sözlerini 
noktaladı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında teşkilat-
lanmanın öneminden bahseden İHH Genel 
Sekreteri ve Başkan Vekili Yavuz Dede, “Şu 
an Türkiye’nin bir çok ilinde teşkilatımız var. 
Bunlara ek olarak İstanbul’da da teşkilatlan-
ma çalışmalarımız başladı.” diyerek yapılan 
çalışmalardan bahsetti. İHH’nın Suriye yar-
dımlarına da değinen Yavuz Dede, krizin 
başlamasından bu yana bölgeye 3.500 TIR 
gönderildiğini ve Suriye tarafında İHH’nın 
desteklediği 20 kampın bulunduğunu söyledi.

İHH Kırım Tatarlarını 
yalnız bırakmıyor
İHH ve Uluslararası Mülteci Hakları Der-
neği üyelerinden oluşan bir heyet, Ukray-
na’dan referandum sonucu ayrılarak Rus-
ya’ya bağlanan Kırım bölgesini ziyaret etti.

İHH Başkan Yardımcılarından Osman Ata-
lay ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 
kurucu üyesi Ahmet Can’ın da bulundu-
ğu heyet, Kırım Meclis Başkan Yardımcısı 
Remzi İlyasov ve Bahçesaray Belediye Baş-
kanı Rıfat Derdarof ile görüşerek bölgedeki 
son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Heyet 
daha sonra Akmescid, Gezlev, Bahçesray ve 
Aluşta bölgelerinde 1944’teki Kırım sürgü-
nünü yaşamış isimleri de ziyaret etti.

Görüşmelerde Ukrayna’nın doğusunda de-
vam eden çatışmalar ve Kırım bölgesinde 
yaşayan Tatarların yeni süreçten beklen-

tileri, umutları, tedirginlikleri paylaşıldı. 
Görüşmeler hakkında bilgi veren İHH Baş-
kan Yardımcısı Atalay, Kırım Tatarlarının 
referandum sonrası bölgenin Rusya’ya 
bağlanılmasıyla birlikte adeta Türkiye’den 
izole edilerek yalnızlık psikolojisine kapıl-
dıklarını belirterek, “Türkiye’nin Ukrayna 
toprak bütünlüğünü savunmasını, Kırım 
bölgesi ile kurulmuş olan bağların ve res-
mi ilişkilerin askıya alınmasını üzüntüyle 
karşıladıklarına şahit olduk. Tatarlar, kendi 
haklarının mücadelesini birlik beraberlik 
içinde ortak bir hedef ve politika çerçeve-
sinde gerçekleştirmenin yollarını aramalı-
dır” dedi.

İHH, 1998 yılından bu yana Kırım bölge-
sinde Kurban, Ramazan, eğitim yardımı 
ve cami yapımı ile her zaman Kırım Tatar-
larının yanında oldu. Diplomatik, siyasi, 
kültürel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması 
için Tatar kardeşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz.
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Nevşehir’de 
yetimlere kırtasiye 
yardımı
Vakfımız, yurt içi yardım çalışmaları kap-
samında Nevşehir’deki ihtiyaç sahibi yetim 
öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. 
İHH Nevşehir Gönüllüler Koordinatörlü-
ğü’nün gerçekleştirdiği ön çalışmayla be-
lirlenen 75 yetim öğrenci için hazırlanan 
kırtasiye paketleri, gönüllülerimiz tara-
fından yetimlerimize ulaştırıldı. Nevşehir 
gönüllüler koordinatörümüz Baki Öncel, 
mahalle muhtarları tarafından belirlenen 
ve kendilerine bildirilen mağdur durumda-
ki yetim çocuklara yönelik desteklerinin yıl 
boyunca süreceğini, ayrıca Nevşehir gönül-
lüleri olarak Somali, Filistin, Suriye ve diğer 
sorunlu bölgelere de yardım ulaştırmaya 
devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman’da Yetim 
Destekleme Merkezi 
açıldı
Adıyaman İnsani Yardım Derneği şehirde-
ki yetim çocukların çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanacağı bir Yetim Destekleme Mer-
kezi açtı. Açılışa, Adıyaman Milletvekilleri 
Murtaza Yetiş, Mehmet Metiner, Belediye 
Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, 
Parti Kadın Kolları Başkanı Ayla Pektaş ile 
bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 
Adıyaman’da açılışı gerçekleştirilen Yetim 
Destekleme Merkezi’nde satışa sunulan yi-
yecek, içecek ve hediyelik ürünlerden elde 
edilen gelir ile Adıyaman’da bulunan yetim 
çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi hedef-
leniyor.

Yetim Destekleme Merkezi’nin açılışında 
konuşan İHH Yetim Birimi Başkanı Murat 
Yılmaz, “Biz öyle bir Peygamberin ümme-

tiyiz ki yeryüzünün neresinde olursa ol-
sun; dinine, diline, ırkına, yaşadığı kente 
bakmadan onun yardımına koşan, onun 
elinden tutan bir milletiz. Dolayısıyla bu 
merkez, bu hayır kapısı aynı zamanda bu 
beldenin de bereket kapısı olacaktır” dedi. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış 
protokol konuşmalarıyla son buldu.

Moritanyalı gençlere 
Kur’an-ı Kerim
İmkânsızlıklar içinde ilim öğrenmeye çalışan 
Afrikalılar için medrese ve okullarda dağıtıl-
mak üzere 2011 yılında başlattığımız Kur’an 
projesi kapsamında kasım ayında Moritan-
ya’da 2 binden fazla Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. 
Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan 
Moritanya’ya hayırseverlerimizin destekleriy-
le tanesi 12 liradan bağışlanan Kur’an-ı Kerim-
ler çoğunluğu çocuk ve gençler olmak üzere 
her yaştan insanın eğitimine destek oldu.

Memurlardan 
yetimlere

büyük destek

İHH’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın destekleriyle başlattı-
ğı “İyilikte Yarışan Sınıflar” kampanyasına 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen de paydaş 
oldu. Yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda, 
giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını 
karşılayan projeye ilişkin gerçekleştirilen 
basın toplantısında İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım ile Eğitim-Bir-Sen ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu 
bir araya gelerek hedeflerinin 50 bin yetim 
çocuğa sahip çıkıp onları geleceğe hazırla-
mak olduğunu belirttiler. 

Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenle-
nen basın toplantısındaki konuşmasına 
projeyi sekiz dile çevirdiklerini ve yetim 
duyarlılığını dünyaya yaymaya çalıştık-
larını hatırlatarak başlayan İHH Başkanı 
Bülent Yıldırım; “Yetimlerle ilgilenilme-
mesi halinde yetimler savunmasız kalı-

İHH’nın başlattığı “İyilikte Yarışan Sınıflar” kam-
panyası Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’ndan sonra Memur-Sen’den de destek aldı.

yor ve organ mafyası vb. suç örgütlerinin 
eline düşüyor. Çocukların korunması için 
öncelikle devletlerin bu çocuklara sahip 
çıkması gerekiyor.” dedi. Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gün-
doğdu ise toplantıda İHH’nın ortaya koy-
duğu bu projeyi çok önemsediklerini ve 
yetimlere destek olmanın çocuklarımıza 
yardımlaşma bilincini aşılayacağını söy-
ledi. Gündoğdu konuşmasında eğitim ça-
lışanlarının da projeyi sahipleneceklerini 
belirtirken dünyanın ve ülkemizin gelece-
ği olan çocuklar için projenin büyük önem 
taşıdığına vurgu yaptı. Toplantıda Yetim 
Birimi Başkanımız Murat Yılmaz, dünya-
da her gün 10 bin çocuğun yetim kaldığını, 
her yıl 2 buçuk milyon çocuğun kaçırıldı-
ğını belirterek Suriye’de 600 binden fazla, 
Irak’ta 5 milyon, Afganistan’da 3 milyonun 
üzerinde yetim olduğunu ifade etti.

“İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projesi ülkemizdeki 

öğrencilerin katkılarıyla Türkiye veya 
dünyanın çeşitli ülkelerinde anne/babasını 
kaybetmiş çocukların eğitim, sağlık, gıda, 

giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanmasını hedefliyor. Kampanyaya katılan 
sınıflardaki öğrenciler kendi aralarında ayda 90 

lira toplayıp bir yetim kardeşlerine destek 
olmak üzere İHH’ya teslim ediyor. 

İHH da toplanan bu bağışları 
yetimlere ulaştırıyor.”
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Ortadoğu Okulu’nda 
ders zili çaldı
İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 
Marmara Üniversitesi ve Ortadoğu ve Afrika 
Araştırmacıları Derneği (ORDAF) işbirliğiyle 
gerçekleştirilen “Ortadoğu Tarihi, Sosyo-E-
konomik Yapısı ve Jeopolitiği” sertifika 
programı 8 Kasım Cumartesi günü Marmara 
Üniversitesi’nin Sultanahmet yerleşkesinde 
düzenlenen açılış programıyla başladı.

Üç ay sürecek olan ve her hafta farklı uz-
manların sunumlarının yer alacağı progra-
mın açılış konuşmasını yapan ORDAF Baş-
kanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun “Bir insani 
yardım kuruluşu olan İHH, bölgenin sorun-

Sultanbeyli 
temsilciliğimiz 
dualarla açıldı
Vakfımızın Sultanbeyli temsilciliği Sultan-
beyli Kaymakamı İbrahim Özefe, Sultanbeyli 
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, gönül-
lülerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla  
dualarla hizmete açıldı. Açılışta bir konuşma 
gerçekleştiren Sultanbeyli Belediye Başka-
nı Hüseyin Keskin, ilk temsilciliğin ilçeye 
açılmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, bu sorumluluğu hep birlikte üst-
leneceklerini söyledi. Daha sonra söz alan 
Genel Başkanımız Bülent Yıldırım, İHH ola-
rak birçok yerde dernek kurduklarını ancak 
ilk temsilciliklerini Sultanbeyli’de açtıklarını 
hatırlatarak vakfımızın özellikle yetim çalış-
malarına vurgu yaptı. 

Bayrampaşa 
temsilciliğimiz açıldı
Bayrampaşa temsilciliğimiz, İlçe Kaymaka-
mı Hasan Gözen, İlçe Belediye Başkanı Atilla 
Aydıner, Genel Başkanımız Bülent Yıldırım ve 
çok sayıda gönüllü ve hayırseverin katıldığı bir 
törenle hizmete açıldı. Açılışta gerçekleştirdi-
ği konuşmasında yetim konusuna değinen 
Genel Başkanımız Bülent Yıldırım, 1998-2007 
yılları arasında 1 milyon çocuğun organlarının 
satıldığını belirtti. Sözlerine “Müslümanız, 
sorumluluk sahibiyiz, bu çocuklardan so-
rumluyuz. Bir ilçede bir yetimin gözyaşı varsa 
bundan herkes sorumludur” şeklinde devam 
etti. Bayrampaşa temsilciliğimiz konuşmanın 
ardından yapılan dua ile hizmete girdi. 

larının sadece insani yardımla çözülemeye-
ceğinin bilincinde olarak bilgi üretimini de 
sağlamak amacıyla bünyesinde insani ve 
sosyal araştırmalar merkezini kurmuştur” 
dedi. Kurşun, programın gerçekleşmesinde 
emeği geçen İHH İnsani ve Sosyal Araştır-
malar Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Emin Dağ 
ve ekibine teşekkür etti.

Açılış programı, moderatörlüğünü Marma-
ra Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Erol Özvar’ın yaptığı konuşmacıları arasın-
da Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Ahmet 
Tabakoğlu ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun yer 
aldığı panelin ardından Prof. Dr. Ahmet Ka-
vas’ın “İslam Tarihinde Ortadoğu” başlıklı 
sunum ile sona erdi.

Van’daki depremzede 
yetimler artık sıcak 
yuvalarında
Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem-
den etkilenen yetim aileler için yapımına iki 
yıl önce başlanan 64 kalıcı konut sahiplerine 
teslim edildi. Vakfımızın ve Kuveyt’te bulu-
nan IICO yardım kuruluşunun desteğiyle ta-
mamlanan konutların teslim törenine Kuveyt 
Emirliği eski bakanlarından Rashed Alamiri, 
Ahmad Almaatouq ve Abdullah Almatouq 
ile Kuveyt Büyükelçisi Abdullah Abduwaikh, 
Van Valisi Aydın Nezih Doğan, Genel Başka-
nımız Bülent Yıldırım ve İHH yönetim kurulu 
üyeleri katıldı. Van merkezde 7 buçuk dönüm-
lük arazi üstüne kurulan, 4 blok ve 64 daire-
den oluşan ve yaklaşık 300 kişinin barınacağı 
konutlar 2 milyon dolara mal oldu. 

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanan konut 
teslim töreninde konuşan Genel Başkanımız 
Bülent Yıldırım, “Bu törende İslam dünyasına 

‘Kürt, Türk, Arap, kim olursa olsun biz karde-
şiz.’ mesajını veriyoruz. Aramıza kimseler gi-
remez. Meselelerimizi biz çözeriz. Hayır işleri, 

binlerce yıllık kardeşliğimizi güçlendirecek” 
ifadelerini kullandı. Törende söz alan IICO 
Başkanı Abdullah Al-Matuk ise “müminler bir 
beden gibidir, bir uzvu bile ağrıdığında tüm 
bedeni ağrır” anlayışıyla hareket ettiklerini 
söyledi. Son olarak söz alan Van Valisi Aydın 
Nezih Doğan ise teslimi yapılan konutların 
işbirliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek 
depremin ilk gününden itibaren Kuveyt dev-
letini, IICO’yu ve İHH’yı yanımızda gördük. 
Bugün birlikte anahtar teslimi yapacağımız 
konutlar bunun güzel bir örneğidir” dedi.
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İHH olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatlarını zor şart-
lar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için sizlerin des-
teğiyle kalıcı eserler ortaya koyuyoruz. Bunlardan bazısı su 
kuyusu, bazısı eğitim yardımı, bazısı yetimhane, bazısı da 
dünyanın diğer ucundaki bir cami inşaatı olabiliyor. Bölge in-
sanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserler belirleniyor, ülke 
şartlarına göre projeleri geliştiriliyor ve sonuçlanması adına 
çalışmalar başlatılıyor. Ana başlıklarla İHH’nın kalıcı eser pro-
jelerini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.

Bir eseriniz olsun, 
sizden sonra da 
yaşasın!
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Su Kuyusu
4.291

Yetimhane
29

Sağlık Merkezi
20

Kültür Merkezi
19

Meslek
Edindirme

Kursu

37

Okul
44 165

Cami  Mescit
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Başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde insan-
lar içme suyu dâhil günlük hayatta gereksinim duydukları suya erişe-
miyor. Temiz suya ulaşamamak ise insan sağlığını olumsuz etkiliyor. 
Bu sorunu çözmenin yollarından biri, ihtiyaç duyulan bölgelerde su 
kuyusu açmaktan geçiyor.

Ben ne yapabilirim?

Tek başınıza bir su kuyusu açtırabileceğiniz gibi aileniz, arkadaş gru-
bunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla da bir araya gelerek bir 
kuyu açtırabilirsiniz.

İHH, Kasım 2014 itibarıyla Afrika, Orta Asya ve Uzakdoğu’da toplam 
4.291 su kuyusu açarak bir yudum su için zorlu iklim koşullarında ki-
lometrelerce yol kat etmek durumunda kalan yüz binlerce insanın te-
miz içme ve kullanma suyuna kavuşmasını sağladı.

Bir su kuyusu inşa ettirmenin bedeli ortalama 4.000 dolardan baş-
lıyor. Su kuyularının maliyeti bölgesine ve açılan kuyunun derinli-
ğine göre değişiyor. 

SU KUYUSU
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Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 200 milyona yakın çocuk bu-
lunuyor. Bu sayıya her yıl yaklaşık 3 milyon çocuk daha ekleniyor. 2,5 
milyon çocuk ise insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından 
satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Tüm bunlar göz 
önüne alındığında çocukları bu güvensiz ortamlardan korumak için 
açılan yetimhanelerin önemi daha da artıyor.

Ben ne yapabilirim?

Bir yetimhanenin inşasını üstlenebileceğiniz gibi kütüphanesini, 
yatakhanesini, mutfağını veya bir başka odasını da yaptırabilirsiniz. 
Ayrıca miktarı ne olursa olsun yetimler için yapılan yardımlar, yetim-
hane tadilatları, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi çalışmalara destek 
olmak için kullanılıyor.

İHH’nın Açe, Somali, Bangladeş, Pakistan, Moro, Afganistan, Patani, 
Nepal, Uganda, Etiyopya ve Burkina Faso’da 29 yetimhanesi bulunuyor.

Bir yetimhane inşa ettirmenin bedeli ortalama 75.000 dolardan başlı-
yor. Bölgesine, mimari özelliklerine ve büyüklüğüne göre maliyet de-
ğişiyor. Yetimleri sevindirmenin bedeli ise paha biçilmez.

