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Savaşların, işgallerin, iç çatışmaların, karışıklıkların
yaşandığı bölgelerin neredeyse hepsinin ortak bir 
özelliği var: Müslüman olmaları. İslam dünyasını 
içine doğru çeken girdap yüz yılı aşkın süredir bü-
yüyerek ilerliyor. Bu girdabı yarıp geçmeye, yeniden 
dirilmeye niyetlenenler daha şiddetli zulümlerin 
mağduru oluyor. Mısır’da yaşananlara karşı dünya-
nın sessiz kalması ve hatta zulümleri desteklemesi 
günümüzde Müslümanlara reva görülen muameleye 
dair fikir vermekte. 

Bu sayımızda Afganistan’dan Arakan’a; Doğu Türkis-
tan’dan Filistin’e kadar zulüm gören birçok bölgeyi 
yeniden hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Bu bölge-
lere de Mazlum Coğrafyalar ismini verdik. 

Hepimizin vazifesi: hatırlamak, hatırlatmak, bizden
sonrakilere aktarmak ve unutmamak…
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İHH’nın
organizasyonuyla her yıl
Türkiye’den yola çıkan
gönüllü ekipler dünyanın
dört bir yanındaki
yetimleri ziyaret ediyor,
yardımlar yapıyor,
yetimhaneler açıyor,
çalışmaları yerinde denetliyor, 
yetimleri sevindirip
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Her yıl tekrarlanan
bu iyilik seferberliğine
Yetim Dayanışma Günleri 
diyoruz.

Fotoğraf: Mehmet Akif Güler

Hedefimiz

41ülkede 180 bin
yetime ulaşmak
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Yetim Dayanışma Günleri, yıl içerisinde yetimler için düzenle-
diğimiz en önemli faaliyetlerimizden biri. Geçen yıl bu faaliyet 
vesilesiyle Türkiye ile birlikte 40 ülkede 60 binin üzerinde yetim 
çocuğun faydalandığı 300 proje hayata geçirildi. Bu yıl yine ye-
timleri sevindirmek için yola çıkacak ekiplerimiz 41 ülkede 427 
proje gerçekleştirecek. Bu projelerle hedefimiz 180 bin yetime 
ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak.

•  Yetim ailelerine ev eşyası alımı 

•  Yetimhanelerin tadilat masraflarının karşılanması

•  Yetimlerin kendi işlerini yapabilmeleri için dikiş makinesi alımı

•  Sağlık taramalarının yapılması

•  Maddi durumu iyi olmayan yetimlerin evlendirilmesi

•  Kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarının giderilmesi

•  Piknik, uçurtma şenlikleri gibi eğlence programları düzenlenmesi

ve benzeri yüzlerce faaliyet var.

Dilerseniz bir projenin hayata geçirilmesini 
üstlenebilir veya bütçenize göre katkıda bulu-
nabilirsiniz. Projelerin detayına yetim.ihh.org.tr 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Moro’da Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi,

Patani’de İstanbul İtfaiyeciler Yetimhanesi,

Uganda’da Ferah Yetimhanesi ve

Pakistan’da Gilgit Yetimhanesi.

Açılacak bu yeni yetimhaneler vesilesiyle
  yetim çocuk yeni yuvalarına kavuşacak.

Gerçekleştirilecek projeler arasında;

İHH’nın halihazır-
da 22 yetimhanesi bulu-

nuyor. Yetim Dayanışma Gün-
leri’nde Moro, Patani, Pakistan ve 

Uganda’da açılacak yetimhanelerle 
bu sayı 26’ya ulaşacak. Hayırsever 

bağışçılarımızın destekleriyle 
inşa edilen yetimhanelerin 

isimleri şöyle: 

Ben ne yapabilirim?
300

2000İHH’nın yetimhanelerinde 'i aşkın

çocuk kalıyor.  



DÜNYADA YETİM

Dünya üzerinde

200
MİLYON
yetim bulunuyor.

100milyon
yetim sokaklarda yaşıyor.

Her 24 saatte                    çocuk 
organ mafyaları tarafından
kaçırılıyor.

Her gün                           çocuk
savaş, doğal afet, hastalık gibi
nedenlerle yetim kalıyor.

10bin

6bin

çocuk satılıyor.

Yılda

2,5milyon

savaşmaya zorlanıyor.
çocuk300bin

135 ülkede

11 ülkede açtığı

52 ülkede

500bin

26yetimhane

60bin

yetime dönemsel
yardım sağlıyor.

ile yetimlere sahip çıkıyor.

yetime düzenli 
destek veriyor.
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Kilis Genç İHH Gönüllüleri ve 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlim 
Kültür Medeniyet Topluluğu 
iş birliği ile bir yetim gecesi 
düzenlendi. Programa üniver-
site öğrencileri ve vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan 
programda söz alan Yetim 
Birimi Sorumlumuz Murat Yıl-
maz, yetim konusunun önemi 
ve hassasiyeti üzerine konuşur-
ken; Kilis İHH Suriye Çalış-
maları Koordinasyon Merkezi 
sorumlusu Erhan Yemelek de 
Suriye’de yaşanan dramdan ve 
bunun çocuklara olan etkisin-
den bahsetti. Program çeşitli 
sahne etkinlikleri ve yetim 
çocuklara hediye dağıtımının 
ardından sona erdi.