YETİMHANE
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Müslümanların azınlık olarak yaşadığı birçok ülke ve bölge bulunuyor. 
İbadetlerini rahat ve uygun ortamlarda yapma ihtiyacı duyan Müslü-
manların sayısı ise bir hayli fazla. Cami veya mescitler birer ibadetha-
ne olmalarının yanı sıra eğitim merkezi olarak da kullanılabiliyor. İnşa 
edilen camiler aynı zamanda bulundukları bölgenin Müslümanları için 
bir araya gelip sorunlarını çözebilecekleri bir merkez haline geliyor.

Ben ne yapabilirim?

Bir cami projesinin hayata geçirilmesini üstlenebileceğiniz gibi her-
hangi birinin yapımına da destek verebilirsiniz. Ayrıca hayırda yarışır-
ken tanıdıkları ortak etmek de güzeldir.

İHH’nın 34 ülkede hayırseverlerin desteğiyle inşa ettiği 165 cami ve 
mescit bulunuyor.

Bir cami inşa ettirmenin bedeli ortalama 35.000 dolardan başlıyor. 
Bölgesine, özelliklerine ve büyüklüğüne göre maliyet yükseliyor. 

CAMİ  MESCİT
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Savaş bölgeleri ve yoksulluk oranının yüksek olduğu yerlerde tıbbi ci-
haz yetersizliği, maddi imkânsızlıklar ve temiz olmayan ortamlar in-
san sağlığını tehdit ediyor. Dünya üzerinde birçok ihtiyaç sahibi insan 
sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. İHH tarafından kurulan sağlık 
merkezleri bu bölgelerdeki insanlar için hayati önem taşıyor.

Ben ne yapabilirim?

Çeşitli bölgelerde hizmet veren sağlık merkezlerine tıbbi cihaz ve 
ilaç bağışlayabileceğiniz gibi sağlık merkezlerinin inşa edilmesine de 
katkıda bulunabilirsiniz.

İHH bugüne kadar 11 ülkede 23 sağlık projesi hayata geçirdi. Bunların 
içinde hastane, göz hastanesi, klinik, sağlık ocağı, gezici sağlık kliniği 
ve ameliyathaneler bulunuyor.

Sağlık merkezlerinin maliyeti projenin içeriğine göre değişiklik gösteriyor.

SAĞLIK 
MERKEZİ
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İnsanların maddi imkânlarının zayıf olması yanı sıra yerleşim bölge-
lerinde okul binası bulunmaması veya yetersizliği, dünyanın neresin-
de olursa olsun eğitimi olumsuz etkileyen önemli bir faktör. Yerleşim 
bölgelerinde okul inşa edilmesi ve bu okullarda eğitim için gerekli im-
kânların oluşturulması en büyük ihtiyaçların başında geliyor.

Ben ne yapabilirim?

Bir okulun maliyetini karşılayabileceğiniz gibi çeşitli okul ihtiyaçla-
rının giderilmesini de üstlenebilirsiniz. Kütüphane kurulması, eği-
tim araçlarının temini, bir sınıfın inşası, bir katının yapılması gibi 
seçenekler bulmak mümkün.

İHH’nın 20 ülkede yapımını gerçekleştirdiği 44 okul bulunuyor.

Bir okulun maliyeti ülke şartlarına ve projenin büyüklüğüne göre fark-
lılık gösteriyor. Afrika şartlarında bir okul inşa ettirmenin bedeli orta-
lama 35.000 dolardan başlıyor.

OKUL
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Dünyanın çeşitli bölgelerinde azınlıkta veya baskı altında bulunan 
Müslümanların en büyük sorunlarından biri, dinî eğitimlerini dü-
zenli ve rahat bir şekilde alamamaları. Cami veya mescit yapımına 
müsaade edilmeyen ülkeler de göz önüne alındığında, açılan kültür 
merkezleri Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Kültür mer-
kezleri, dinî eğitimin yanı sıra çeşitli etkinliklere ve konferanslara da 
ev sahipliği yapıyor.

Ben ne yapabilirim?

Bir merkezin inşasını tek başınıza üstlenebileceğiniz gibi istediğiniz 
miktarda bağış ile de destek verebilirsiniz, hatta adınıza bir kütüpha-
ne bile açtırabilirsiniz.

İHH 12 ülkede 19 kültür merkezinin yapımını gerçekleştirdi.

Bir kültür merkezinin maliyeti ülkeye ve projenin büyüklüğüne göre 
değişiyor.

KÜLTÜR
MERKEZİ
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Özellikle savaş bölgelerinde eşlerini kaybeden kadınların meslek sahi-
bi olmaları, hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan devam ettirebil-
meleri büyük önem taşıyor. Sadece savaş bölgelerinde değil dünyanın 
farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi insanlar için de meslek edinmek 
çok önemli. Çeşitli ülkelerde tarım okulları, terzilik eğitimi, dikiş-na-
kış kursu, marangozluk atölyesi gibi farklı türden kurslar açmak; mes-
lek sahibi insanlara hayvan, traktör, dikiş makinesi alımı gibi destek-
lerde bulunmak mümkün.

Ben ne yapabilirim?

Kursların devam edebilmesi için maddi olarak desteklenmeleri gereki-
yor. Dikiş makinesi alımı, kurs merkezinin kirasının karşılanması, öğ-
retmen ücreti, hammadde ve araç gereç temini gibi çeşitli ihtiyaçlar bu-
lunuyor. Dilediğiniz miktarda bağış ile bu kursları destekleyebilirsiniz.

İHH, çeşitli ülkelerde açtığı 37 meslek edindirme kursu ile ihtiyaç sahi-
bi insanların meslek edinmesini sağladı.

Projenin mahiyetine ve ülke şartlarına göre maliyet değişiyor.

MESLEK 
EDİNDİRME 
KURSU
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Mehmet Yılmaz: “Yapılan 
yardımların engelleri ortadan 
kaldırdığını görmek 
beni çok mutlu etti.”

Asya’daki yetimhanelerden Afrika’daki su kuyularına; Gambiya’daki bir camiden 
Nijer’deki bir göz hastanesine kadar dünyanın pek çok yerinde hayat bulan kalıcı 
eserlerimizin hemen hepsinin farklı bir hikâyesi var. Kimi zaman bir meslek grubu 
üyeleri bir araya geliyor yetimleri güldürmek için; kimi zaman da bir hayırsever tek 
başına bir okul inşa ettiriyor, çok uzaklarda yaşayanlar için umut oluyor. Projeleri-
mizin hayata geçirilmesindeki fedakârlıkları ve gayretleriyle örnek olan bağışçıları-
mıza bu eserlerin hikâyesini sorduk.

Geçtiğimiz eylül ayında İHH İnsani Yardım Vakfı, İslam Kalkınma Bankası, TİKA, AID ve 
Nijer Sağlık Bakanlığı iş birliği ile Nijer’de inşa edilen Göz Sağlığı Merkezi’nin açılışı gerçek-
leştirildi. Katarakt hastalığının yaygın olduğu Nijer’de 600 bin kişiye ancak bir göz doktoru 
düşüyor. Başkent Niamey’de kurulan merkezin inşasında Türkiyeli hayırseverlerin desteği bü-
yük. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan isimlerden biri de inşaat işleri 
ve ticaretle uğraşan Mehmet Yılmaz. Mehmet Bey maddi destek sağlamakla kalmamış aynı 
zamanda kendisiyle aynı mesleği yapan hayırsever arkadaşlarını da harekete geçirmiş ve Göz 
Sağlığı Merkezi’nin yapımı için çeşitli inşaat malzemeleri de tedarik etmiş. Kendisi ile birço-
ğumuza örnek olacak bu koordinasyonu ve açılışına da katıldığı merkez hakkında konuştuk. 

Göz Sağlığı Merkezi projesine destek verme 
düşüncesi nasıl oluştu?

Dünyanın farklı yerlerinde afetlerin, krizlerin, 
fakirliğin insanları ne derece etkilediğini oku-
yor, duyuyorduk. Geçmiş zamanlarda İHH 
ve farklı STK’ların organizasyonları ile birkaç 
ülkeye gittim. Gördüğüm manzaralar, yoksul 
bölgelerdeki genel durum, benim bildiğim ve 
duyduğum tablodan daha vahim ve üzüntü 
vericiydi. Gittiğimiz yerlerde İHH’nın ve diğer 
kuruluşların yardımlarının önemini bir kere 
daha kavradım. Ayrıca bu yardımların uzak 
coğrafyalardaki kardeşlerimizle aramızdaki 
bağın gelişmesine, sevginin artmasına katkı 
sağladığını gördüm.

Projenin gerçekleşmesindeki katkılarınız-
dan biraz bahseder misiniz?

Nijer’deki Göz Sağlığı Merkezi projesine des-
tek için inşaat işleri yapan, inşaat malzemeleri 
üreten veya satan firma ve fabrikaları aradım, 
projeyi anlattım ve destek istedim. Aradıkla-
rım yıllardır birlikte iş yaptığımız ve birbiri-
mize güvendiğimiz kişilerdi ve projeden çok 
etkilendiler. Allah’ın da yardımıyla gerekli 
malzemeleri topladık. Hepimiz elimizi taşın 
altına koyduk; birimiz boyayı, birimiz mer-
meri karşıladı; yaklaşık altı kalem malzemeyi 
böylelikle tedarik etmiş olduk. Bu güzel hiz-
mete aracılık ettiğim için çok mutluyum.

Göz Sağlığı Merkezi’nin açılışı için gittiğiniz 
Nijer’de sizi en çok etkileyen ne oldu?

İklim şartları ve yoksulluk nedeniyle görme 
yetilerini kaybeden bu insanların para bula-
madıkları için muayene olamamalarından, 
para bulanlarınsa doktor bulamamasından 
çok etkilendim. Nijer’deki merkez bu açıdan 
beni çok heyecanlandırıyor ve sevindiriyor. 

Ayrıca orada zaman içinde birçok doktorun 
yetişecek olması da en az katarakt ameliyatla-
rı kadar önemli bir husus.

Açılışta beş ameliyat yapıldı. 15-20 dakikalık 
bir süre içinde insanların tekrar ışığa kavuş-
malarına şahit oldum ve çok duygulandım. 
Onların mutluluklarını, sevinçlerini anlata-
bilmem mümkün değil. Onların o heyecanı-
nı herkesin görmesini isterim. Özellikle orta 
yaşlı bir kadının ameliyat sonrasındaki tepkisi 
gözümün önünden gitmiyor. Ameliyatı yapan 
doktor kadının göz bandını açtı ve elini kadı-
nın görebileceği şekilde salladı, hastanın o 
anda “Gördüm seni, gördüm seni!” şeklinde 
çığlık atması ve heyecanı hepimizi duygulan-
dırdı. Böyle mutlulukları görünce hem bu tür 
hizmetlerin anlamını daha iyi kavrıyor hem 
de sorumluluğumuzun ne kadar büyük oldu-
ğunu bir kez daha hatırlıyoruz.

Desteklerin, yardımların birilerinin engelini 
ortadan kaldırdığını görmek beni çok mutlu 
ediyor. Bu açıdan hastaneye destek veren di-
ğer arkadaşlarımızın da açılışta olmasını çok 
isterdim. Eminim benim gibi onlar da mem-
nun olacaklar ve keşke daha büyük destekler 
sağlayabilseydik diyeceklerdi.

Bu projeyle birlikte hastaların te-
davilerinin yapılmasının yanında 
yeni doktorlar da yetişecek; ülkele-
rine, insanlarına hizmet edecekler. 
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Başakşehir İHH Gönüllüleri nasıl bir araya 
geldi, şimdiye kadar neler yaptı?

İHH’nın yıl içinde düzenlemiş olduğu çeşit-
li kermeslere malzeme üretmek, toplama 
ürünlerden ziyade bağışçıya kaliteli ürünler 
ulaştırmak, gönüllüler için bir hizmet alanı 
oluşturmak gibi amaçlarla Başakşehir’de 
yaklaşık sekiz yıl önce bir tekstil atölyesi 

açılmasıyla grubumuz bir araya gelmiş oldu. 
İlk başlarda 3-4 kişiydik, şimdi ise 10 kişi-
yiz ve her hafta salı ve perşembe günleri bir 
araya gelip atölyemizde çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Sayımız kermes hazırlıklarının 
yoğun olduğu zamanlarda neredeyse ikiye 
katlanıyor, kermes günlerinde ise 100 kişiyi 
aşıyor. Ayrıca çeşitli yoğunlukları nedeniyle 

Onlar; yetim ve kimsesizlere destek olmak için haftanın belli günlerini İstanbul’un Başakşehir 
ilçesindeki küçük bir tekstil atölyesinde geçiren bir grup ev hanımı. Kendi ifadeleriyle hayat-
larına ayrı bir bereket katan bu çalışmaları, evlerini ve ailelerini ihmal etmeden gerçekleşti-
riyorlar. Atölyede el emeği göz nuru ile diktikleri çeşitli ev tekstil ürünlerini, düzenledikleri 
kermeslerde hayırseverlerin beğenisine sunuyorlar. Kermeslerden elde edilen gelir, İHH’nın 
ihtiyaç sahipleri için ürettiği projeler için değerlendiriliyor. Başakşehir İHH Gönüllüleri, bu 
zamana kadar birçok güzel esere, kampanyaya destek vermiş. Gönüllülük esası ile oluştu-
rulan ve yaklaşık sekiz yıldır bir arada olan grubun şimdiki niyeti ve duası Bangladeş’te bir 
yetimhane yaptırmak. Kendileriyle bu grubun nasıl bir araya geldiğini, geçmiş projelerini ve 
yetimhane hazırlıklarını konuştuk.

Başakşehir İHH Gönüllüleri: 
“Birlikte olunca
ortaya büyük işler çıkıyor”

atölyemize gelemeyen gönüllü arkadaşla-
rımız da evlerinde ellerinden geldiği kadar 
bize destek oluyor. Böylece gönüllü olan, bir 
şeyler yapmaya istekli herkese bir şekilde 
ulaşıyoruz.

Yılda bir defa düzenlediğimiz kermeslerimiz 
yaklaşık 15 gün sürüyor. Biz bir yıllık plan-
lamamızı bu kermese göre yapıyoruz. Hayır-
severlerimizin büyük ilgi gösterdiği kerme-
simizdeki ürünler konusunda çok hassas ve 
seçici davranmaya gayret ediyoruz. Düzen-
lediğimiz kermeslerle İHH’nın farklı ülke-
lerdeki yetimhanelerine, Nijer’deki göz has-
tanesine ve birçok projesine destek verdik, 
fon sağladık.

Bangladeş’te yetimhane açma fikri nasıl or-
taya çıktı?

Bu grubun bir araya gelme nedenlerinden 
belki de en önemlisi yetimlere destek olmak 
ve onların ihtiyaçlarını karşılamak. Yetimler 
için bir şeyler yapabiliyor olmak bize farklı 
bir heyecan katıyor ve motivasyon sağlıyor. 
Grup olarak yetimhanenin yeri konusunda 
çok özel bir talebimiz olmadı. Bangladeş’te 
olmasına İHH’daki yetkililerle birlikte karar 
verdik.

Yetimhanenin inşası için gerekli olan bütçe 
75.000 avro. Bu sizin için yüksek bir meb-
lağ değil mi?

Bütçe olarak grubumuzun kapasitesinin bi-
raz üzerinde gibi duruyor ancak planlama-
larımızı yaptık, niyet ettik, hayırseverlerin 
de desteğiyle kısa sürede bu projeyi hayata 
geçireceğiz inşallah. Yetimhanenin ismini 
Esma Biltaci Yetimhanesi koyduk. Yetim-
haneye kütüphanenin kurulmasını da Ba-
şakşehir’deki genç gönüllülerimiz üstlendi. 

“Sanki Yedim” ismini verdikleri destek proje-
si ile onlar da yoğun bir gayret içindeler.

Gerçekleştirdiğiniz bu projeler aile hayatı-
nızı nasıl etkiliyor?

Bereket katıyor. Atölyede geçirdiğimiz iki 
gün, haftanın diğer günlerinde de planlı 
hareket etmemizi sağlıyor. Programımızı 
yaptıktan sonra hem ev işlerimizi yoluna 
koyabiliyoruz hem de ailemizle ilgilenebi-
liyoruz. Atölyeden çıkıp evimize gittiğimiz-
de birileri için bir şeyler yapmış olmanın 
heyecanı içinde oluyoruz, bu bizi daha da 
şevklendiriyor. Bir de üzerinde emek sarf 
ettiği çalışmaların sonucunu görünce insan 
iki gün değil, dört gün bile çalışırım diyor. 
Göz hastanesinin açılışı için gittiğimiz Ni-
jer’de bunu yaşadık ve oradan büyük işti-
yakla döndük. Bu tip çalışmalarda gönül-
lüğün sürekli ve düzenli olması gerekiyor, 
yılda birkaç hafta veya günle sınırlı bir des-
tekten ziyade devamlı olması, çalışmaları-
mızı çok daha kolaylaştırıyor.

İnşallah şimdiki hedefimiz 
Bangladeş’te bir yetimhane aç-
mak ve orada yaşayan yetimle-
rimize sıcak bir yuva sağlamak.