Kilis’te
üniversite
öğrencileriyle
yetim gecesi

Vakfımızın bakımını üstlen-
diği yetimler için Sakarya 
Üniversitesi’nin psikiyatri ve 
psikolojik danışmanlık alan-
larında eğitim gören öğrenci-
lerin gönüllü katkısının sağla-
nacağı bir iş birliği protokolü 
imzalandı. İmza töreninde 
rektör Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas ve İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım da hazır bu-
lundu. Protokol, ilk aşamada 
Sakarya’da uygulanacak ve üni-
versiteden gönüllü öğrencilerle 
yetim çocukları buluşturacak. 
Proje kapsamında ilerleyen dö-
nemlerde ülkemizdeki mülteci 
ve sığınmacılara da destek 
verilmesi hedefleniyor. İHH 
hâlihazırda Türkiye’de 64 ilde 
7.887 yetim çocuğun bakımını 
üstlenmiş durumda.

İHH’nın 2013 yılında başlattığı “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” kam-
panyası, her yaştan öğrencimizin katkılarıyla yetimlere destek olmaya de-
vam ediyor. Geçtiğimiz aylarda projenin İstanbul’da gerçekleştirilen istişare 
ve değerlendirme toplantısına İstanbul Milli Eğitim Şube Müdürü Murat 
Adalı da katıldı. Konuşmasında projenin değerler eğitimi açısından ülkeye 
katkı sağlayacağını belirten Murat Adalı, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
projenin yayılması için azami gayret göstereceklerini söyledi.

Bu projeyle bir sınıftaki öğrenciler harçlıklarından topladıkları 90 lira ile 
yetim kalmış bir çocuğun aylık ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor. 
Kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Eğitim Bir Sen ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı da destek veriyor. Bugüne kadar 4.819 okul ve Kur’an kursu 
projeye katılarak 14.005 yetim çocuğumuza sahip çıktı.

YETİM

Yetim
çocuklara
psikolojik
destek için
iş birliği 4.800 OKUL

14 BİN YETİME
SAHİP ÇIKTI

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var” kampanyasının Tokat’ta 
gerçekleştirilen tanıtım top-
lantısında Tokat Valisi Cevdet 
Can, altı yetime sponsor oldu. 
Atatürk Kültür Sarayı’nda 
yapılan tanıtım toplantısına 
valinin yanı sıra İl Milli Eğitim 
Müdürü Levent Yazıcı, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Recep 
Gökçe, eğitimciler ve çok sayı-
da davetli katıldı. Törende söz 
alan Vali Can, “Yetimlere sahip 
çıkmak bir yükümlülük, geç 
bile kaldık. İnşallah bu toplantı 
Tokat için bir diriliş olur.” 
diyerek yetimlere karşı duyarlı 
olmanın önemini vurguladı.

Tokat Valisi
6 yetime 
sponsor oldu
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İHH Suriye 
kamplarında 
günlük 120 bin 
kişiye sıcak 
çorba dağıttı.

İHH olarak Suriye’de 4 yılı aşkın 
süredir devam eden krizin başlan-
gıcından itibaren mazlum halkın 
yanında yer alıyor ve yaralarını 
sarmak için gayret sarf ediyoruz. 
Çevre ülkelere göç edenler ve ülke 
içerisinde evlerini terk ederek gü-
venli bölgelere sığınanlarla birlikte 
toplamda 10 milyondan fazla insa-
nın etkilendiği Suriye’deki savaşta 
mağdur olan halka yardımlarımız 
kış boyunca sürdü.

SURİYE
YARDIMLARIMIZ
KIŞ BOYUNCA
DEVAM ETTİ

SURİYE

Fotoğraf: Burak Karacaoğlu
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Fotoğraf: Abdurrahman Ergün

Katarlı yardım kuruluşu RAF’ın iş birliği ile Suriye’nin Azez ilçesi Siccu kö-
yünde yapımını gerçekleştirdiğimiz 1.050 konteynerlik kamp törenle hizmete 
açıldı. Yaklaşık 10 bin Suriyelinin barınması için yaptırılan kampın açılışında 

düzenlenen törende konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, savaş 
nedeniyle evlerini terk eden Suriyelilerin oluşturulan çadır kentlerde zorluklar 

içinde yaşamaya çalıştıklarına dikkat çekerken “Bu kardeşlerimiz yıllardır kışın 
çamur içinde yaşadı, soğuktan ölenler oldu. O çadırları gördüğümde ken-

dimden utandım. Şükürler olsun ki bugün insan onuruna yakışır bu kampın 
açılışını yaptık.” dedi. Bülent Yıldırım’ın ardından söz alan Katar RAF Başkanı 
Ayed el-Qahtani de Suriye’deki mazlumların yanında durmaya devam edecek-

lerini ve yardımlarının süreceğini ifade etti.