Esma 
Biltaci kimdir?

Mısır’da 3 Temmuz 2013 
tarihinde ülkenin seçilmiş ilk 

cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye 
karşı bir askerî darbe gerçekleştirildi. Bu 

darbeyi protesto etmek için Rabiatü’l-
Adeviyye Meydanı’nda toplananlara 14 

Ağustos 2013’te güvenlik güçleri tarafından 
ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5000’e yakın 

kişi şehit oldu. Müslüman Kardeşler 
liderlerinden ve Mavi Marmara yolcusu 

olan Muhammed el-Biltaci’nin 
kızı Esma Biltaci de o gün 

orada şehit olanlardan 
biriydi.
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Bangladeş’te 2013 yılında hizmete giren Babu’l-Amman Yetimhanesi’nde projeye inanmış, 
azimli ve şevkli bir grup insanın hikâyesi saklı. İnşirah Grubu ismiyle yola çıkan ve düzen-
ledikleri çeşitli etkinliklerle yetimhanenin hizmete açılmasında büyük emekleri olan grubun 
üyelerinden Ayşe Arife Molak, Elif Bestenigar Mert ve Zeynep Arslan ile Babu’l-Amman Yetim-
hanesi’ne giden yolu ve bu hikayeyi konuştuk.

İnşirah Gönüllü Grubu:
“Hayır işleriyle uğraşırken 
Allah’ın yardım ettiğini 
yaşayarak öğreniyorsunuz”

İnşirah Grubu nasıl bir araya geldi?

İnşirah Grubu, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
iki yıl önce düzenlemiş olduğu 5. Ulusla-
rarası Yetim Buluşması’nda gönüllü olarak 
görev yapan ve program boyunca yetimlere 
rehberlik eden arkadaşlarımızdan oluşuyor. 
Yetim Buluşması’nda yaklaşık 10 gün bo-
yunca çocuklarla beraber olduk. Sonraki 
günler “Yetimler için neler yapabiliriz?” 
sorusunu sorduk ve bir araya gelip bir ye-
timhane kurmaya karar verdik. Bangla-
deş’teki Babu’l-Amman Yetimhanesi’nin 
hayata geçirilmesi için çalışmalar başlattık.

İnşirah (sevinmek, genişlemek) ismini 
de hem anlamından dolayı hem de yetim 
kızlarımızdan birinin ismi olduğu için 

grubumuza uygun 
bulduk ve çalışma-
larımızı bu isimle 
gerçekleştirmeye 
başladık.

Projeyi ne zaman 
aldınız? Fon topla-
ma sürecinizi anla-
tır mısınız?

Projeyi 2012 yılının 
Haziran ayında al-
dık ve bir senede 
tamamladık. Proje-
nin başlatılması için 
tutarın %30’unu 
toplamamız gere-
kiyordu. Biz pro-
jeyi üstlendikten 
hemen sonra Ra-
mazan ayı idi. Bir 
iftar programı dü-
zenledik ve o iftar-
da yetimhane için 
gereken miktarın 
%40’ını topladık 
ve bu sayede proje 
çok hızlı bir şekilde 
başladı. Sonrasında 
okullarda ve mey-
danlarda kermesler, 

çeşitli ortamlarda kahvaltı programları 
tertip ettik. Defterler, bilezikler, ayraçlar 
ve havlu kenarları gibi el yapımı eşyalar 
üretip bunları projemize destek veren ha-
yırseverlere hediye ettik.

İnşirah Grubu olarak projemize destek 
arama sürecinde hedef kitlemizi hep geniş 
tutmaya çalıştık. Mesela kahvaltı program-
larımızda hem erkekler hem kadınlar hem 
de çocuklar için farklı aktiviteler yaptık. 
Kermeslerimizde ise hem lise öğrencile-
rine hem üniversite öğrencilerine hem de 
ev hanımlarına hitap eden ürünler vardı. 
Böyle bir organizasyon yaparken büyük 
bir çevre ediniyorsunuz. Mesela hanımlara 
ait başka derneklerin toplantılarına katılıp 
biletlerimizi sattık, projemizi anlattık.

Bangladeş’te yaptırdığınız yetimhane ile 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bangladeş çok fakir ve yüz ölçümü olarak 
küçük bir ülke. Ülkede çok sayıda yetim 
var. Bu çocuklar için devlete ait yetimha-
neler de var ama imkânları çok kötü. O 
yetimhanelerde yatak yok. Çocuklar yere 
bir bez serip yatıyorlar, daha sonra bezi 
kaldırıp orayı derslik olarak kullanıyorlar. 
Ama İHH’nın yetimhanelerinde yetim-
lerin yaşadığı yerler çok güzel ve temiz. 
Buradayken yetimlerin hayatında nasıl 
değişiklikler yaptığımızı anlayamıyorduk 
ama gördük ki yetimlerin hayatında büyük 
bir değişiklik yapmışız.

Projemize destek arama-
ya yakın çevremizden 
başladık. Onlar da kendi 
çevrelerine anlattığında 
bu hayır halkası hızla ge-
nişledi. İnsanlara proje-
mizi İHH’nın destekledi-
ğini anlatınca güvenerek 
yardım ediyorlar.
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İstanbul İtfaiyecileri: “Hedefimiz 
110 ülkede 110 eser bırakmak”
Patani’de yapımı tamamlanan İstanbul İtfaiyecileri Yetimhanesi, 2014 yılının Aralık ayında hiz-
mete açılacak. İtfaiye mensuplarının destek ve katkılarıyla hayat bulan yetimhanenin yapılış 
hikâyesi, farklı meslek gruplarına da örnek olacak nitelikte. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 
görev yapan birkaç itfaiyecinin vakfımızın yetim destekleme çalışmaları kapsamında bir yetime 
sponsor olmasıyla başlıyor bu hikâye. Diğer itfaiyecilerin desteğiyle önce sponsor oldukları yetim 
sayısı artıyor sonra da İHH’nın su kuyusu açma projesine destek veriyorlar. Grubun yetimlere des-
tekle başlayan hayır çalışmaları bir yetimhane açtırmaya kadar varıyor. İstanbul İtfaiyecileri is-
miyle hayır çalışmalarını sürdüren grubun faaliyetlerinin en başından itibaren içinde olan Zeynel 
Abidin Nurcan Bey ile itfaiyecilerin herkese örnek teşkil edecek çalışmalarını konuştuk. 

İstanbul İtfaiyecileri olarak İHH’nın başlat-
mış olduğu projelere destek veriyorsunuz. 
Bu güzel çalışmalar ne zaman başladı, nasıl 
bugünlere geldi, kısaca bahseder misiniz?

Bir gönüllü olarak İHH’nın projelerine olan 
ilgim öğrencilik yıllarımda başladı. O za-
mandan bu yana vakıfla olan birlikteliğim 
farklı çalışmalarla devam etti. İstanbul İt-
faiyesi’nde göreve başladıktan sonra mesai 
arkadaşlarımızla bir araya gelerek 2008 yı-
lında bir yetime sponsor olmaya karar ver-
dik, ancak diğer vardiyalarda görev yapan 
arkadaşlarımızın katılımıyla bu sayı 13’e 
kadar yükseldi. Ardından Bayrampaşa İtfa-
iye Grubu olarak başlattığımız bu çalışmayı 
İstanbul’da görev yapan diğer itfaiyeci arka-

daşlara da anlattık, şu anda İstanbul İtfaiye-
cileri’nin destekleyip yardımda bulunduğu 
yetim sayısı 50’ye ulaştı.

Başka hangi projelere destek veriyorsunuz?

Yetim destekleme çalışmalarımız devam 
ederken bir de su kuyusu açtırmak istedik. 

Yetim 
Sponsorluk 

Sistemi  nedir?
Yetim Sponsorluk Sistemi; bir 

kişinin, ailenin, kurumun veya 
arkadaş grubunun; bir sınıfın veya 

okulun aylık 90 TL ödeyerek bir yetime 
sahip çıkmasını sağlayan bir yetim 

destekleme projesidir. Hayırseverlerin 
katkılarıyla İHH İnsani Yardım Vakfı, 

46 ülke ve bölge ile Türkiye’de 55 
şehirde 50.000’e yakın yetime 

düzenli olarak destek 
sağlıyor.

Bu su kuyusunu görevi başında geçirdiği 
bir kazada hayatını kaybeden bir arkadaşı-
mız adına yaptırdık. Bu çalışma kısa zaman 
içinde bereketlendi ve 2011 yılında Soma-
li’de iki su kuyusu açtık. Kuyular açılınca 
fotoğraflarını internetten yayınladık. İstan-
bul’un diğer ilçelerinde görev yapan mes-
lektaşlarımız da bu çalışmaya destek olmak 
istediklerini söyleyerek bizi aramaya baş-
ladı. Ardından itfaiyeciler arasında “Posta 
Takvimi” diye tabir edilen, mesai günlerinin 
belirtildiği çalışma çizelgelerimizin üzeri-
ne bu su kuyularının fotoğraflarını koyarak 
bastırdık ve bütün itfaiyeci arkadaşlarımıza 
gönderdik. Çalışmalarımızdan daha çok ar-
kadaşımızı haberdar etmek için de sosyal 
medyada “Ateş Yakmasın” isminde bir grup 
kurduk. Böylece ertesi yıl yardım çalışmala-
rımız daha da bereketlendi ve beş su kuyusu 
daha açıldı. Şu an İstanbul İtfaiyecileri’nin 
açtırdığı toplam 10 su kuyusu var.

Bu çalışmalarda diğer ilçelerdeki gruplar 
arasındaki iletişim ve koordinasyonu nasıl 
sağlıyorsunuz?

Öncelikle gönüllülük esasıyla hareket ediyo-
ruz. Allah’a şükürler olsun aramızda çok öz-
verili arkadaşlarımız var. Her ilçedeki itfaiye 
grubundan yakın temasımız olan bir arka-
daşımızı ziyaret ederek çalışmamızı, işleyişi 
ona anlatıyoruz. İşin takibini o arkadaşımıza 
bırakıyoruz. Böylece her grupta İstanbul İt-
faiyecileri adına genel anlamda işleyişi takip 
eden bir temsilci oluyor.

İstanbul İtfaiyecileri olarak bir yetimle 
başladığınız destek çalışmalarınız yetim-
hane açmaya kadar ulaştı. Bize bu süreç-
ten de bahseder misiniz?

Aslında bizim düşüncemiz en başından beri 
bir yetimhane açabilmekti. Önceleri bunun 
için yeterli kaynak bulabileceğimizi zannet-
miyorduk ama tüm ilçelerdeki gruplardan ge-
len desteği görünce bu işe girişelim dedik ve 
yola koyulduk. Şartların zor olduğu bir bölge 
olduğu için de Patani’yi tercih ettik. Burada 
kız öğrenciler için 30 kişilik bir yetimhane 
planladık. İstanbul’daki bütün grupları tek 
tek gezerek niyetimizi ve derdimizi anlattık. 
Yaptığımız çalışmalarda İstanbul İtfaiyecileri 
ismini kullanıyoruz, yetimhanemizin ismini 
de İstanbul İtfaiyecileri Yetimhanesi olarak 
koyduk. Yetimhanemizin bütçesi 60.000 
avro. Hamdolsun bu miktarı altı-yedi ay gibi 
bir sürede topladık.

Bu çalışmaları yaparken bağış yapanlara 
makbuz veya herhangi bir belge veriyor 
musunuz?

Biz o konuda çok titiz çalıştık. 5 lira veren-
den yüksek meblağ verene kadar herkesin 
ismine makbuz kestirdik. Kimin hangi gün, 
nereye yardım yaptığı, makbuzunun seri 
numarasına varana kadar kendi ajanda-
mızda da kayıtlı. Arkadaşlarımız ne zaman 
sorsa belgeleri önlerine koyabiliyoruz. Yap-
tığımız çalışmaların fotoğraflarını da itfaiye 
içinde her birime gönderiyoruz.

İstanbul İtfaiyecileri olarak hayata geçir-
mek istediğiniz başka projeniz var mı?

Şu anda desteklediğimiz yetim sayısı 50 ama 
yetimhane açılır açılmaz 30 yetim daha ek-
lemiş olacağız bu sayıya. Hayata geçirmeyi 
istediğimiz bir mescit projesi var önümüzde. 
İstanbul İtfaiyecileri olarak aslına bakarsanız 
nihai hedefimiz 110 ülkede 110 eser bırakmak.

İtfaiyede bireysel olarak güzel 
işler yapanlar vardı fakat bir-
likte hareket edince daha da 
güzel işler yapmaya başladık. 
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İHH’nın dünyanın dört bir yanında hayırseverlerin bağışlarıyla gerçekleştirdiği projeler ara-
sında cami ve mescitlerin çok ayrı bir yeri var. Bağışçıların yardımlarıyla hizmete giren cami 
ve mescitler, birçok ülke ve bölgede Müslümanlar açısından ibadetlerini yerine getirdikleri 
yerler olmasının yanında aynı zamanda buluşma, hasbihal etme ve eğitim merkezleri olarak 
da değerlendiriliyor. Özellikle Afrika’da Müslüman halk imkânsızlıklar nedeniyle çoğu zaman 
cami ve mescitten yoksun bir şekilde dinlerini yaşamak zorunda kalıyor. Gambiya da bu ülke-
lerden biri. Yakın bir zamanda hayırsever bir iş adamımızın desteğiyle Busumbala Sandinka 
şehri Latriya köyünde Hüseyin Sağın ve Ahmet Baş Camii hizmete açıldı. Ticaretle uğraşan ve 
caminin açılışı için Gambiya’ya giden projenin destekçisi Cengiz Sağın ile bölge Müslümanları 
için büyük önemi olan bu güzel projeyi konuştuk.

Cengiz Sağın: “Hayırlı işlerde 
kararlı ve hızlı davranmak gerekli”

Afrika’da bir cami yaptırmak fikri nasıl 
doğdu?

Uzun yıllardır sosyal çalışmaların içinde-
yim. Gücüm ve imkânlarım el verdiğince 
çeşitli projelere destek vermeye gayret 

ediyorum. İHH ile tanışalı 15 yıldan fazla 
oldu. Vakfın bu tür hizmetlerinde bazen 
aracı bazen destekçi olarak yer almaya ça-
lışıyorum. Gambiya’daki cami projesi bir 
niyetin sonuçlanması oldu âdeta. İHH’da 

görevli arkadaşlarımızla istişare ederek ve 
biraz da kararlı ve hızlı davranarak bu niye-
timizi gerçekleştirmiş olduk. Öncelikle bu 
tür hayırlarda hızlı ve kararlı davranmak 
gerektiğini düşünüyorum. Zira bunu çok 
defa tecrübe ettim. Bir nifak, bir tereddüt 
insanı bu tarz niyetler sırasında hemen ya-
kalıyor ve farklı sorularla aklını çelmeye ça-
lışıyor. Niyetlerde hızlı davranmak bunun 
için önemli.

Gambiya’yı özellikle mi tercih ettiniz?

Gambiya’daki cami ile ilgili özellikle bölge 
ve ülke tercihim olmadı, nasip orasıymış. 
Camiye verilen isim konusunda da bir ter-
cihim yoktu, insanlara ve çevremize teşvik 
amacıyla kendi babamın ve eşimin babası-
nın ismini koyduk. Caminin inşası kısa sü-
rede tamamlandı, açılışını da gerçekleştir-
dik. İnşallah hayırlı bir hizmet olur.

Gambiya’da neler hissettiniz?

Gambiya’daki açılışa katıldım. Camimizin 
açılışı bir cuma günü oldu ve orada bulun-
duğumuz müddetçe halkla zaman geçirdik, 
birlikte birçok şeyi paylaştık. Bu çalışma 
benim açımdan iyi ki niyetlenmişim ve 
yapmışım dediğim çalışmalardan biri oldu 
hatta keşke daha önce böyle bir işe destek 
verseydim dedim kendi kendime. Allah 
sebep olanlardan razı olsun, çok güzel ha-
tıralarla döndük Afrika’dan. Oradaki kar-
deşlerimizi, genel olarak fakir ve yardıma 
muhtaç oldukları halde, çok huzurlu ve 
mutlu gördüm. Onlardaki o dinginlik ve se-
kinet açıkçası beni çok etkiledi, biz de mut-
lu döndük böylece Afrika’dan.

Gambiya gözlemlerinizden biraz bahseder 
misiniz?

Gambiya genel anlamda yoksul bir ülke. 
İnsanlar orada tatlı sudan mahrum, bu du-
rum beni çok etkiledi. Ayrıca fakirlikten 
dolayı yılda neredeyse sadece bir kere et 
yiyebiliyorlarmış. Sahip çıkılması gereken 
güzel bir ülke Gambiya ve İHH’nın oradaki 
ve diğer bölgelerdeki çalışmalarını bir kere 
daha takdir ettim.