SURİYE’DE
1.050 KONTEYNERLİK

YENİ KAMP
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Esed rejiminin saldırılarından kaçarak sığındıkları kamplarda yaşam mücadelesi veren 
Suriyeliler, bir yandan kamp hayatının zorluklarıyla mücadele ederken bir yandan da mev-
sim şartlarına karşı ayakta kalmaya çalışıyor. Suriyelilerin kış aylarını daha iyi şartlarda ge-
çirmeleri için gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarında Suudi Arabistan merkezli yardım 
kuruluşu Hamletü’l-Vataniyye el-Suudiyye kurumunun katkılarıyla sığınmacılara yaklaşık 
200 bin parçadan oluşan kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik. Kamplarda zor şartlarda 
yaşayan mağdur halka verilmek üzere temin edilen bebek montu, kazak, uyku tulumu ve 
battaniyeden oluşan yardım malzemeleri; Suriye’nin Halep şehrine bağlı ilçe ve köylerinde 
kurulan Babüsselam, Siccu, Babunnur, İman ve Şemmarin kamplarında dağıtıldı.

SURİYE KAMPLARINA
200 BİN KIYAFET YARDIMI
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Katar merkezli yardım kuru-
luşu EID iş birliğiyle toplanan 
yardım malzemelerini taşıyan 
35 TIR, dualarla Suriye’ye 
uğurlandı. Düzenlenen 
törende konuşan Dış İlişkiler 
Başkan Yardımcımız Hasan 
Aynacı, İHH’nın savaşın 
başladığı günden bu yana Su-
riye’deki mazlumların yanında 
olduğunu ifade ederek “Vak-
fımız Suriyeli kardeşlerimizin 
ihtiyaçlarını gidermek için 
ara vermeden yoluna devam 
ediyor. Yardım malzemesi 
yüklü 35 TIR, Halep, İdlib, 
Hama ve Humus bölgelerine 
gidecek ve yardımlar bölgede-
ki mazlumlara ulaştırılacak.” 
dedi. Gerçekleştirilen törenin 
ardından un, battaniye, gıda, 
kışlık ayakkabı ve mont yüklü 
35 TIR, Cilvegözü Sınır Kapı-
sı’ndan Suriye’ye hareket etti.

İHH olarak Suudi Arabistan 
merkezli yardım kuruluşu 
el-Emel’in katkılarıyla ha-
zırladığımız insani yardım 
malzemesi yüklü 11 TIR’ı 
düzenlenen törenle Suriye’ye 
uğurladık. Reyhanlı Lojistik 
Merkezi’ndeki törende 
konuşan Suriye Çalışmaları 
Koordinatörümüz Muhammet 
Yorgancıoğlu, Suriye’de kadın, 
çocuk ve yaşlıların kaderine 
terk edildiği bu dönemde, 
yapılan yardımların çok büyük 
önem taşıdığını ifade ederek 
“Suriye’deki durum içler acısı. 
Türkiye’den ve dünyanın hangi 
noktasından olursa olsun, 
Suriye’deki mazlumların 
yardıma koşan herkese çok 
teşekkür ediyorum.” dedi. Tö-
renin ardından içerisinde un, 
battaniye, kıyafet, bakliyat gibi 
ürünlerin yer aldığı 11 TIR’lık 
yardım konvoyu Suriye’ye 
hareket etti.

Anadolu teşkilatlarımız, her 
geçen gün hayatın daha da 
zorlaştığı Suriye için yardım 
çalışmalarına ara vermeden de-
vam ediyor. Geride bıraktığımız 
kış mevsiminin çetin şartlarıyla 
da mücadele eden Suriyeli 
kardeşlerimiz için Türkiye’nin 
çeşitli illerindeki gönüllülerimiz 
ve hayırseverlerimiz, âdeta 
seferber oldu. Gerçekleştirilen 
çeşitli kampanyalarla bölgedeki 
mazlumlara başta gıda ve kışlık 
giysi olmak üzere insani yardım 
malzemesi ulaştırılırken düzen-
lenen uğurlama törenlerinde 
Suriye halkı için dualar edildi. 
İl, ilçe belediyelerinin ve şehir-
lerde çeşitli çalışmalar yürüten 
STK’ların da destek verdiği 
yardım çalışmaları kapsamında 
geçtiğimiz aylarda Elazığ’dan 
18, Amasya ve Aksaray’dan 
5 yardım TIR’ı bölge halkına 
destek için yola çıktı.

TIR’larımız
Anadolu’dan
Suriye için yola 
çıktı

İHH-EID
iş birliğiyle
Suriye’ye 35 
yardım TIR’ı

İHH ve el-Emel 
iş birliğiyle 11 
TIR’lık kışlık 
yardım

Vakfımız, Suriye’nin Halep şehrinde Libya merkezli yardım kuruluşu Cemiy-
yetü’l al-Ata ile birlikte kurduğu 100 konteynerden oluşan kampın açılışını 
gerçekleştirdi. Cemiyyetü’l al-Ata kuruluşu ve vakıf temsilcilerimizin katıldığı 
açılış töreni, kampta kalan iki kardeşin Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. 
Dua ve konuşmaların yer aldığı törenin ardından sakinlerinin çoğunluğunu 
yetim ailelerin oluşturduğu kampın açılışı gerçekleştirildi.

İHH VE AL-ATA'DAN
YENİ KONTEYNER KENT AÇILIŞI

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yardımlarına aralıksız 
devam eden İHH, 10 bini aşkın Suriyeli yetim ailesine kış 
yardımında bulundu. Gerçekleştirilen yardımlarda bölge-
deki yetimlere ve ailelerine gıda kolisi, bot, odun ve soba 
dağıtımı yapıldı. Bölgeye yaptığımız dönemsel yardımlardan 
10 bin yetim çocuğun yararlandığı Doğu Guta’da, rejim 
askerlerinin engellemeleri sebebiyle bölgeye yardım ulaştır-
mada güçlükler yaşanıyor.