Bu tür hizmetler ve çalışma-
lar bence taşın altına yüreği-
ni koymaktır ve sanıyorum 
biraz da bunu gerçekleştir-
mek için uğraşıyoruz.
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Hayat bulmayı 
bekleyen projeler
İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurların kendi-
lerini yalnız hissettikleri zamanlarda yanlarında bulunmaya gayret ediyoruz. 
Bununla kalmayıp hayatlarını daha iyi koşullarda devam ettirebilmeleri için 
insanlara hizmet edecek kalıcı eserlere de imza atmaya çalışıyoruz. Bu zama-
na kadar bize bağış ve dualarla destek veren gönül dostlarımızla yüzlerce ka-
lıcı eseri gerçekleştirdik. Bundan sonra da desteklerinizle hayata geçirmeyi 
planladığımız yeni projelerimiz var.

Siz de1projeyehayat
verebilirsiniz.

Sancak, Sırbistan sınırları içinde bir Boşnak 
bölgesi. Balkanlardaki kriz ve savaşlardan 
olumsuz etkilenen bölgede insanlar geçim-
lerini sağlamakta oldukça zorlanıyor. Eko-
nomik faaliyetlerin hemen hiç olmadığı 
bölgede tek bir fabrika dahi bulunmuyor. 
Her türlü desteğe gereksinim duyulan San-
cak’ta Yeni Pazar’daki İmam Gazi İsa Bey 
İmam Hatip Lisesi seneler önce inşa edil-
miş bir yapı ve oldukça yıpranmış. Oku-

Kamboçya, Güneydoğu Asya’da yer alan 
14,8 milyon nüfuslu bir ülke. Nüfusunun 
%95’inin Budist olduğu ülkede Müslü-
manlar kendi inanç ve yaşam biçimlerine 
uygun eğitim alma imkânına sahip değiller. 
İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
hayatın hemen her alanında çeşitli zorluk-
lar içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu 
eğitim projesi, Müslüman ailelerin çocuk-
ları için uygun bir eğitim ortamı oluşturul-

Medrese tadilatı / Sırbistan (Sancak)

Eğitim projesi / Kamboçya

lun ahşap kapı ve pencerelerinin tadilatı 
gerekiyor. Öğrencilere daha iyi koşullarda 
eğitim imkânı sağlamak amacıyla hazırla-
nan bu proje ile okulun yıpranmış ahşap 
dokusu ve bazı bölümlerinin onarımı plan-
lanıyor. İmam Gazi İsa Bey İmam Hatip 
Lisesi’nin tadilatının yapılarak Sancak’ta 
yaşayan Boşnak gençlerimizin hizmetine 
sunulmasını amaçlayan projenin maliyeti 
65.960 avro.

masını hedefliyor. Battambang şehrinde 
bulunan Müslüman liderlerle yapılan is-
tişareler sonucunda kapsamı ve programı 
belirlenen eğitim çalışması bir yıl sürecek. 
Eğitim programının temel başlıkları arasın-
da Kur’an, fıkıh ve akaidden oluşan İslami 
ilimler dersleri ile Cham, Malayca ve Arap-
çadan oluşan dil dersleri yer alıyor. Proje-
nin toplam maliyeti 15.500 dolar.
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Genç bir nüfus yapısına sahip Afrika kıta-
sında uzun sömürgecilik dönemi eğitim 
hayatını altüst ederken okullar Hristiyan-
laştırma faaliyetlerinin yoğunlaştığı mer-
kezler haline gelmiş. Bunun yanında kıtada 
genç nüfusun artışına paralel olarak okul-
ların ve eğitim materyallerinin yetersizliği 
sorunu yaşanıyor. Bu durum ise öğrencile-
rin eğitimlerinde geri kalmasına yol açıyor. 

Eğitim seti dağıtımı / Afrika

Proje ile tespit edilen Afrika ülkelerinde 
çanta, kalem, defter, silgi vb. eğitim mater-
yallerinin set halinde okullarda dağıtılma-
sı planlanıyor. Öncelikli ülkelerin Sudan, 
Uganda, Kenya ve Tanzanya olacağı ilkokul, 
ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 
eğitim yılı başlangıcında eğitim seti temin 
edilmesini amaçlayan projenin kişi başı 
maliyeti 50 TL.

Darfur, Sudan’ın başkenti Hartum’un 1.300 
km batısında bir bölge. Darfur’da halen 1,5 
milyon kişi 2003 yılındaki çatışmalar nede-
niyle yerleştirildikleri mülteci kamplarında 
zor şartlarda yaşıyor. Darfur’un N’yala şehri 
de yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle dış göç 
alan yerleşim bölgelerinden biri. 2003’ten 
bu yana yaşanan silahlı çatışmalar sebebiy-
le devletin yardım yapamadığı bölge halkı 

Barınak imarı / Sudan

oldukça kötü koşullarda hayatta kalma mü-
cadelesi veriyor. Projenin amacı, yıllardır 
devam eden iç savaştan dolayı korku ve gü-
vensizliğin hâkim olduğu N’yala’daki yüz-
lerce evsiz aileye barınak imkânı sağlamak. 
Toplam maliyeti 21.900 avro olan proje 
kapsamında her biri iki odalı ve tuvaletleri 
olan 73 adet barınak inşa edilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında Hindistan’ın 
Assam bölgesinde gerçekleştirilen se-
çimlerin ardından aşırı milliyetçi Hindu-
lar, Müslümanlara saldırmış ve yerleşim 
yerleri, evler ve eşyalar kundaklanmış-
tı. Saldırılar sonucunda evinden olan 
Müslümanların acil yardım kapsamın-

Batı Balkan ülkesi olan Makedonya’da ya-
şayan Müslümanlar ekonomik dar boğaz 
içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. 
Başkent Üsküp’ten sonra en büyük şehir 
olan Kumanova’da şehir merkezinde ve köy-
lerinde yaşayanlar geçimlerini tarım ve tica-
retle sağlamaya çalışıyor. Ekonomik sıkıntı 
içindeki Kumanovalı Müslümanlar, İslami 
değerleri yaşatabilecekleri ve genç nesille-

Gıda ve kıyafet dağıtımı / Hindistan

Yetim eğitim merkezi inşası / Makedonya

da hem gıda hem de elbiseye ihtiyaçları 
bulunuyor. Bu proje, saldırılara maruz 
kalan Müslümanlar için acil yardım kap-
samında gıda ve kıyafet dağıtımını içeri-
yor. Projeden 600 ailenin yararlanması 
hedefleniyor. Projenin toplam maliyeti 
50.400 dolar.

re aktarabilecekleri yerlere ihtiyaç duyuyor. 
Bu proje, Makedonya’nın Kumanova şehrin-
de yetim eğitim merkezi olarak kullanılmak 
üzere arsa-ev satın alımını ve tadilatını içe-
riyor. Proje ile yetimler ve ihtiyaç sahibi ço-
cuklar için ücretsiz dil kursları, dikiş-nakış 
kursları, hafızlık ve dinî ilimler kurslarının 
verilebileceği bir merkez kurulması hedefle-
niyor. Projenin maliyeti 198.000 avro.



98 |   İNSANİ YARDIM • EKİM/KASIM/ARALIK 2014 HAYAT BULMAYI BEKLEYEN PROJELER  | 99

Bangladeş, Myanmar ile olan küçük sınırı 
dışında, Hindistan topraklarıyla çevrelen-
miş bir Güney Asya ülkesi. Bangladeş’te 
yoksulluk sınırının altında yaşayanların 
sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Halkın 
büyük bölümünün eğitim, sağlık gibi te-
mel sosyal hizmetlerden mahrum olduğu 
Bangladeş, dünyada okuma-yazma oranı-
nın da en düşük olduğu ülkelerden biri. Bu 

Irak’ta uzun yıllardır devam eden iç ka-
rışıklıklar birçok ailenin ülke içerisinde 
yer değiştirmesi neden oluyor. Irak’taki 
çok sayıda aile sığındıkları bölgelerde 
imkânsızlıklar içinde yaşam mücadelesi 
veriyor. Kış mevsimin gelmesiyle birlik-
te ülkedeki göçmenlerin mağduriyetleri 

Yetim öğrencilere
bilgisayar laboratuvarı / Bangladeş

Kışlık acil yardım / Irak

proje, ülkede hizmet veren Daru’l-Aman 
Yetimhanesi bünyesinde 25 adet masa üstü 
bilgisayar, 1 diz üstü bilgisayar, 1 projektör, 
1 yazıcı, 1 tarayıcı, 25 adet bilgisayar masası 
ve 1 adet öğretmen masasından oluşan bir 
laboratuvar kurulmasını ve üç eğitmen ta-
rafından yetimlere verilecek bir yıllık bilgi-
sayar eğitimi programını içeriyor. Projenin 
maliyeti 27.526 dolar.

daha da artıyor. Bu proje, göçmenlerin 
battaniye, giysi ve kumanya ihtiyaçları-
nı karşılayarak onları soğukların neden 
olacağı hastalıklardan korumayı ve daha 
uygun ortamlarda yaşamlarını sürdüre-
bilmeleri hedefliyor. Projenin maliyeti 
236.000 dolar.

Afganistan’da halkın %42’si günlük 1 dolar-
dan daha az bir gelirle hayatını sürdürüyor. 
Ülkede yıllardır süregelen savaş ve kargaşa 
ortamı binlerce insanın hayatını kaybet-
mesine, kadınların dul, çocukların yetim 
kalmasına sebep oldu. İşsizlik ve yoksulluk 
ile birlikte sanayinin gelişmemesi, fabri-
kaların olmaması işsiz insan sayının hızla 
artmasına neden oluyor. Bunun yanında 

Yetimlere kışlık yakacak 
yardım projesi / Afganistan

bölge halkı ülkenin konumu gereği 6-7 ay 
gibi uzun süre yaşanan yoğun kış şartlarıy-
la mücadele etmek zorunda. Bu proje kış 
mevsiminin çetin ve zorlu geçtiği Afganis-
tan’ın Kunduz vilayetinde yaşayan, çoğu 
tarım ve hayvancılıkla geçinen 60 yetim ve 
fakir aileye kışlık yakacak yardımı ulaştır-
mayı hedefliyor. Projenin toplam maliyeti 
10 bin dolar

İsrail’in geçtiğimiz Ramazan ayında baş-
layan ve yaklaşık iki ay süren saldırılarının 
izlerinin henüz silinmediği Gazze’de, kış 
mevsiminin yaklaşması insanların hayat ko-
şullarını da zorlaştırmaya başladı. Bu proje 
abluka ve saldırılar karşısında çaresiz kalan 

Kış yardımları projesi / Gazze

Gazze halkının yaşam koşullarını bir nebze 
olsun hafifletmeyi amaçlıyor. Projeyle kış 
mevsiminde ihtiyaç duyulan öncelikli mal-
zemelerden battaniye, soba ve kışlık elbise-
lerin mağdur ailelere ulaştırılacak. Projenin 
toplam maliyeti 467.500 avro.
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6. Uluslararası
Çocuk Buluşması

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği 
uluslararası çocuk buluşmalarının altıncısı 
18 Ekim 2014 Cumartesi günü Sinan Erdem 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 14 farklı 
ülkeden 75 yetimin katıldığı programı gerek 
salonda gerekse ulusal ve uluslararası kanal-
lar yoluyla ekranları başında dünyanın dört 
bir yanından çok sayıda kişi izledi. 

Türkiye’deki yetimlerle birlikte Bosna Her-
sek, Arnavutluk, Moritanya, Somali, Make-
donya, Yemen, Suriye, Filistin, Gürcistan, 
Kırgızistan, Pakistan, Sri Lanka ve Tanzan-
ya’dan gelen ve yaklaşık bir hafta boyunca 
çeşitli etkinlik, gezi ve ziyaretlerle keyifli ve 

unutulmaz anlar yaşayan yetimler; kendi-
lerini destekleyen Türkiyeli ailelerle, onları 
çok seven sanatçılar ve sivil toplum yetki-
lileri ile bir araya geldi, sahnede yaptıkları 
sunumlarıyla da tüm dünyaya seslerini du-
yurma imkânı buldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ba-
kanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkı-
larıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Çocuk 
Buluşması programına Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanı Ayşenur İslam, Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tev-
fik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı.
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6. Uluslararası Çocuk Buluşması için ülkemize gelen yetimle-
rimiz bir hafta boyunca hem çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiler 
hem de eğlendiler.

Aralarında Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan’ın bakımla-
rını üstlendikleri iki yetimimizin 
de bulunduğu heyetimiz, Cum-
hurbaşkanlığı Konutu’nda Emi-
ne Erdoğan’ı ziyaret etti.

Yetimlerimiz, İstanbul 
Valiliğini de ziyaret 
ederek İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ile buluştu.

Yetimlerimiz, rengarenk giysileriyle 
İstanbul’un tarihi mekanlarını gezdi.

Ülkemizde yaklaşık bir hafta 
misafir olan yetimlerimiz, 
eğlenceli zamanlar geçirdi.
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Ve program günü...

Sinan Erdem Spor Salonu’nda-
ki programın hemen öncesinde 
hazırlıklar bütün hızıyla sürer-
ken heyecan da had safhadaydı.

Yetimlerimiz program 
öncesi heyecanlarını 
resim çizerek attılar.

Keyifli geçen bir 
haftanın sonunda 
yetimlerimiz sahnede. 
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6. Çocuk Buluşması’nı nasıl 
buldunuz, yorumlarınızı alabi-
lir miyiz?

Beni bu etkinlikle ilgili en fazla 
mutlu eden şey, odak noktası-

Röportaj: Zümrüt Sönmez

6. Uluslararası Çocuk Buluş-
ması programı kapsamında 
İstanbul’a gelen misafirler ara-
sında Kanadalı ünlü müzisyen 
Dawud Wharnsby Ali de vardı. 
1972 doğumlu sanatçı “naşeed” 
tarzında İngilizce seslendirdi-
ği eserleriyle dünya çapında 
tanınıyor. Aralarında gitar, 
mandolin, ud ve klarnetin de 
bulunduğu çok sayıda enstrü-
man çalan Ali’nin dünyayı de-
ğiştirmeye ve sosyal dönüşüme 
yönelik bir araç olarak gördüğü 
müziğinin en önemli tema-
larından birini ise çocuklar 
oluşturuyor. Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda kurulan sahnede 
çocuklar için “Sing Children 
of the World” adlı eserini ses-
lendiren sanatçıyla programın 
hemen ardından sohbet etme 
imkânı bulduk.

“Çocuklara kulak 
verdikçe değişeceğiz”

Mahmut Balcı: Yetimlere olan duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmayı hedefleyen böyle bir programa 
katıldığım için çok mutluyum. Yetimlerin bizlere emanet olduğunu ve onların dertleriyle dertlenme-
miz gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün yetimlere sahip çıkmamız, 
bunu yaparken de onları yetim bırakan zulme ve haksızlıklara da engel olmaya çalışmamız gerekiyor. 
Çünkü nerede bir yetim varsa orada bir zulüm, yalnızlık ve sessizlik var demektir. Yetimlere ilgisiz 
kalmak, yetimleri kötülüğü kendisine geçim yolu olarak gören kimselerin tuzağına düşürmüş oluyor. 
Bizler bundan da sorumluyuz ve bu konudaki duyarlılığımızı arttırmamız gerekiyor.
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nın çocuklar olmasıydı. Programın en önemli 
başarısı ise bu çocukların kendi geleneksel 
kıyafetleriyle, kendi dillerinde, kendilerini 
ifade etmelerini sağlaması, onlara ülkelerin-
deki kaostan kilometrelerce uzağa seyahat 
etme ve daha geniş bir dünyaya, etrafların-
da onları çok seven, onları destekleyen ve 
dinleyen insanların bulunduğu bir dünyaya 
hitap etme fırsatı sunmasıydı. Diğer yandan 
burada ailemle birlikte geçirdiğim bir hafta 
boyunca İHH’da çalışan -kurucularından 
gönüllülerine kadar- herkesin ne kadar mü-
tevazı, çalışkan ve fedakâr insanlar oldukla-
rını gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Daha önce İHH’nın çalışmalarını biliyor 
muydunuz?

İHH’yı az da olsa tanıyordum. Özellikle 
yetimlere yönelik çalışmalarından haber-
dardım. Pakistan’da yaşarken, depremden 
sonra bölgede bulunan İHH yetkililerinin 
Keşmirli yetimlere yardım götürdüklerini 
görmüştüm. Bu yüzden elhamdülillah, bu-
rada bulunmak büyük bir onur benim için. 
İnşallah bundan sonra da İHH’nın dünyanın 
herhangi bir yerinde yaptığı bir işe katkıda 
bulunma fırsatım olur.

Bir Hristiyan olarak doğdunuz, 21 yaşında 
İslam’ı seçtiniz. Bize kısaca bu değişimden 
bahseder misiniz?