DOĞU GUTA YARDIMLARLA
AYAKTA DURUYOR
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Yaklaşık 1,8 milyon Gazzeli, 2007 
yılından bu yana uygulanan am-
bargo nedeniyle temel ihtiyaç mad-
delerine ulaşmada büyük sıkıntılar 
çekiyor. İHH olarak tıbbi yardım 
almakta dahi zorlanan bölge halkı-
na acil yardım, eğitim, sağlık ve ye-
tim alanlarındaki çeşitli projelerle 
destek olmaya devam ediyoruz.

GAZZE
AYAĞA KALKMAYA 
ÇALIŞIYOR

FİLİSTİN

Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Gazze’de ofisi bulunan tek yardım kuruluşu olan İHH, yetim 
ailelerinin ve aylardır maaşlarını alamayan bazı Gazzeli işçile-
rin de aralarında bulunduğu 500 aileye nakdi yardım dağıttı. 
İHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, vakfımızın abluka başla-
dığından bu yana Filistinlilere destek olmaya çalıştığını ifade 
ederek, “Bu yardımlar, başta Türkiye’deki kardeşlerimizden ol-
mak üzere dünyanın birçok ülkesinden gönderilen bağışlarla 
bölge halkına ulaştırılıyor. Bugüne  kadar saldırılarda zarar gö-
ren ve evleri yıkılan Gazzelilere destek olmaya çalıştık. Bundan 
sonra da kardeşlerimiz için yardımlarımıza devam edeceğiz.” 
diye konuştu.

500 GAZZELİ
AİLEYE NAKDİ YARDIM

Mavi Marmara ve Komor 
Devleti avukatları, Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi’nin 
(UCM) Mavi Marmara 
dosyasıyla ilgili 2014 yılının 
Kasım ayında verdiği karara 
“Savaş Suçu İşleyen İsrail’in 
Cezalandırılması” için itiraz 
dilekçesi verdi. UCM’ye 
İHH adına itiraz başvuru-
sunu sunan hukuk ekibimiz, 
saldırıda rolü bulunan İsra-
illi yetkililerin uluslararası 
hukuk karşısına çıkmasını 
istediklerini dile getirdi. 
UCM savcıları, Mavi Mar-
mara saldırısıyla ilgili olarak 
Roma Sözleşmesi kapsamın-
da yer alan savaş suçlarının 
işlendiği; ancak bu suçlarda 
mağdur olan ve ölen sayısı-
nın UCM’nin yargı yetkisine 
girecek oranda yoğun ol-
madığı (“GRAVITY” ilkesi) 
gerekçesiyle soruşturma 
yetkisinin bulunmadığına 
karar vermişti.

“SAVAŞ SUÇLUSU” 
İSRAİL İÇİN UCM’YE 
İTİRAZ

İHH olarak işgal devleti İsrail’in ablukası altında yaşam mü-
cadelesi veren Gazzelilere insani yardımların yanı sıra farklı 
alanlardaki projelerle de destek olmaya devam ediyoruz. Yak-
laşık altı yıldır Gazzeli kadınlara hizmet veren Hanyunus’taki 
meslek edindirme merkezi de bu projelerden biri. Merkezde 
dikiş, nakış, örgü dersleri veriliyor ve yıllık yaklaşık 250 kişi bu 
eğitimlerden istifade ediyor. Meslek edindirme merkezinden 
mezun olanlar kendilerine bir kurumda iş bularak veya bu-
lundukları bölgelerde kendileri iş yaparak evlerinin geçimine 
katkı sağlıyor.

GAZZELİ KADINLARA 
MESLEK EĞİTİMLERİ

İHH, Lübnan’daki kamplarda yaşam mücadele-
si veren Filistinli mültecilere, kış mevsimini daha 
rahat geçirebilmeleri için kışlık yardım malzemesi 
ulaştırdı. İsrail zulmünden kaçarak Lübnan’a sığı-
nan ve kamplarda yaşam mücadelesi veren Filistinli 
mülteciler hayatlarını yardım ve desteklerle sürdü-
rebiliyor. Vakfımızın yıllardır hayırseverlerin yar-
dımlarını ulaştırdığı Filistinli mültecilere son olarak 
toplam 2.560 litre mazot, 136 adet battaniye ve soba 
yardımı yapıldı.

LÜBNAN’DAKİ FİLİSTİNLİ
MÜLTECİLERE KIŞ
YARDIMLARI

Gazze ofisimiz, İsrail saldırılarında evleri yıkılanlara ve ihtiyaç sahibi ailelere “Kış Yardımları Kampan-
yası” kapsamında çeşitli yardımlar ulaştırdı. İhtiyaç sahibi yaklaşık 1.200 aileye battaniye, soba ve kışlık 
kıyafet dağıtımları yapılırken 100 aileye de tüp ve ocak yardımında bulunuldu.