Kanada’da doğdum. Katolik bir ailede bü-
yüdüm. Küçüklüğümden beri farklı kültür-
lerden ve kutsal metinlerden etkilendim. 15 
yaşlarında bütün kutsal metinler ve dinlerin 

temelinde ortak olan şeyin Allah’a ulaşma ça-
bası olduğunu fark ettim. Sonra 21 yaşlarında 
Kur’an okumaya başladım. Kur’an benimle 
konuşuyor, doğrudan bana hitap ediyordu. 
Böylece Kur’an’ın öğretilerini takip etmeyi 
seçtim. Kur’an’ı benimsemem, dünyanın 
geri kalanı ile daha fazla bağlantı kurmamı 
sağladı. Kendi kişisel arka planım yoluyla an-
cak birkaç farklı kültüre ulaşabilirdim. Fakat 
Kur’an’ı benimsediğim zaman farklı kültür ve 
geleneklerden Müslümanlarla da otomatik 
olarak bağ kurmuş oldum. Hz. Ali “Dünyada-
ki insanlar dinde kardeş olanlar ve insanlıkta 
kardeş olanlar diye ikiye ayrılır.” diyor. İnsan 
ırkı olarak hepimiz kardeşiz. İnanç yoluyla 
kardeş olmak bir müzisyen olarak dünyada-
ki kültürler arasındaki yolculuğumu daha da 
kolaylaştırdı.

Müziği nasıl anlamlandırıyorsunuz?

Tarih boyunca müzik her zaman kültür ve 
iletişimin bir parçası olmuştur. Halklar hikâ-
yelerini ve inançlarını müzik yoluyla aktar-
mışlardır. İnsanlar geçmişte de ortak bir ifade 
için beraber şarkı söylüyor ve beraber müzik 
yapıyorlardı. Fakat günümüz dünyasında, 
müzik insanlar için sadece ticari bir meslek 
haline geldi. Ancak benim için böyle değil. 
Ben müziğin insanları bir araya getiren güç-
lü bir araç, dünyayı daha iyiye doğru değiş-
tirmek için kullanılabilecek bir yol olduğuna 
inanıyorum. Benim yapmaya çalıştığım mü-
zik bu, kendimde ve diğer insanlarda pozitif 
bir değişime ilham kaynağı olmaya çalışıyo-
rum. Böyle düşünerek müzik yapan, yazan, 
kendilerini doğru ifade eden birçok insan 

Nurten Ekinci: Yetim konusunda 
özellikle gençlerin duyarlılığı beni 
çok etkiliyor ve sevindiriyor. Bu güzel 
çalışmanın destekçi ve gönüllüle-
rinin artması için daha çok genci-
mize anlatılmasını önemsiyorum. 
İHH bizleri, ailelerimizi yetimlerle 
buluşturdu ve bir araya getirdi, çok 
mutluyum.

Seyfi Yadigar: Öncelikle yetimlerle ilgili yapılan çalışma-
ları çok önemli buluyorum ve bu konuda hayata geçirilen 
projeleri takdir ediyorum. Ancak yetimlerle ilgili yapılan 
çalışmalar çok yeterli değil. STK’ların yanı sıra devlet ve 
hükümetlere de bu konuda çok iş düşüyor, fakat ne yazık 
ki onların sorumluluklarını yerine getirdikleri söylenemez. 
Örneğin Avrupa’nın bazı ülkelerinde çeşitli yasalarla 
yetimlere sahip çıkılıyor ve ihtiyaçları karşılanıyor.
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ve onların etkiledikleri insanlar, bir topluluk 
olarak bir araya geldiğinde, bu değişimi geti-
recektir inşallah.

“Kur’an’ı okudukça işimi daha çok ciddiye 
alıyorum”

Ben Kur’an’ı okudukça işimi daha çok ciddiye 
alıyorum. Çünkü orada doktorlar, öğretmen-
ler, çiftçiler veya politikacılar diye adlandı-
rılmış bir bölüm yokken “Şairler” adında bir 
sure var. Kur’an bize şairlerin ikiyüzlü oldu-
ğunu söylüyor; onlar söylediklerini yapmaz-
lar diyor. Bu yüzden, bizim çok daha dikkatli 
olmamız gerekiyor. Eğer bir şair olacaksam, 
daha fazla sorumluluk hissetmeliyim, iki-
yüzlü olmamalıyım. Sahnenin üzerindeyken 
ve insanlar bizi alkışlarken, egomuza dikkat 
etmek zorundayız. Hz. Ömer halifeyken evi-
ne bir merdiven bile inşa etmekten sakınmış-
tı. Ben de insanların ulaşamadığı bir sanatçı 
olmak istemiyorum. Birbirimizden sorumlu 
olduğumuzu, bu yüzden birbirimize ulaşabi-
lir olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler 
din kardeşiyiz, daha iyi işler yapabilmek için 
birlikte çalışmalıyız.

Bugün dünyanın birçok bölgesinde insan-
lar çatışmalar, doğal afetler, yoksulluk ve 
hak ihlalleri gibi nedenlerle mağdur oluyor. 
Kanadalı bir Müslüman olarak olanları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kanada’da yaşamak ve “dünyanın diğer 
bölgelerinde korkunç şeyler oluyor ama 
elhamdülillah burası öyle değil” demek ko-
lay olurdu. Ama bu benim yapabileceğim 
bir şey değil. Bu olanlar bana sürekli Kana-

da gibi ülkelerde barış olmasının sebebinin 
dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insan-
ların hayatları pahasına olduğunu hatırlatı-
yor. Kur’an’da Allah dengeden bahsediyor. 
Rahman suresinde Allah evrenin bir denge 
içerisinde yaratıldığını söylüyor ve bize bu 
dengeyi bozmamamız gerektiğini buyuru-
yor. Bugün dünyamıza baktığımızda Kanada 
ve diğer Avrupa ülkelerinde barış olduğunu 
görüyoruz. Bu ülkelerde barış olmasının tek 
nedeni, kendilerini silahlarla çevrelemele-
ri ve ekonomik olarak dünyanın geri kalanı 
üzerinde gelir üstünlüğüne sahip olmalarıdır. 
Onlar finansal açıdan dünyanın geri kalanına 
tecavüz ettikleri için barış içindeler. Tüm bu 
sebeplerden dolayı yapmam gerekenin en 
azından israf etmemek ve dünyanın diğer 
bölgelerini ekonomik olarak mağdur eden 
büyük kuruluşları ve onların iş birlikçilerini 
desteklememek olduğunu düşünüyorum. 
Mesela çocukları çalıştırıp ödeme yapmayan, 
üstüne bir de pahalıya satılan Çin yapımı 
ürünler yerine yerel ürünleri satın almaya 
dikkat ediyorum. Ben ve ailem dengeli, vasat 
bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Yılın bir-
kaç ayını Pakistan’da geçiriyoruz. Orada bir 
okulda çocuklar için çalışıyoruz. Ben samimi 
olarak dünyada devam eden tüm savaşlarda 
ve Kur’an’da bahsedilen dengenin bozulma-
sında hepimizin payı olduğuna inanıyorum. 
Evimize iki-üç tane araba satın aldığımızda 
bu bozulmaya katkı sağlamış oluyoruz. Bu 
yüzden dengeli, vasat bir tarzda yaşamalıyız.

Çocukları çok önemsiyor, eserlerinizi onlar 
için hazırlıyorsunuz. 6. Uluslararası Çocuk 
Buluşması vesilesiyle bir haftanızı İstan-

Ramazan Altan: İHH’nın yetim çalışmaları 
gerçekten gurur verici. Biz yetim bir pey-
gamberin ümmetiyiz ve yetimler bize Pey-
gamberimizin emaneti. Yetimlere yönelik 
bu tür çalışmaların sayısı ülkemizde ve İslam 
dünyasında artmalı. İHH bu konuda herkese 
örnek teşkil ediyor.

Çetin Yıldız: Çocuk buluşması fikrini ve genel 
olarak İHH’nın bu konuyla ilgili çalışmaları-
nı çok anlamlı buluyorum. Programa eşim 
ve çocuklarımla geldim. Yetimlerle beraber 
olduğumuzu, onların dertleriyle dertlendi-
ğimizi hissetmeleri benim için önemli. Müs-
lümanlar açısından büyük önem arz eden ve 
ahiretimizi de kurtaran bir çalışma bu.
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bul’da dünyanın farklı ülkelerinden yetim 
çocuklarla geçirdiniz. Duygularınızı anlatır 
mısınız?

Gençliğimden beri etrafıma, dünyada olup 
bitenlere bakıyorum ve gördüğüm şey şu: Ço-
cuklar bu yaşananların hiçbirinden sorumlu 
değil. Ayrıca çocuklar bizim aradığımız cevap-
ları da biliyorlar. Bu zaten onların içinde var. 
Çocuklarla daha fazla birlikte olursak, onlarla 
daha fazla şarkı söylersek daha umutlu olaca-
ğımıza inanıyorum. İnşallah iyiye doğru daha 
fazla değişiklik olacak. Şarkılarımı çocuklar 
için yazıyorum; çünkü eğer yetişkinler için 
yazıyor olsaydım onlar sadece başörtüsü, helal 
et gibi Müslümanları ilgilendiren belirli güncel 
konular hakkında şarkılar duymak isteyecekti. 
Ancak çocuklar söz konusu olduğunda umut, 
sevgi, adalet, iyilik ve dürüstlük hakkında da 
yazma imkânım var. Bunlar fıtrata dair temel 
şeyler ve çocukların içinde var. İki yaşında 
bir çocuk bile bir kardeşine şeker alacağı za-
man, diğer kardeşine de alması gerektiğini, 

aksi takdirde bunun adil olmayacağını biliyor. 
Onlar adaletin, eşitliğin ne olduğunu biliyorlar. 
Çocuklar renk, dil, bayrak ayrımı yapmıyorlar. 
Ben de buna odaklanmak istiyorum. Şarkı-
larımla çocuklardaki bu duyguların daha da 
güçlenmesini teşvik etmek istiyorum. Belki 
aileleri de dinleyecek bu şarkıları. 20-25 yaşla-
rında insanlar geliyorlar ve sizin şarkılarınızla 
büyüdük diyorlar. Bunu duymak çok güzel.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu benim İstanbul’u ilk ziyaret edişim. Her 
zaman hayalini kurduğum bir şehir olmuştur 
İstanbul. Ancak buraya herhangi bir konser 
için gelmek bu kadar etkileyici olmazdı. So-
nuçta konser sadece bir gösteri. Burada İHH 
ile birlikte olmak, böyle bir programın parçası 
olmak benim için büyük bir onur. Tanıştığım 
Türkiyeli kardeşlerimin her biri çok samimi, 
anlayışlı, misafirperver insanlardı. Herkese 
teşekkür ediyorum. Dualarınızda bizleri de 
hatırlayın. 

Muhammed Masum: Yetimleri sevindirmek öncelikle 
bizler için bir borçtur. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, 
eksiklerini gidermeye gayret etmek hatta dinlerini öğren-
meleri için destek olmak bizlerin en önemli vazifelerinden. 
İHH’ya bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü çok 
teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların sayısının artması 
gerekiyor çünkü yetim çalışmaları yapan Batılı misyoner 
kuruluşlar da var ve bu işe büyük bir ciddiyetle eğiliyorlar.

Ayşe Göksoy: Dünya yetimleriyle bizleri 
buluşturan bu tip programların sayısı-
nın artmasını isterim. Yetimlerle ilgili 
elimden geldiği kadar destek vermeye 
çalışıyorum. Bu uzun zaman ihmal edil-
miş, unutulmuş bir çalışmaydı bizler için. 
İHH’ya da bu tür çalışmaları canlandırdığı 
için ayrıca teşekkür ediyorum.
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Amine Işık (7 yaşında): Annemle birlikte 
yetimleri görmeye geldim. Babamın bana 
getirdiği kumbarada harçlıklarımı biriktiri-
yorum. Onlarla yetimlere yardım ediyorum. 
Kumbaram dolunca babama veriyorum. Ba-
bam da İHH’ya götürüyor ve onları yetimlere 
gönderiyor. Çok seviniyorum.

Koray Özgün (5 yaşında): Buraya Su-
riyeli arkadaşları görmek için geldik. 
Programı çok sevdim. Buradaki gös-
terileri ve filmleri izledik, çok güzeldi. 
Burada en çok çocuk oyun bölümünü 
beğendim.

Zehra Sena Çelik (5 yaşında): Yetim ol-
mak hiçbir şeyi olmamak demek. Yetim 
çocuklara çok yardım etmeliyiz, onlara 
ev vermeliyiz, yemek götürmeliyiz.

Hatice Gökçimen: (6 yaşında) Yetim, 
anne ve babası olmayanlara denir. 
Kumbaramda para biriktirip parası ol-
mayan çocuklara gönderiyorum. Küçük 
gelen elbiselerimi ve oyuncaklarımı 
da o çocuklara gönderiyorum. Çünkü 
annem bana onların yemek ve oyun-
caklarının olmadığını söyledi.

Buluşmaya aile büyükleriyle gelen miniklere sorduk: 
Yetim ne demek?

Sali Mahmud (Filistin): Filistinliyim ama İstanbul’a Lübnan’dan 
geldim. Çünkü orada bir kampta yaşıyorum. Üçüncü sınıfa 
gidiyorum. İstanbul’u çok beğendim. Burada ablalarımız ve 
abilerimiz bizimle çok güzel ilgilendi. İnşallah tekrar gelmeyi 
çok isterim. Bugün “Bizim bir vatanımız var” isimli bir marş 
hazırladık arkadaşlarımla, sahnede onu söyleyeceğiz. Kampta 
çok küçük bir evde yaşıyoruz, şu an ailemi çok özledim.

Raya İbrahim Nouzo (Tan-
zanya): Türkiye’de olmak-
tan çok mutluyum. Bura-
da bize her konuda yardım 
eden insanlar var. İstan-
bul’u çok sevdim, en çok 
da boğazı beğendim ama 
yine de Tanzanya daha gü-
zel, çünkü ailem orada.

Abbas Abdülkadir Abdi 
(Somali): 5. sınıfa gidiyo-
rum. Somali’de annem ve 
kardeşlerimle birlikte ya-
şıyorum. Beş gündür Tür-
kiye’deyim ve İstanbul’u, 
buradaki arkadaşlarımı 
çok sevdim. Burada olmak 
çok güzel. Bugün arkadaşla-
rımla Somali’yi anlatan bir 
şarkı söyleyeceğiz. Türki-
ye’de okuyup iyi insan ol-
mak hedefim.

Abdul Hassan Jannathul Muhshi (Sri Lanka): 6. sınıfta 
okuyorum. Annem, ablam ve iki ağabeyimle birlikte ya-
şıyorum. İHH bana her konuda çok yardımcı oluyor. Bu 
yardımlarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. 
Türkiye’ye ilk gelişim, burası çok güzelmiş.

Sid’ Ahmed (Moritanya): Mo-
ritanya’da küçük bir evde yaşı-
yoruz ve evimizi 25 yaşındaki 
ağabeyim geçindiriyor. Ben 
ikinci sınıfta okuyorum. Dört 
gündür Türkiye’deyiz ve bu-
rayı çok sevdim. İHH’yı da 
çok seviyorum. Yardım eden 
herkese çok teşekkür ederim. 
İnşallah ileride burada oku-
mak istiyorum.

Buluşma için ülkemize gelen yetimlerimize geldikleri 
yerleri ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini sorduk.
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YETİMLERİMİZDEN MEKTUP VAR
İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun tüm yetimleri önemsiyor ve onların mağduriyet-
lerini gidermeye gayret ediyoruz. Başta siz hayırseverlerimiz olmak üzere bizleri ailelerinden 
biri olarak gören bu güzel emanetlerimiz, çeşitli zamanlarda kendilerine destek olan sponsor-
larına mektuplar yazarak mutluluklarını ifade ediyor ve selam gönderiyorlar. Son olarak 6. 
Uluslararası Çocuk Buluşması vesilesiyle destekçilerine teşekkür eden yetimlerimizin yazdığı 
mektuplardan birkaçını sizlerle paylaşıyoruz:

Esma Ali (Filistin)
Esselamü aleyküm ve rahmetüllahi ve be-
rakatüh

Allah-u Teala’dan sağlıkta ve afiyette olma-
nızı diliyorum. Biz size teşekkür etmekte 
aciziz.

Değerli Ailem,

Annem sizlerin göndermiş olduğu sponsor-
luk parasını eline aldığında, evimiz mut-
lulukla kaplanıyor. Allah size sağlık versin. 
Çünkü sağlık vücutta en önemli şey. İnsan 
bunu sağlığını kaybettiğinde ve acı günleri 
tattığında anlıyor. Her şeye hamdolsun.

Sevdiğimiz kişiye mektup yazıyoruz ancak 
bu görüp sarılmanın yerine geçmiyor. Bü-
tün kalbimizle sizi seviyoruz.

Hamdolsun iki ayağımdan ameliyat oldum. 
Ameliyat başarılı geçti ve yürümeye başladım. Fakat bacaklarımdan iki ameliyat daha olmam 
gerekiyor. Çünkü onlar çok ince. İnşallah yazın o ameliyatları da olacağım. Kanım az, aya-
ğımda ödem oluştu. Üçüncü aydan itibaren Kudüs’te Makasıd Hastanesi’nde kontrollerim var. 
Allah bizden ve sizden uzak etsin ama Gazze’deki doktorlar kanserden şüpheleniyorlar.