GAZZE’YE KIŞ YARDIMLARI

FİLİSTİN
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Geçtiğimiz Ramazan ayında yaşanan İsrail saldırılarının 
ardından yerle bir olan Gazze’ye uluslararası toplum tara-

fından verilen yardım sözlerinin tutulmaması nedeniyle 
bölgede zaten ağır olan koşullar daha da kötüleşirken 
halk yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Eğitimin 

aksamaması için Gazze’nin kuzey sınırında bulunan Beyt 
Lahiya bölgesine yardım ulaştıran vakfımız,

Şeyma İlköğretim Okulu’ndaki 500 kız öğrenciye
mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

GAZZELİ KIZ ÖĞRENCİLERE
GİYECEK DESTEĞİ
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Kuruluşundan itibaren başta Ra-
mazan ve Kurban yardımları, ye-
tim destekleri olmak üzere Balkan-
larda bir çok projeyi hayata geçiren 
İHH, geçtiğimiz aylarda özellikle 
kış yardımlarıyla bölge insanının 
yanında olmaya devam etti ve ha-
yırseverlerin desteklerini ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırdı.

BALKANLARA 
YARDIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR

BALKANLAR
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Yıllardır siyasi krizler ve ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele eden Balkan 
ülkelerine İHH'nın yardımları sürüyor. Çetin bir kış mevsiminin geride kaldığı 
bölgede vakfımızın destekleri özellikle mağduriyetin ve yoksulluğun yoğun yaşan-
dığı bölgelerde, kış yardımları ile devam etti. Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, 
Arnavutluk, Sancak (Sırbistan), Bulgaristan ve Batı Trakya'da gerçekleştirilen çalış-
malarda ihtiyaç sahiplerinin kış mevsimini daha rahat koşullarda geçirmeleri için 
yakacak yardımlarının yanı sıra kazak, mont, ayakkabı kıyafet yardımları yapıldı.

BALKANLARDA 7 ÜLKEDE
KIŞ YARDIMLARI

Vakfımız, Arnavutluk’un güneyinde meydana 
gelen sel felaketinde zarar görenler için gıda 

ve battaniye yardımı yaptı. Felaketin meydana 
geldiği gün harekete geçen acil yardım ekibimiz, 

Fier şehrinde selzedelere yardım ulaştırdı. Yar-
dımlar kapsamında 300 aileye içinde pirinç, sıvı 
yağ, şeker, un, salça, makarna ve sabun bulunan 
yardım paketleri ve 550 adet battaniye dağıtıldı.

ARNAVUTLUK’TA
SELZEDELERİN

YARDIMINA KOŞTUK

BALKANLAR

Arnavutluk’un İşkodra şehri Trush kasabasında İHH ile birlikte Alsar Vakfı, TİKA 
ve Konya Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen 450 kişilik cami ibadete açıldı. 
Yapımına 2012 yılında başlanan caminin yanına 48 yataklı bir hafızlık merkezi de 
inşa edilecek. Trush kasabasında yaklaşık 5 bin Müslüman’a hizmet verecek cami 
14 kubbeden oluşuyor.

ARNAVUTLUK’A OSMANLI USULÜ
İLK CAMİ VE HAFIZLIK MERKEZİ
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Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Potoçari öğrenci 
yurdunda kalan 30 öğrenciye eğitim yardımlarımız devam 
ediyor. Uzak köylerden gelerek eğitimlerini Srebrenitsa'da 

sürdüren öğrencilerin başta barınma olmak üzere her 
türlü ihtiyaçları İHH tarafından karşılanıyor. Yurtta kalan 

öğrencilerin ulaşım sorunlarıyla da ilgilenen vakfımız, 
servis hizmetleriyle çocuklarımızın haft a sonlarını aileleri-

nin yanında geçirmelerini sağlıyor.

SREBRENİTSALI ÇOCUKLARA
EĞİTİM DESTEĞİ

İHH olarak Bosna-Hersek 
Müslümanlarının uzun yıllar 
reisü’l ulemalığını yapan 
Mustafa Çeriç Efendi’nin 
başkanı olduğu Dünya Boş-
nak Kongresi’ne bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Bosna-Her-
sek’in başkenti Saraybos-
na’daki ziyarette heyetimizi 
kabul eden Mustafa Çeriç 
Efendi, “İHH’nın savaş dö-
neminde ve sonraki süreçte 
gerçekleştirdiği ve sadece 
Bosna’da değil tüm Balkan-
lar’daki yardım politikaları-
nın istikrarlı ve inançlı tarafı 
asla unutulmamalı.” diyerek 
vakfımızın çalışmalarından 
duyduğu memnuniyetini 
dile getirdi. Dünya genelinde 
tüm Boşnak sivil toplum ör-
gütlerini bir araya getirmek 
ve Boşnakların haklarını sa-
vunmak amacıyla 29 Aralık 
2012’de Saraybosna’da temel-
leri atılan Boşnak Kongresi, 
gerek ülke içerisinde gerekse 
dünyanın değişik yerlerinde 
yaşayan Boşnaklara daha 
geniş haklar tanınması, 
Bosna-Hersek’in birlik ve 
egemenliğinin korunması, 
bölgesel ve uluslararası barış 
ve istikrara katkı sunulması, 
Boşnak sivil toplum kuru-
luşları arasında koordinas-
yonun sağlanması amacıyla 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

DÜNYA BOŞNAK 
KONGRESİ’Nİ
ZİYARET ETTİK

Mayıs 2014'te meydana gelen sel felaketinin vurduğu Bosna 
Hersek'in Doboj şehrinde felaketzedelerin günlük yemek 
ihtiyaçlarını karşılayan aşevine İHH olarak un yardımında 
bulunduk. Günde 1300 mağduru doyuran ve yapılan yardımla 
bir aylık un ihtiyacını İHH'nın karşıladığı aşevi, özellikle 
yaşlı ve kimsesizlerin karnını doyuruyor. Halkın ekonomik 
durumunun çok kötü olduğu bölgede selin meydana geldiği 
günlerde de bölgeye gidip arama ve kurtarma çalışmaları 
gerçekleştiren vakfımız, hayırseverlerin destekleriyle bölgeye 
çeşitli yardımlar ulaştırmıştı.

BOSNA-HERSEK’TE
AŞEVİNE DESTEK OLDUK

MAKEDONYA’DA
SELZEDELERE ACİL YARDIM
Acil yardım ekibimiz, Makedonya’nın doğusunda meydana 
gelen sel felaketinden etkilenenler için yardım çalışması 
gerçekleştirdi. Doğu Makedonya’da uzun süre devam eden 
yağışlardan dolayı İştip, Manastır, Dollneni ve Kocacık şehirle-
rinde evler, iş yerleri ve tarlalar sular altında kaldı. Yapılan yar-
dımlarda 300 selzede ailenin ihtiyaçları karşılandı. Felaketin 
ardından selin vurduğu yerleşim yerlerindeki selzedelere gıda, 
hijyen paketi, içme suyu ve battaniye dağıtıldı.

Fotoğraf: Melih Cevdet Tekşen

BALKANLAR
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Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı’nın (TİKA) 2013 yılına ait 
“Kalkınma Yardımları Raporu”na 
göre İHH, 32,93 milyon dolar ile 
Türkiye’den mazlum coğrafyalara 
en çok yardım yapan STK oldu. 
Aynı rapora göre Türkiye, 2013’te 
bir önceki yıla göre %30’luk bir 
artışla toplamda 4 milyar 347 mil-
yon dolar kalkınma yardımında 
bulundu. Resmî yardımlar 3 mil-
yar 307 milyon dolarla ilk sırada 
yer alırken özel sektör 820 milyon 
dolar, STK’lar da 280,23 milyon 
dolar yardım yaptı.

MAZLUM
COĞRAFYALARA
EN FAZLA YARDIM 
İHH’DAN

HABER
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İHH olarak 2015 yılının ilk günlerinde 
dört gün süren yağışların ardından beş 
eyalette büyük hasarların meydana geldiği 
Malezya’da, felaketten etkilenenlere yardım 
ulaştırdık. Malezya’da ilk etapta en fazla 

hasarın olduğu Kelantan eyaletinde göz-
lemlerde bulunan ekibimiz, acil ihtiyaçları 
belirleyerek felaketten etkilenen binlerce 
aileye başta gıda olmak üzere acil yardım 
paketleri ulaştırdı.

Yağmurların vurduğu Malezya’da acil yardım çalışmaları

Vakfımızın Somali’de yaklaşık iki yıldır yürüttüğü “Tarım Okulu Projesi” haya-
ta geçirilerek ülkenin ilk ziraat fakültesi olarak eğitimlerine başladı. Zemzem 
Üniversitesi bünyesinde açılan ve “Anadolu” isminin verildiği fakültede tamamı 
burslu 40 öğrenci eğitim görüyor. 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edi-
len fakültede başta mısır, susam, soya fasulyesi olmak üzere çok sayıda ziraat 
ürünün adaptasyonu ve üretimi yapılacak. Ziraat potansiyeli son derece yüksek 
bir ülke olan Somali’de ekilebilir alan Türkiye’den fazla. Buna rağmen ülkede 
yetişmiş tarım personelinin olmaması en temel sorunlardan biri. Bölgenin bu 
ihtiyacını gören ve bu konuya yoğunlaşan İHH’nın açtığı tarım okulundan 
bugüne kadar yaklaşık 600 teknisyen mezun oldu.

İHH’NIN DESTEĞİYLE SOMALİ’NİN 
İLK ZİRAAT FAKÜLTESİ AÇILDI

Katar merkezli yardım kuruluşu 
Raf ile birlikte Irak’taki yardıma 
muhtaç Türkmenlere ulaştı-
rılmak üzere hazırladığımız 8 
TIR’lık yardım konvoyu, dü-
zenlenen törenle Kilis’ten yola 
çıktı. İHH’nın Kilis’teki lojistik 
merkezinde gerçekleştirilen 
törende konuşan Katar Raf 
Yardım Kuruluşu Başkanı Ayed 
al-Qahtani, dünyanın neresinde 
olursa olsun zulüm altındaki in-
sanlara yardıma koşmaya gayret 
edeceklerini söyledi. Törende 
söz alan Başkan Yardımcımız 
Hüseyin Oruç da “Irak’ta zor 
şartlar altında yaşamaya çalışan 
insanlara yardım ulaştırmak 
için bugün 8 TIR’lık konvoyu-
muzu uğurluyoruz. İnşallah bu 
yardımlar ihtiyaç sahiplerine 
en kısa zamanda ulaşacak ve 
mağduriyetleri bir nebze de olsa 
giderilecek.” dedi. Gıda kolileri 
ve battaniyeden oluşan TIR 
konvoyu konuşmaların ardın-
dan dualarla Irak’a uğurlandı.