Bugünlerde yürüyüşüm daha iyi ve inşallah adım adım işler kolaylaşır. Önce Allah’a sonra size 
teşekkür ediyorum. Size ve anneme binlerce kez teşekkürler. Görüşürüz inşallah.

Kızınız Esma Ali
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Raihan Mama (Patani)
Esselamu aleykum,

Türkiye’deki Sevgili Aileme,

Öncelikle umarım iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. 
Bu mektubu size teşekkür etmek için yazıyorum. Biz-
lere yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bize 
burs veriyor ve bizi mutlu ediyorsunuz.

Sizin desteklerinizle eğitimimiz daha iyi gidiyor. Bize 
yardım etmeseydiniz biz çalışmak zorunda kalırdık. Si-
zin yardımınız olmasa biz nasıl okuyabilirdik?

Allah sizi mutlu etsin. Hep başarılı olursunuz inşallah. 
Sonsuza dek bizim dualarımızdasınız.

Teşekkür ederim İHH,
Teşekkür ederim Türkiye,
Her şey için teşekkür ederim.

Ansa Riaz (Pakistan)
(Khubaib Koleji 8. sınıf öğrencisi)

Sevgili Arkadaşım,

Esselamu aleykum!

Ben iyiyim ve umarım sen de iyisindir. Sana desteklerin 
için çok teşekkür ederim.

Ben geçmişte ailemle beraber Mührü isminde bir yerde 
çok mutlu yaşıyordum. Ailemi kaybettiğimde çok zor 
durumda kaldım ve mutsuzluğa kapıldım. Ama Allah’ım 
bana yardım etti ve ben, senin gibi bir arkadaşla karşılaş-
tım. Sen bana maddi ve manevi destek sağlayarak haya-
tımı kolaylaştırdın ve beni hayata geri döndürdün. Ben 
gerçekten mutluyum ve bu yüzden size minnettarım.

Beni ziyaret edeceğini umuyorum. Arkadaşım, seni ger-
çekten çok özledim. Gelecekte ben de ihtiyaç sahibi in-
sanlara böyle destekler sağlayabilmeyi umuyorum.

Teşekkürler sana, seni seven Ansa Riaz.
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32 yıl önce, 16 Eylül 1982’de, İsrail’in destek-
lediği aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler 
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde 
bulunan Sabra ve Şatilla Filistin mülteci 
kamplarına İsrail ordusunun onayıyla ve 
gözetimi altında saldırarak çoğu kadın ve 
çocuk savunmasız 2.000 Filistinliyi ceset-
leri tanınmaz hale gelecek şekilde vahşice 
katletmişti. Katliamın ertesi sabahı cesetler 
Sabra ve Şatilla sokaklarında üst üste yığıl-
mıştı. Artık her şey için çok geçti.

Ariel Şaron komutasındaki İsrail ordusu 
“uluslararası sözleşme ile koruma altına 
alınmış” Sabra ve Şatilla kamplarını kuşata-
rak kamplardaki Filistinlilerin kaçmalarına 
engel oldu. Lübnanlı Falanjistler ise kendi 
denetimleri altındaki Sabra ve Şatilla’da 
bulunan çocuk, kadın ve yaşlılardan olu-
şan kampın önce İsrail askerleri tarafından 
kuşatma altına alınmasına, daha sonra ise 
Falanjist milisler tarafından kamp sakinleri-
nin katledilmesine göz yumdu. İsrail ordusu, 
herhangi bir sorumluluk almadı.

Gazeteci Robert Fisk, baskının hemen erte-
sinde olay yerinde gördüğü manzarayı, The 
Independent gazetesinde yazdığı bir ma-
kalede şöyle aktarmıştı: “18 Eylül 1982’de 
Sabra ve Şatilla kampında bulunanlar için 
Şaron, ardında şişmiş cesetler, tecavüz edil-
miş, işkenceye uğramış ve sonra da katledil-
miş kadınlar ve bebekler bırakan bir kasaptır. 
Olaydan 18 yıl sonra bugün bu caddelerde 
dolaşırken katliam manzaraları hâlâ gözleri-
min önünden gitmiş değil. Biraz ötede Sabra 
Camii’ne giden yolda 90 yaşında, beyaz sa-
kallı ve pijamalarıyla Nuri Bey’i görüyorum. 
Ölü bedeninin yanı başında yün başlığı ve 
bastonu duruyor. İlerideki dar sokakta ye-

mek tencerelerinin yanında yatan iki kadın 
cesedi var. Cesedin birkaç metre ötesinde 
çürüdüğü için bedenleri morarmış, bir çöp 
gibi oraya fırlatılmış bebekler.”

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 18 Ağustos’ta 
kabul edilen ateşkes çerçevesinde Bey-
rut’taki kamplarda yaşayan Filistinli sivil-
lerin güvenliğine dair İsrail ve ABD’den te-

Sabra ve Şatilla 
Katliamı 32. Yılında

minat almış olmasına rağmen yaşanan bu 
katliam tüm dünyanın tepkisini çekmişti. 
İsrail, katliamı araştırmak üzere bir komis-
yon kurmak zorunda kalmış; komisyon Şu-
bat 1983’te yayımladığı raporda, Falanjist 
milislerin lideri Eli Hubeyka’yı doğrudan, 
Ariel Şaron’u ise bireysel olarak sorumlu 
tutmuştur. Katliamdan sorumlu olan Ariel 
Şaron artık “Beyrut kasabı” olarak anılmaya 
başlanmış ve savunma bakanlığından istifa 
etmek zorunda kalmış ancak hükümetin bir 
parçası olmaya devam etmiş, 2001 yılında 
ise İsrail başbakanlığı görevine gelmiştir.

Sabra ve Şatilla Katliamı mağdurları, 2001 
yılında Belçika’da, insanlık suçu işlediği ge-
rekçesiyle Şaron aleyhine dava açmış fakat 
ABD ve İsrail’in engellemeleri ve tehditle-
ri sonucu Belçika, bu davanın açılmasına 

olanak veren yasayı değiştirmek zorunda 
kalmış ve 2002’de dava düşmüştür. Dava 
düşmeden önce katliamın başrolündeki Fa-
lanjist Lübnan güçlerinin önde gelen isimle-
rinden Eli Hubeyka, Şaron aleyhinde şahit-
lik yapacağını ilan etmesinden birkaç gün 
sonra Beyrut’ta aracına konulan bombanın 
patlamasıyla öldürülmüştür.

Sabra ve Şatilla Katliamı’nın 32. yıl dönü-
münde, katliamda sağ kalanlar halen o günü, 
sanki dünmüş gibi hatırlıyorlar ve sonsuza 
kadar da hatırlayacaklar. Geçen 32 yıl içeri-
sinde katliama dair hiçbir yargılama, ceza 
gerçekleşmedi. Böyle bir suçun cezasız bı-
rakılması, unutulduğu ve yok olduğu anla-
mına gelmiyor. 32. yıl dönümünde insanlık 
halen Sabra ve Şatilla Katliamı’nın sorumlu-
larının hesap vermesini bekliyor.
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Ahmet Emin Dağ

11 Eylül saldırıları, Ortadoğu’da da yeni bir 
dönemin kapısını araladı. Amerika’dan ge-
len işareti bir emir olarak algılayan birçok 
dikta idaresi, muhaliflerini ezmek için fır-
sata dönüştürdükleri bu dönemi iyi değer-
lendirdi. Binlerce İslami kurum kapatıldı, 
binlerce insan hapse atıldı.

11 Eylül 2001 günü sabah saatlerinde Ame-
rikan iç hatlarında dört uçak kaçırıldı. Bu 
uçaklardan ikisi Amerikan ekonomisinin 
ikonu durumundaki İkiz Kulelere, biri 
ABD’nin askerî kalbi olan Savunma Bakan-
lığı (Pentagon) binasına saldırıda kullanıldı. 
Dördüncüsü ise Beyaz Saray’a yöneldiği 
anlaşılınca Amerikan savaş uçaklarınca 
düşürüldü. Saldırılarda uçak yolcuları ve 
binalardaki insanlar dâhil 3.000 kişi haya-
tını kaybetti. Usame bin Ladin tarafından 
yapılan tebrik açıklaması sonrasında saldı-
rıların el-Kaide’ye yakın kişilerce gerçekleş-
tirildiği anlaşıldı. Saldırılar, büyük bölümü 
Suudi Arabistan vatandaşları olan 20 kişi 
tarafından yapılmıştı. Bunlardan biri hariç 
tümü, saldırılarda öldüğü için doğrudan 
suçlanacak bir sanık ortada bulunmuyor-
du. Hayattaki tek kişi olan Zekeriya Musavi, 
saldırıların zanlısı olarak değil ama göçmen 
yasalarına muhalefetten göz altına alındık-
tan sonra, hakkındaki suçlamalar terör suç-
lamasına dönüştürülerek ömür boyu hapse 
mahkûm edildi.

Saldırıların sansasyonel biçimi, birçok spe-
külasyona yol açmış olsa da olayı gerçek-
leştiren hiç kimsenin hayatta olmaması ge-
ride cevapsız birçok soruyu bıraktı. Bunun 
el-Kaide tarafından mı yapıldığı yoksa bir 
üst aklın tüm planlamaları yapıp, bu 

örgütü taşeron olarak mı 
kullandığı hep tartışıldı. 
Eğer böyle ise bu üst akıl 
kimdi vb. çok sayıda soru 
halen cevapsız olarak or-
tada duruyor. Ancak net 
olan tek şey, bu olay baha-
nesiyle aradan geçen süre 
içinde olayla hiçbir ilgisi 
olmayan binlerce insanın 
Amerika ve müttefikleri 
tarafından öldürülmüş ol-
masıdır.

Yıkılan kuleler yerine bir 
anıt inşa edilirken, Ame-
rika içinde Müslümanlara 
yönelik büyük bir saldı-
rı süreci başladı. Sadece 
ülke içinde değil tüm 
dünyada Müslümanlar 
Amerikan savaş makine-
sinin hedefi haline gelir-
ken, Amerikan yönetimi bunu uluslararası 
alanda bir fırsata dönüştürmede oldukça 
başarılı oldu. 11 Eylül saldırıları sonrasın-
da Avrupa ülkelerinde de benzer saldırılar 
olması, İslam karşıtlığını dünya çapında bir 
operasyona dönüştürdü. Kendi etrafında 

“teröre karşı savaş” gerekçesiyle büyük bir 
koalisyon oluşturmayı başaran Amerikan 
yönetimi, insan hakları ihlallerini pervasız-
ca yaygınlaştırarak uluslararası alanda tam 
bir “Teksas düzeni” kurdu.

Dünyanın her yanından insanlar kaçırılıp 
ya öldürüldü ya da işkence ile ifadeleri alın-
mak üzere değişik ülkelerdeki gizli sorgu 
merkezlerinde aylarca gözaltında tutuldu. 

11 Eylül’den
Geriye Kalanlar

Yine 1.000’e yakın insan yasa dışı yollarla 
kaçırılarak Küba’daki Guantanamo Ame-
rikan askerî üssüne götürülerek yıllarca 
hiçbir suçlamada bulunulmaksızın hapiste 
tutuldu.

Bu saldırılar, Ortadoğu’da da yeni bir dö-
nemin kapısını araladı. Amerika’dan gelen 
işareti bir emir olarak algılayan birçok dikta 
idaresi, muhaliflerini ezmek için fırsata dö-
nüştürdükleri bu dönemi iyi değerlendirdi. 
Binlerce İslami kurum kapatıldı, binlerce 
insan hapse atıldı.

11 Eylül saldırıları, Amerikan yönetiminin 
1950’lerden bu yana uyguladığı saldırgan 
dış politikasında bir sorgulama başlatma-

dığı gibi, tam tersine bu siyaseti uluslarara-
sı bir düzen haline getirdi. Bu düzenin en 
önemli parametresi İslam dünyası ile ilişki-
lerde yaşandı.

Amerika’nın İslam dünyası ile ilişkileri hep 
sorunlu olagelmiştir. Özellikle 1947-1991 
arası Soğuk Savaş döneminde Amerikan ve 
Sovyetçi olarak bölünen İslam dünyasında 
her türlü hukuksuzluk bloksal dengeler 
için icra edildi. 1991 yılından sonra kendi 
düzenini kurmaya çalışan Amerika ve Batı, 
bu kez hukuksuzlukları daha estetik bir 
formda icra etmeye başladı. Yeni dönemin 
demokrasi ve liberal ekonomi söylemi, es-
kinin diktatörlere dayalı istikrar arayışın-



118 |   İNSANİ YARDIM • EKİM/KASIM/ARALIK 2014   | 119

dan daha nitelikli bir ilişki modeli 
gerektiriyordu. Batı, görünüşte 
demokrat olan ama içerik olarak 
kendi halklarının kanı üzerine yük-
selen düzenini korumayı sürdürdü. 
Bu ikircikli siyaset, bir yanda Batı 
karşıtlığını yükseltirken bir yanda 
İslam ülkelerinde şiddeti tırmandır-
maya başladı.

Bunu besleyen en önemli konu kuş-
kusuz Siyonist İsrail’in Filistin’de 
yürüttüğü işgal ve zulüm düzeninin 
ABD tarafından koşulsuz olarak des-
teklenmesiydi. 1991 yılından son-
ra, kendini değişik rollerle adil bir 
arabulucu gibi sunmaya çalışsa da 
Amerika’nın yıllardır yapmaya çalış-
tığı, İsrail’in varlığını ve güvenliğini 
garanti altına alacak bir nihai anlaş-
maya Arap ülkelerini ikna etmekten 
başka bir şey değil.

11 Eylül saldırıları Aksa intifadasının 
bölge politikalarında yol açtığı trav-
matik dönüşümle aynı zamana denk 
gelmiştir. Filistinlilere 1993 yılında 
verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan 
İsrail, 2000 yılında Mescid-i Aksa’ya 
yönelik işgal hamlesi ile sınırları 
aştı. İsrail karşıtlığının zirve yaptığı 
bu aylarda koşulsuz Amerikan des-
teği Siyonistleri rahatlatan önemli 
bir unsurdu. Yine Irak’ın yıllardır 
ambargo altında olmasına duyulan 
öfke, Bosna, Çeçenistan ve Sudan 
gibi ülkeler söz konusu olduğunda 
Batılı ülkelerin düşmanca tutumları, 
İslam dünyasının zihninde halen ta-
zeliğini koruyordu.

Batı’nın İslam karşıtı tutumu, olayla ilgisi 
olmayan Batı’daki sivillerin öldürülmesini 
meşrulaştıramasa da bu olayın neden oldu-
ğu durumu anlamamız açısından önemli 
bir veridir. Bu tepkisellik, kimi radikal hare-
ketlere de bekledikleri fırsatı vermiş ve her 
türlü eylemi normalleştirmiştir. Bununla 
birlikte, saldırılar Amerika’ya da önemli bir 
fırsat sundu. Afganistan işgali, Avrasya’da 

1990’lı yıllar boyunca sorgulanmaya başla-
nan Amerikan askerî varlığını pekiştirmede 
iyi bir gerekçe sağladı.

11 Eylül saldırılarının en trajik sonuçların-
dan biri, konuyla hiçbir bağlantısı olmadığı 
halde Irak’ın işgali ve Saddam Hüseyin re-
jiminin devrilmesidir. 2003 yılında gelen 
işgal ve rejim değişikliği yıllardır süren bir 
kaos ardından bugünkü etnik ve sekteryan 

katliamların yaşandığı istikrarsız bir rejim 
ortaya çıkardı.

Aynı gerekçelerle Suriye’yi de birkaç kez 
bombalamış olan ABD-İsrail ikilisinin ham-
leleri, bölgede şiddetin dozunu arttırmış-
tır. Bir yanda bölgesel rejimlerin kendini 
savunma refleksi harekete geçip devlet 
terörü tırmanırken, diğer yanda muhalifle-
rin söylemi daha da radikalleşti. Bu durum 

bölge ülkeleri arasında Soğuk Savaş 
dönemindekinden farklı yeni bir 
bloklaşma ve bölgesel rekabet dö-
nemini başlattı. Bir yanda İran, Su-
riye ve Hizbullah’tan oluşan bloğa 
Irak yakınlaşırken, bunların karşıtı 
olan güçler de diğer tarafta konum-
landı.

11 Eylül saldırıları, siyasi ve askerî 
önlemlerin yanı sıra Batılı ülkelere 
İslam dünyasında düşünsel dönü-
şümler yapılması konusunda da 
yeni stratejiler geliştirmelerine ne-
den oldu. Bu çerçevede 2003 yılın-
dan itibaren Büyük Ortadoğu Pro-
jesi adıyla meşhur olan dönüşüm 
projesi, başta Ortadoğu ülkeleri 
olmak üzere, tüm İslam ülkelerinde 
Batı’yla kavga eden değil, barışma 
eğilimlisi hareketleri ortaya çıkar-
mayı veya güçlendirmeyi hedefle-
di. Bu amaçla 200 milyon dolardan 
fazla bütçe ayrılarak İslam dünya-
sındaki kimi cemaat ve sivil toplum 
kuruluşları teşvik edildi. İslam İş-
birliği Teşkilatı aracılığı ile birçok 
İslam ülkesindeki eğitim müfredatı 
değiştirilerek 2003 yılından sonraki 
10 yıl içinde yeni bir nesil ortaya çı-
karılmaya çalışıldı.

Bu noktada, Amerika’nın -doğru-
dan Arap Baharı denilen ayaklan-
malar dizisinin hazırlayıcı olmasa 
da- toplumsal hareketleri manipü-
le etmede başarılı olduğuna kuşku 
yok. Hareketlerin ortaya çıkma-
sından kısa süre sonra destekledi-
ği bazı gruplar eliyle süreci kendi 

gelecek planlarına göre yönetmeye çalıştı. 
Bunu başaramadığı noktada, eski bildik 
yöntemlere başvurarak yeniden diktatörle-
ri desteklemeye başladı.

Gelinen 13 yılın sonunda geriye baktığımız-
da, içeride siyasi, ekonomik ve toplumsal 
olarak çökmeye başlamış bir Ortadoğu ve 
daha büyük bir Batı karşıtlığının ortaya çık-
tığını görüyoruz.
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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yaşanan son 
gelişmeler ışığında “Kürt meselesi ve Çözüm 
Süreci” başlığı altında hazırladığı bildiri ve 
çalışma raporu 25 Kasım 2014 tarihinde İHH 
Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplan-
tısıyla kamuoyuyla paylaşıldı:

“İHH İnsani Yardım Vakfı olarak kuruluşu-
muzdan bu yana Doğu ve Güneydoğu böl-
gelerimizde yürüttüğümüz yardım faaliyet-
lerinin yanı sıra bölgenin en önemli gerçeği 
olan Kürt meselesinin çözümü için de çaba 
gösteriyoruz. Bir zamanlar bütün seslerin 
silah sesiyle, baskı ve zorbalıkla bastırıldığı 
bölgede, bugün silahların sustuğu ve herke-
sin çözümü konuştuğu bir zamana kavuşma-
nın memnuniyeti içerisindeyiz. Arkamızda 
çok büyük acılar bıraktık ancak bizler bu 
yeni dönemde her türlü riske ve zorluklara 
rağmen, çözümün ve barışın sağlanması için 
çalışmaya devam ediyoruz ve herkesin de bu 

çaba içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu hedefle bugüne kadar çok sayıda çalışma 
gerçekleştirdik, birçok rapor hazırladık. Yar-
dım faaliyetlerimizi halkımızın ihtiyaçlarına 
göre tespit edip planladık ve yönlendirdik. 
Bölge halkının sorunlarına derman olmaya 
ve her türlü haklarını elde ettikleri onurlu 
bir yaşama kavuşmaları için çözümün par-
çası olmaya gayret ettik, etmeye de devam 
ediyoruz. Bu çerçevede yaptığımız bütün 
faaliyetleri dönem dönem kamuoyuyla da 
paylaştık.

İHH olarak halihazırda Kürt nüfusun ol-
duğu bütün şehirlerde teşkilatlı ve hemen 
hemen bölgedeki tüm ilçelerde gönüllüleri 
olan yaygın bir kurumuz. Türkiye’nin bü-
tün şehirlerinde ve birçok ilçesinde örgütlü 
ve taban merkezli bir kurum olarak çeşitli 
konularda halkın düşünce ve taleplerine 
dayanan sürekli istişare ve çalışmalarımı-

İHH Kürt Meselesi 
çözüm Süreci Bildirisi

zı sürdürüyoruz. Dünyadaki benzer sorun 
yaşayan toplumların barış süreçlerine de 
katkı sağlayan vakfımız, tüm bu tecrübele-
ri ışığında Kürt meselesinin halkın iradesi 
ve talepleri doğrultusunda adil bir çözüme 
kavuşması için son dönemdeki gelişmeleri 
değerlendirdiği birçok çalıştay ve toplantı 
gerçekleştirmiştir. Kürt meselesi ve çözüm 
süreci ile ilgili son olarak 17.11.2014 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz saha verileri ile raporlarına 
dayanan istişare toplantımızda belirlediğimiz 
aşağıdaki hususları içeren tespit ve önerileri-
mizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

TESPİTLERİMİZ

1. Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan böl-
ge halkı ile temaslarımızda, özellikle geç-
mişte yaşananlar, çözüm süreci ve çözüm 
sürecini riske atan son gelişmeler değerlen-
dirildiğinde bölge halkı; “Barışın ve çözümün 
sahibi ve koruyucusu olacağız, kim barışı ve 
çözümü savunursa o kazanacak. Biz de bu 
süreci gözleyen, denetleyen, takip eden ve 
zorlayan olacağız!” mesajını vererek “üçüncü 
göz biziz” demiştir.

2. Çözüm süreci Hükümeti, PKK’yı ve diğer 
herkesi aşmıştır. Süreç halkındır. Halk kendi 
meselesi olarak gördüğü Kürt meselesi ve et-
rafında oluşan sorunlar bütününün çözümü 

konusunda kararlılığını ortaya koymuştur. 
Bu kararlılığa, barışa, sürece kim nasıl katkı 
sunarsa halkın ona desteği tamdır.

3. Halk, çözüm sürecinden vazgeçemeye-
ceğini belki umudu biraz kırılmış ama daha 
kararlı bir şekilde ortaya koymaktadır. İnsan-
lar kanın dökülmediği, barışın hâkim olduğu 
bir hayatı istedikleri için çözüm sürecinden 
vazgeçmemiştir. Halk, sokaklarında silah sesi 
değil mutlu bir şekilde koşuşturan çocukla-
rın sesini duymak istemektedir. Çocukları 
için kurdukları hayaller korkulardan uzak, 
onurlu ve haklarını elde etmiş, kimliğinden 
taviz vermeden herkesle barışık mutlu bir 
yaşamdır.

4. Sorun, yılların ihmali sebebiyle bölgede 
milliyetçi bir söylemi güçlendirip belirli grup-
ları ön plana çıkarmış olsa da, farklı düşünen 
kesimleriyle birlikte bütün Kürt halkının 
soruna taraf olduğu unutulmamalıdır. Aynı 
zamanda farklı etnik ve inanç grupları da 
bu sorunun tarafıdır. Şiddeti şantaj olarak 
kullanan kimi grupların tüm Kürt halkının 
sözcüsüymüş gibi hareket etmesi büyük tab-
loyu örtemeyeceği gibi, diğer bütün Kürt 
toplumsal kesimlerinin bunu kabul ettiği 
anlamına da gelmemektedir. Siyaseten ciddi 
bir temsil tabanı bulunan PKK ve PKK çiz-
gisinin bütün unsurları, tüm Kürt halkını 
temsil etmediği gibi, hükümetin de yekvücut 
sanki tüm Türk kesimini temsil ediyormuş 
gibi düşünülmesi yanıltıcıdır. PKK çizgisinin 
ideolojik talepleri ile Kürt halkının farklı 
kesimlerinin genel ihtiyaçları önemli oranda 
farklılık gösterebilmektedir.

5. Çözüm süreci son dönemde Türkiye dışın-
da yaşanan bölgesel gelişmelerden bağımsız 
değerlendirilmeyecek şekilde uluslararası 
bir boyut kazanmıştır. Bölge ülkelerinin 
yanı sıra uluslararası güçlerin de sürece 
(çözümden veya çözümsüzlükten yana 
politika ve eylemlerle) dahil olduğu göz-
lemlenmektedir. Kobani’deki çatışmaların/
savaşın küresel boyut kazanması bunun bir 
göstergesidir. Kobani olaylarının, Türki-
ye’nin çözüme yönelik sürecini baltalamaya 
yönelik politika ve söylemlere vesile edil-
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diği gözlemlenmektedir. Bölgesel gelişme 
ve olayların çözüm sürecini etkilemesine 
müsaade edilmemeli ve adımlar buna göre 
atılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin 
Kürt meselesinde çözüme ulaşması bölge-
de barışı ve Kürt-Türk-Arap etnik çatışma 
üzerine oynanan tüm oyunları bozacaktır.

6. Ortadoğu’daki genel çatışma ve huzur-
suzluğun farklı aktörlerden kaynaklandığı 
düşünülse de sorun aslında tek orijinlidir. 
Dolayısıyla Kürt meselesi, Mescid-i Aksa olay-
ları, Suriye meselesi, Irak’ın istikrarsızlığı ve 
Kobani olayları tamamıyla birbiriyle ilintilidir. 
Emperyalizm ve Siyonizm’in aktörlerinin bu 
meselenin çıkışı ve çözümsüzlüğüne yönelik 
rolü bilinen bir gerçektir. Küresel güçlerin 
bölgesel hegemonyasına, bölge halkının kanı 
üzerinden kurulan oyunlara dikkat çekmek 
gerekir. Ancak mazlum Kürt halkının; ABD, 
İsrail ve işbirlikçilerinin oyunlarına karşı ken-
di kardeşlerinin, bölge halkının ve adaletin 

yanında yer alacağı, tarihî bir sürecin içinde 
olacağı görülecektir.

7. Çözüm sürecinin devamı esastır. Ancak sü-
reç yeteri kadar anlaşılamamış ve ehemmiyeti 
yeterince anlatılamamıştır. Bölge halkının ve 
Türkiye halkının tamamını etkileyecek bu 
süreçle barışın getireceği ortam, herkesin 
her türlü kazançlı olacağı, insan hayatının 
güven içerisinde olacağı, Kürt kimliği ile ilgili 
haksızlıkların ortadan kalkacağı, kardeşliğin 
pekişeceği, dış güçlerin oyunlarının bozu-
lacağı, mutluluk, umut ve refahın artacağı, 
her konuda yaşam kalitesinin yükseleceği 
ve benzeri olası kazanımların neler olabile-
ceği ve kimleri nasıl etkileyeceği konularında 
yeterli bilgilendirme ve bilinçlendirme ya-
pılamamıştır. Çözüm süreci olumlu yönde 
devam ettirilmezse Türk-Kürt-Arap kardeşliği 
zedelenecektir.

8. PKK, tek tipçi anlayış ve yaklaşımı ile daha 
önce alan hâkimiyeti adına kendisine muha-

lif olan grupları nasıl sus-
turmuşsa/bitirmiş ise 6-7 
Ekim olaylarında da aynı 
şekilde davranarak kendi 
dışında hiçbir yapılanmaya 
tahammül edemediğini or-
taya koymuştur. Ayrıca mu-
haliflerini itibarsızlaştırma 
ve hedef gösterme çabaları 
içerisine girmiştir.

9. Yukarıda da ifade edil-
diği gibi, çözüm süreci 
dolayısıyla bölgede asayişi 
ve güvenliği sağlayacak bir 
otorite boşluğu oluşmuştur. 
Oysa ki herhangi bir şiddet 
olayına meydan vermemek 
için gerekli tedbirlerin elden 
bırakılmaması barış süre-
cinin sürdürülebilmesi açı-
sından önem arz etmekte-
dir. Bölgede oluşan otorite 
boşluğunu PKK/KCK adeta 
bir devlet gibi yapılanarak 
doldurmuştur. Bölgede pa-

ralel yönetim, paralel yargı, paralel güvenlik 
mekanizmaları oluşturulmuştur. Ayrıca yol 
kesmeler, kimlik kontrolleri, vergi salması vb. 
uygulamalar içine girilmiştir.

10. Kürt halkı çözüm sürecine inanmıştır. Si-
lahlı mücadeleden vazgeçilmesi konusunda 
PKK’ya da mesajını iletmiştir. Özellikle anne-
lerden gelen bu mesaj dikkat çekicidir; hem 
küçük çocukları dağa giden/götürülen anneler 
hem de küçük yaşta çocukları hapishanelerde 
tutulan anneler seslerini yükseltmiş ancak 
Türkiye genelinde bu sese yeterince karşılık 
verilmemiştir.

11. 6-7 Ekim olayları sonrasında halk şunu 
sorgulamıştır: Amaç mücadele mi yoksa 
mücadeleye konu edilen hedeflere ulaşmak 
mıdır? Mücadelenin kendisinden siyasi, sos-
yal, ekonomik çeşitli şekillerde menfaat elde 
edenlere karşı halk, problemlerin çözümü ile 
huzurlu bir hayatı bu hesap ve menfaatlere 
kurban etmeyeceğini dillendirmektedir.

12. Bölgede ortaya çıkan önemli bir durum da 
örgütlülüğü güçlü İslami STK’lara ve Müslü-
man kimliğine yönelik saldırıların artmasıdır. 
Bu saldırıların bir sonraki aşamasının yaygın 
sistematik bir sindirme politikasına dönüştü-
ğü ve “ya kendilerine katılım ya da bölgeyi 
terk etmeleri” konusunda zorlamaya tabi tu-
tuldukları görülmektedir. Nihayetinde bölge-
den İslami yapılanmalar uzaklaştırılarak PKK/
KCK’nın bölgede alan hâkimiyeti sağlamaya 
çalıştığı bilinmektedir. Bu bağlamda bölgede 
mütedeyyin kimliğiyle tanınan kişilerin göçe 
zorlanması söz konusudur. Bu konuya ilişkin 
tedbir ve önlemlerinin geliştirilmesi elzemdir. 
Ayrıca bölgedeki varlıklı ailelerin güvenlik 
gerekçesiyle aynı şekilde bölgeyi terk ettiği 
de gözlemlenmektedir. İmam hatip liselerini 
tercih eden çocuk ve gençlere yönelik PKK 
unsurlarının planlı aşağılama ve dışlama tav-
rını örgütlemesi de bir diğer tespittir. Bunlara 
ilişkin tedbirler de alınmalıdır.

13. Hangi partiden olursa olsun başta bölge 
milletvekilleri olmak üzere siyasi parti yöne-
tici ve temsilcilerinin, devlet kadrolarının çö-
zümün parçası olmakta, halkın barış talebinin 
ve sürecin takipçisi olmakta yeterince aktif 
ve belirleyici aktör olmadığı gözlenmektedir.

14. Bugün Ortadoğu’da İslam’ın ve Müslüman 
aktörlerin, çeşitli oyun ve politikalarla saf dışı 
bırakılmaya çalışıldığı ya da kötü örneklikler 
oluşturularak toplumdan soğutulmaya çalı-
şıldığı genel bir kampanya yürütülmektedir. 
Oysa bu toprakların binlerce yıllık İslami mira-
sı, bugünkü sorunların çözümünde de temel 
rolü oynayacaktır. Tüm hukuki ve siyasi adım-
larla birlikte İslam kardeşliği yeni dönemin 
temel harcı olacaktır. Bu çerçevede bölgede 
ideolojik ve manevi dejenerasyonun önüne 
geçilmesi, problemlerin çözümüne olumlu 
katkı sağlayacaktır. Bizler, İslami kavram 
ve değerlerinin egemen güçler tarafından 
politik bir araç olarak kullanılmasının değil 
gerçek anlamda altyapısı oluşturularak haya-
ta geçirilmesinin çözümü kolaylaştıracağını 
düşünüyoruz. Zira inanıyoruz ki kavimler ve 
diller, üstünlük veya aşağılanma sebebi değil, 
birbirimizi tanımak için yaratılmış ayetlerdir.
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ÖNERİLERİMİZ

1. Her ne konuda olursa olsun taraflar ara-
sındaki hiçbir anlaşmazlık, müzakere sü-
recini etkilememeli, süreç mutlak surette 
devam ettirilmeli, masa terk edilmemelidir. 
Bu bağlamda silahların kullanılmasına fırsat 
verilmemelidir.

2. Sorun, ülkedeki tüm kesimler için trav-
maya dönüşmüştür. Psikolojik ayrışmayı de-
rinleştiren bu durumun ortadan kaldırılması 
adına devlet, kısıtlanan, engellenen ve gasp 
edilen bütün hakları iade etmelidir. Hakların 
verilmesi, silahların bırakılması sürecine 
bağlanmamalıdır. Haklar ve özgürlüklere dair 
düzenlemeler derhal gerçekleştirilmelidir. 
Silahların bırakılması süreci PKK ile devlet 
arasındaki bir süreçtir. Haklar ve özgürlük-
ler konusu ise devletin vatandaşına karşı 
yükümlülüğüdür.

3. Çözüm sürecinde devletin muhatap taraf 
olarak sadece PKK’yı ya da Öcalan’ı muha-
tap alması, sürecin zaman zaman çok ciddi 
sıkıntıya girmesine sebep olmaktadır. Hem 
çözüm için hem kalıcı bir barışın inşası için 
bölgedeki tüm gruplar/unsurlar sürece dahil 
edilmelidir.