Kamerun’da Orta Afrika’nın ilk 
sakinlerinden biri olarak kabul 
edilen Pigmeler için yapımına 
2014 yılında başlanan Dersa-
adet Fatih Sultan Mehmet Ca-
mii ibadete açıldı. Kamerun’un 
Başkenti Yaounde’ye yaklaşık 
300 km uzaklıktaki Kribi Şeh-
ri’nin Makore köyündeki cami, 
100 metrekarelik bir alana sa-
hip. İHH tarafından inşa edi-
len caminin açılış programına 
bölgenin resmî yetkilileri, böl-
gede yaşayan Müslümanlardan 
sorumlu yetkili ve imam, İHH 
Mütevelli Heyeti Üyesi Osman 
Atalay, İHH Batı Afrika Masası 
Sorumlusu Yunus Satılmış ve 
İHH’nın Kamerun’daki partner 
kurumu HURDEC’in yetki-
lileri ile bölge halkı katıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan program Müslümanların 
temsilcisi, bölge kaymakamı 
ve kaymakam yardımcılarının 
konuşmalarıyla devam etti.

Vakfımızın, İstanbul'un 
Bayrampaşa ve Sultanbeyli 
ilçelerinde hizmete açtığı tem-
silciliklerine yenileri eklendi. 
Arnavutköy, Güngören, Üskü-
dar ve Eyüp temsilciliklerimiz 
geçtiğimiz aylarda düzenlenen 
törenlerle hizmete girdi. Başta 
ilçe kaymakamları olmak üzere 
ilçe belediye başkanlarının, 
müftülerinin, eğitimcilerinin ve 
vatandaşların katıldığı açılışlar 
dualarla yapıldı. Çeşitli konuş-
maların gerçekleştirildiği tören-
lerde temsilciliklerin uzun yıllar 
hizmet vermesi için temenniler 
zikredilirken dört açılışta da söz 
alan Genel Başkanımız Bülent 
Yıldırım, ilçe sakinlerinden, 
özellikle yetimlere sahip çıkma-
larını istedi.

Arnavutköy, 
Eyüp, Üsküdar 
ve Güngören 
temsilcilikle-
rimiz hizmete 
açıldı

Irak
Türkmenlerine 
8 TIR yardım

Kamerun’daki 
Pigmeler için 
cami

HABER
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Irak’ta uzun yıllardır yaşanan çatışma ve kaos 
sonucu evlerini terk ederek sığınmacı konumuna 

düşen binlerce kişiye yönelik insani yardımlarımız 
düzenli olarak sürüyor. Yaşadığı yerlerden ayrılmak 

zorunda kalarak Irak’ın Dahok, Erbil, Kerkük, 
Süleymaniye ve Diyala bölgelerindeki kamplarda 
yaşam mücadelesi veren sığınmacılara 14 bin 500 
adet gıda kolisi ve 12 bin 500 adet battaniye dağı-

tımı gerçekleştirildi. Katar merkezli insani yardım 
kuruluşu Raf iş birliğiyle Türkiye’den yola çıkan 
yardım TIR’ları, Habur Sınır Kapısı’ndan geçiş 

yaparak yardımları bölgelere ulaştırdı.

IRAK’TAKİ
SIĞINMACILARA

ACİL YARDIM

Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi arasındaki barış süreci-
nin bir parçası olarak 2013 yılında kurulan ve yönetim kurulu üyemiz Hüseyin 
Oruç’un da üyelerinden biri olduğu Bağımsız Gözlemci Heyeti, 2. Yıllık Halka 
Açık Raporu’nu Filipinler’de düzenlenen bir basın toplantısı ile açıkladı.

Bağımsız Gözlemci Heyeti’nin raporunda, 2014 yılının barış anlaşmalarının 
uygulanmasında büyük gelişmelere tanıklık ettiğinin altı çizildi. Normalleşme 
Eki’nin tamamlanması, Bangasomoro Kapsamlı Anlaşması’nın imzalanması, 
Bangasomoro Temel Yasası taslağının meclisin onayına sunulması, bu geliş-
melerin en önemlileri olarak gösterildi. Beş üyesi bulunan Bağımsız Gözlemci 
Heyeti başta Çerçeve Anlaşması ve ekleri olmak üzere tarafl ar arasında im-
zalanan bütün anlaşmaları gözlemlemek, incelemek ve değerlendirmek üzere 
görevlendirilmiş bulunmakta.

FİLİPİNLER
BAĞIMSIZ GÖZLEMCİ HEYETİ
2. RAPORUNU AÇIKLADI

HABER
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Pakistan’ın başkenti İslamabad’a 70 kilometre mesafede bulunan Haripur Eğitim Kam-
püsü içerisinde inşa edilen ve 750 yetim öğrencinin eğitim göreceği Mehmet Akif Ersoy 
Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Pakistan’daki partner kuruluşumuz Khubaib Vakfı ile 

birlikte yapımı tamamlanan okulun açılış törenine Türkiye’nin çeşitli illerinin ve ilçeleri-
nin Milli Eğitim Müdürleri, Khubaib Vakfı’nın yetkilileri, Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti 

Valisi Sardar Mehtab Abbasi ve bölgeden çok sayıda siyasetçi katıldı. Bilgisayar, fizik, 
kimya ve biyoloji laboratuvarlarının TİKA tarafından desteklendiği okulun açılışında 

konuşan Vali Abbasi, yapılan çalışmalardan dolayı kurumlara teşekkür ederken Türkiye 
ile dostluklarının sürekli olması temennisini dile getirdi.