4. Siyasi aktörler, Kürt meselesine ve çözüm 
sürecine dair söylemlerini hassasiyetle be-
lirlemeli; toplumda öfke, umutsuzluk, acı 
hissettirecek ifadelerden kaçınmalıdır. Bu 
tarz ifadelerin bilinçli olarak manipülasyon 
ve dezenformasyon konusu olması ise Kürt 
meselesinin çözümünü istemeyen tüm ya-
pılar için önemli fırsatlar oluşturmaktadır.

5. Süreç mutlak olarak devam etmelidir. 
Taraflar, kamuoyu önünde/hakemliğinde 
çözüm sürecini sürdürmelidir. Ayrıca çö-
züm süreci takvimi taraflarca belirlenmeli 
ve halka duyurulmalıdır. Adım adım ne ya-
pılacağı, nasıl yapılacağı, ne istendiği be-
lirtilmeli, üçüncü göz olarak halkın süreci 
takibi sağlanmalıdır. Böylelikle tarafların 
hem birbirlerini hem de halkı yanlış yön-
lendirmelerinin önüne geçilmiş olunacaktır. 
Hükümet, çözüm sürecine dair atacağı bütün 
adımları, planlarını net bir şekilde ortaya 

koymalıdır. Bölge halkının, temel sorunları 
ve talepleri ile ilgili her türlü gelişmeyi ve 
planı açıkça öğrenmesi en doğal hakkıdır. 
Öte yandan çözüm sürecinde bölge halkının 
talepleri ve sürecin detayları ile ilgili tüm 
aktörlerin düşünce ve önerilerini halka açık 
ve net olarak ifade etmesi gerekmektedir.

6. Öcalan’dan gelen mesajların ikinci ve 
üçüncü kanallardan aktarılmasının/iletil-
mesinin önüne geçilmelidir. Barışı ve çözümü 

savunduğu sürece Öcalan’ın tabanına doğ-
rudan seslenebileceği, iletişime geçebileceği 
kanallar açılmalıdır. Özellikle üçüncü kuşak 
kabul edilen gençlerin çözüm ve barışa dair 
her adım ve çağrıyı İmralı’dan aracısız duy-
ması sağlanmalıdır.

7. 6-7 Ekim olaylarında ortaya çıkan otorite 
boşluğunun sebepleri çok farklı şekillerde 
yorumlansa da sonuç olarak canlarını kaybe-
denlerin de, her türlü mağduriyet yaşayanla-
rın da sorumluluğu devlettedir. Hangi gerek-
çe ile olursa olsun suç işlenmesine müsaade 
edilmemeli, etkili bir soruşturma yapılmalı 
ve suçlular cezalandırılmalıdır.

8. Taraflar süreç yönetiminde çözüm ira-
desinin kendisini yani süreci esir etmemeli, 
tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanan bir 
dilden uzak durmalıdır.

9. Bölgedeki tüm grup ve aktörler, STK’lar, 
sesi yükselmeyen ya da duyulmayan tüm 
gruplar, ivedilikle güçlü bir monoblok oluş-

turmalıdır. Bu blok temel hakların ve özgür-
lüklerin sağlanmasını hukuki çerçevede talep 
ve takip etmelidir. Hangi taraftan gelirse 
gelsin, her türlü baskıya güçlü bir sesle karşı 
durulmalıdır. PKK dışındaki tüm kesimler de 
bir şekilde kendi seslerini bütün taraflara du-
yurmayı başarmalıdır. Devlet, tüm yapıları ve 
kurumları ile, bölgede barışın kalıcılığı adına 
yapılması ve atılması gereken adımlarla ilgili 
bölgeden yükselen taleplere mutlaka kulak 
vermelidir. Bölge halkının değerlendirme ve 
önerileri göz ardı edilmemelidir.

10. Bölgedeki çözüm sürecinin devamı ve 
sürdürülebilirliği adına, toplumun inanç 
noktasındaki etkin önderleri, meleler, çeşitli 
etkinliklerle halkı aydınlatmalı, inisiyatif 
almalıdırlar. Sivil bir inisiyatif oluşturarak 
özellikle gençler bilinçlendirilmelidir. Öfke, 
şiddet, nefret, ayrıştırıcı dil+söylem ve eylem 
yerine barış, kardeşlik, adalet, hak, sevgi 
üzerine bir dil ile toplumun yeni barışçı di-
namikleri sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki, “Çözüm Süreci” adıyla başlayan yeni 
dönem, “Kürt sorununa çözüm” etiketi ile 
sunulamayacak kadar derinlikli değişim ve 
dönüşümleri gerektirmektedir. Bu uzun ve 
zahmetli sürecin inşası ve kalıcılığı gençlerle 
sağlanacaktır.

11. Bu sorun tek başına hükümetin değil, 
yasama, yargı ve devletin tüm mekanizma-
larının olduğu gibi bütün siyasi partilerin, 
STK’ların, üniversite, medrese, medya, ce-
maat, aydın ve tüm kanaat önderlerinin me-
selesidir. Diğer siyasi partilerin milliyetçi ve 
mezhebî bir bakış açısıyla değil tüm Türkiye 
halkının kazanımı hesabıyla hareket etmesi 
gerekir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde nasıl çok ciddi oranda Kürt 
nüfus yaşıyorsa Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde de Türk, Çerkes, Arap vd. farklı 
etnik gruplar yaşamaktadır. Öte yandan Tür-
kiye’nin mezhebî yapısı da süreci etkileyecek 
önemli bir husustur. Bölgedeki Alevi nüfus 
ve PKK içerisindeki Alevi yapı ve etkinliği göz 
önünde bulundurulduğunda çözüm süreci, 
Alevilerle ilgili mezhep kaynaklı ayrıştırma 
ve ötekileştirme sorunlarının çözümüne de 
katkı sağlayacaktır.
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12. Önceki hükümetlerle karşılaştırılamaya-
cak ölçüde çözüm taraftarı olan ve çözüme 
yaklaşan mevcut Hükümet, her kimlikteki 
tüm vatandaşların talebi olan anayasal ve 
yasal olarak gerçekleştirilmesi ya da çıkarıl-
ması gereken bütün düzenlemeleri ivedilikle 
yapmalıdır.

13. Çözüm süreci ve bölgesel olaylarla ala-
kalı olarak sadece ulusal basın ve ulusal 
kamuoyu değil, uluslararası kamuoyu da 
bilgilendirilmeli, bölgeye gerçekçi bir pers-
pektifle bakışları sağlanmalıdır. Böylelikle 
uluslararası kamuoyunun yanlış, eksik ve 
tek yönlü/taraflı bilgilendirilmesinin önüne 
geçilmiş olunacak ve bu konudaki sakıncalar 
giderilerek eksik ve yanlış algı da engellen-
miş olacaktır.

14. Çözüme hareket noktası kazandıracak 
temel unsur; tüm yukarıdaki boyutların göz 
önünde bulundurulacağı, sorunun hukuki, 
ekonomik ve siyasi yönlerini önceleyen bir 
yaklaşımın benimsemesidir. Bunun için de 
Türkiye’de tek tipçi anlayışın ürünü olan 
ve sadece Kürt halkının değil Türkiye’deki 
tüm kesimlerin aynı şekilde mağdur olduğu 
başta darbe ürünü Anayasa olmak üzere 
bir dizi hukukî ve idarî yapının değişmesi 
zorunluluk arz etmektedir. Resmî ideolojinin 
mağdurları kadar geniş diğer bir kitle de, PKK 
tehditleriyle sindirilmiş ya da bıktırılmış 
halk kesimleridir. Bu kesimlerin kendilerini 
özgür ve güvende hissetmeleri de sürecin 
başarısında öncelik taşımaktadır.

15. Vatandaşlığın tanımının yeniden yapıldığı, 
yerel yönetimlerin alabildiğine güçlendiril-
diği, geleceğe yönelik iç barışı garanti altına 
alacak yeni bir sivil anayasa hazırlanmalıdır. 
Baskı, işkence, hukuk ihlalleri ve faili meç-
hullerin aydınlatılması konusunda hukuki 
ve siyasi “helalleşme” süreci sağlanmalıdır.

16. Cumhuriyet tarihi boyunca başlangıçtan 
bugüne halka yönelik işlenmiş hukuksuz ve 
zalimane tüm uygulamaların telafisi amacıy-
la çalışmalar başlatılmalı, lütuf mantığı ile 
değil zedelenen onurun onarılması amacıyla 
sistemin etnik temele dayalı kurucu para-

digması, hak ve adalet ekseninde yeniden 
düzenlenmelidir.

17. Mahkemelerde ve yerel yönetimlerde 
kullanılmaya başlanan Kürtçe, bölge halkının 
beklentilerine uygun olarak farklı alanlarda 
da görünür kılınmalı, Kürtçenin kamusal 
kullanımı meşrulaştırılmalıdır.

18. Ana dilde eğitim imkânı mevzuat olarak 
düzenlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
İHH olarak nasıl “Doğu Türkistanlıların hak 
ve özgürlüklerini savunuyor ve bununla ilgili 
olarak Çin yönetimine Doğu Türkistanlıların 
dilini resmî olarak kabul etmek zorundası-
nız ve okullarında eğitim yapabilmelerine 
müsaade etmek zorundasınız” diye talep-
lerimizi bildiriyor ve bu konuda sivil baskı 
oluşturmaya çalışıyorsak aynı şekilde bu 
tavrı Kürtçe için de savunuyoruz.

19. İslami temelde bütün etnik gruplar ara-
sında kardeşlik ve iş birliği ruhu güçlendi-
rilmeli, gönüllü ve eşit ortaklı birlik ve be-
raberliğin bölünme ve parçalanmadan daha 
yararlı ve hayırlı olduğu fikri anlatılmalı; bu 
bir eğitim politikası olarak öğretilmelidir. Bu 
yönde medreselerin durumu iyileştirilerek 
yasal statüleri güvence altına alınmalı tekke 
ve zaviyeler kanunu kaldırılmalıdır.

20. Bölgede faaliyet gösteren tüm İslami STK 
ve gruplar mazlumların yanında yer almalı, 
bu konuda inisiyatif kullanmalıdır. Zulüm 
kimden gelirse gelsin kime karşı yapılırsa 
yapılsın karşı durulmalıdır. Bu bağlamda 
Hüda Par’ın kurumsal mekânlarına veya 
müntesiplerine yönelik gerçekleştirilen sal-
dırılar asla kabul edilemez.

21. Süreci çözecek politika, adalet ve kardeş-
lik hukuku üzerine inşa edilmelidir. Sürecin 
olumlu bir şekilde yürütülmesi için tüm 
imkân ve olanaklar kullanılmalıdır. Manevi 
bir ruha sahip olmak ve gençleri bu ruh ile 
yetiştirmek gerekir. Bu saatten sonra çatış-
malarda ölen her insan için herkes kendisini 
sorumlu hissetmelidir. Bu nedenle bütün 
siyasilerin politik beklenti ve hesaplardan 
öte insan hayatını önceleyen bir sorumlukla 
hareket etmesi gerekmektedir.

22. İnsana, Allah’ın verdiği tüm hak ve öz-
gürlükler koşulsuz olarak sağlanmalıdır. 
Sorunların çözümünde katılımcı taraflar 
kim olursa olsun İslami, dolayısıyla insani, 
adil ve özgür bir yaklaşım sergilenmelidir.

23. Başkanlık sistemi veya diğer tüm öne-
riler çözüme katkı sağladığı ve kalıcı barışı 
sağlayabileceği düşünülen bütün siyasi ve 
idari alternatif modeller tartışılabilmelidir.

24. Sorunların çözümünde, karşılıklı gerilim 
yerine pozitif dil kullanımı, sabır ve ödüllen-
dirme mekanizmaları hayata geçirilmelidir. 
Bu noktada ikna edici bir dil benimsenmelidir.

25. Bizler inanıyoruz ki, kim bu meselenin 
çözümüne katkıda bulunur ve bölgede akan 
kanı durdurup bir insanın hayatını kurta-
rırsa bütün insanlığın takdirini ve Allah’ın 
sevgisini kazanacaktır. Öte yandan bu süreci 
baltalamaya yönelik çalışma içerisinde ola-
cak herkes de tarih önünde, toplum nezdin-
de ve Allah katında hesap verecektir. İHH 

olarak kuruluşumuzdan bu yana Türk ve 
Kürt ittifakının Ortadoğu’daki bütün oyun-
ları bozacağına inanarak bölgemizde kan 
ve gözyaşını durduracak her türlü olumlu 
çabanın içerisinde yer almaktan onur duy-
duk. Tıpkı Kürt ve Türk halkının bakışına 
yansıdığı gibi, İHH olarak biz de adaletin, 
barışın, çözümün sahibi ve takipçisiyiz.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Kürt halkının 
yaşadığı bölgelerdeki yardım faaliyetleri

2011-2014 Güneydoğu Anadolu ve Doğu Ana-
dolu Bölgesi Yardım Faaliyetleri

Sosyal Yardımlar; Ramazan ayı kumanya 
paketi, kurban bayramı et pay dağıtımları, 
çeyiz seti, yetim kumaya paketi, kırtasiye seti 
yardımları. Yardım bütçesi: 4.661.519,06 TL

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde, 
19 ilde düzenli olarak yetim Sponsorluk sis-
temi ile 3009 yetim çocuk desteklenmektedir.
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Van depremi acil yardım çalışması ve kalıcı ko-
nut inşası. Yardım bütçesi: 10.025.460.00 TL

Şanlı Urfa acil yardım çalışmaları yardım 
bütçesi: 8.879.076,26 TL

2011-2014 Güney Doğu ve Doğu Anadolu 
Bölgesi Yardım Çalışmaları Genel Toplam 
Bütçesi23.566.055,32 TL

Kobani, Afrin ve Cezire Bölgesinde Yapılan 
Acil Yardımlar

Ramazan ayı içersinde 27 tır insani yardım 
malzemesi 13 Kobani 7 Afrin ve 7 Cezire böl-
gesine ulaştırıldı. İhtiyaç duyulan 200 çadır, 
1000 battaniye ve 2 kamyon un Afrin bölge-
sinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban 
çalışması kapsamında 100 hisse kurban payı 
Afrin ve Cezire bölgesinde dağıtıldı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Yardım Fa-
aliyetleri

20 Tır Yardım Konvoyu Çalışması

1. 10 tır gıda –kumanya malzemesi-11500 
adet-762000 TL
2. 1 tır sıvı yağ-25000 adet-92.500 TL
3. 3 tır bebe bisküvisi- 42000 adet-117.500 TL
4. 2 tır hijyen paketi-7000 adet-210.000 TL
5. 2 tır bebek maması- 6000 paket-21.600 TL
6. 2 tır süt-46080 adet-76.000 TL
Toplam Fiyat Tutarı: 1.280.000 TL

Yardım Yapılan Yerleri: Erbil (Merkez, Kevir-
goski Kampı, Baherka Kampı, Kuştepe Kampı, 
Ha’zır Kampı) 1500 Aile, Sincar (Musul Sınırı 
PeşmergeKontrolunde ) 1000 Aile, Dahok 
(Şeyhan Köyü-Dahok Merkez, Domiz Kampı) 
750 Aile, Germava Kampı (Süleymaniye’ye 
Yakın Bir Kamp)

Sıcak Yemek Dağıtım Projesi (Şengal Mül-
tecileri ) 
Projenin Uygulandığı Bölge: Dahok
Projenin Bütçesi: 60.000 USD
İstifade eden sayısı: Günlük 2300 Aile
Projenin Süresi: 15 gün

Kilim ve Battaniye Dağıtımı
Projenin Uygulandığı Bölge: Şengal Bölge-
si- Dahok
Projenin Bütçesi: 95.158 TL
Dağıtımı Yapılan Malzeme: 5000 Battaniye, 
2000 Pike
Yatak Yardımları
Projenin Uygulandığı Bölge: Şengal Bölge-
si- Dahok
Projenin Bütçesi: 29.860 USD
Dağıtımı Yapılan Malzeme: 2000 Yatak
Acil Gıda Yardımları
Projenin Uygulandığı Bölge: Kerkük Selahattin
Projenin Bütçesi: 30.000 USD
Dağıtımı Yapılan Malzeme: Yemek 1000 AİLE 
Acil Gıda Yardımları
Uygulama yeri: Hanigin Bölgesi 
Bütçesi: 40.000 USD
İstifade eden aile sayısı: 1520
Acil Battaniye Dağıtımı
Uygulama yeri: Kerkük 
Bütçesi: 39.000 USD
İstifade eden aile sayısı: 6500 Aile
Gıda ve Battaniye Dağıtımı
Uygulama yeri: Musul ve çevresi
Bütçesi: 27.000 USD
İstifade eden aile sayısı: 365 aile
Ramazan Projesi
Uygulama yeri: Kuzey Irak
Bütçesi: 32.000 USD
İstifade eden aile sayısı kumanya: 950 aile
İftardan faydalanan kişi sayısı: 310
Gıda Yardımları
Uygulama yeri: Kuzey Irak
Bütçesi: 4000 USD
İstifade eden kişi sayısı: 80
Gıda Yardımları
Uygulama yeri: Erbil
Bütçesi : 70.000 USD
İstifade eden aile sayısı: 2500 aile
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