PAKİSTAN’DA
MEHMET AKİF ERSOY

OKULU AÇILDI
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) yaşanan katliamların ardından evlerini terk ederek Kamerun’un sınır 
bölgelerinden Kenzou’daki Mbile Kampı’na sığınan mültecilere yaklaşık 7 ton yardım malzemesi ulaştırıldı. 
Pirinç, makarna, şeker ve yağdan oluşan gıda yardımlarından yaklaşık 6 bin kişi istifade etti. 100 binden fazla 
Orta Afrikalının sığındığı Kamerun’da Bertoua, Garaboley, Magganga, Angavi, Fooda ve Kenzou bölgelerinde 
kurulan kamplarda mülteciler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Farklı etnik kültürlerin bir arada yaşadığı 
OAC’de 2013 Aralık ayında başlayan olaylarla birlikte 1 milyondan fazla insan evini terk etmiş, binlercesi de 
öldürülmüştü. Hristiyan çetelerin Müslümanları kadın, çocuk, yaşlı demeden katletmeye başlamasıyla birlikte 
büyük göçlerin gerçekleştiği OAC’den kaçarak Çad ve Kamerun’a sığınan mülteciler için yardımlarımız
olayların başladığı ilk günden itibaren devam ediyor.

ORTA AFRİKALI MÜLTECİLERE 7 TON YARDIM

Fotoğraf: Abdullah Kibritçi



İNSANİ YARDIM - 60 Sayı44 45

COĞRAFYALARCOĞRAFYALAR
MAZLUM

Son yüzyıldır dünya üzerindeki savaş ve çatışmala-
rın çoğu Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke-
lerde gerçekleşiyor. İslam coğrafyası, Batılı ülkelerin 
menfaate dayalı politikalarının yanı sıra mezhep 
çatışmalarıyla kaosa sürükleniyor. Kriz ve karışıklık-
lardan en fazla etkilenen ise her zaman olduğu gibi 
mağdur halklar ve mazlum insanlar.
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PAKİSTANİRAN

TÜRKMENİSTAN
ÖZBEKİSTAN

AFGANİSTAN

işgallerin, siyasi karışıklıkların ve çatışmaların hiç bitmediği mağdur ve mazlum 
bir ülke Afganistan. 1979’da Sovyetler Birliği’nin, 2001’de ise ABD ve koalisyon güçlerinin işgali 
sonucu ülkede binlerce insan öldürüldü, milyonlarcası çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Fa-
kirliğin giderek artması, siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar Afganistan’ı büyük bir kaosa sürükledi. 
Bu durum ülke halkının hayatını alabildiğine zorlaştırdı. Can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı 
Afganistan’da ölümler, yoksulluk ve madde bağımlılığı halkın yakasını hiç bırakmıyor.

SAVAŞLARIN,

Afganistan Dünyanın en fakir 
ülkelerinden biri olan 
Afganistan’ın nüfusu 
yaklaşık 30 milyon. Bu 
nüfusun neredeyse ya-
rısı 0-14 yaş grubunda 
bulunuyor. Yüzde 99’u 
Müslüman olan ülkede-
ki her 1000 kişiden
23’ü mülteci. 

MAZLUM COĞRAFYALAR
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HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

BANGLADEŞ

MYANMAR

A
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MAZLUM COĞRAFYALAR

Arakan Rohingya Müslüman-
ları, Birlemiş Milletler 
raporlarına göre dünya 
üzerinde en çok eziyet 
gören etnik gruplardan 
biri. Dünya üzerinde 
yaklaşık 3.5 milyon 
Rohingya Müslümanı 
yaşıyor. Bunun tahmini 
800 bini anavatanları 
olan Arakan’da yaşıyor. 
Geri kalanı ise Bangla-
deş, Malezya, Endonez-
ya, Suudi Arabistan, 
Tayland gibi ülkelerde 
mülteci durumunda. 

hükümetinin Rohingya Müslümanlarını yok sayan politikaları, Budist çetelerin 
saldırıları, Müslümanların bu bereketli topraklardan silinip yok edilmesini amaçlıyor. 1784 yılın-
dan bu yana Arakanlı Müslümanlar farklı tarihlerde büyük zulümlere maruz kaldı. Bunların en 
büyüklerinden biri Mart 1942’de gerçekleşti. Minbya kasabasına bağlı Çanbilli köyündeki Müslü-
manlara saldıran Budist Rakhineler, köydeki kadın, erkek ve çocukları kılıç ve mızraklarla katlet-
ti. Kadınları tecavüz ettikten sonra vahşice öldüren Rakhineler, katliamın ardından bölgeyi yağ-
maladı. Minbya köyünde başlayan ve bütün Arakan’a yayılarak yaklaşık 40 gün süren saldırılarda 
en az 150.000 Arakanlı Müslüman katledildi, köyler yağmalanarak yerle bir edildi. Benzer olaylar 
daha sonra defalarca tekrarlandı. Budist saldırılarının sonuncusu Haziran 2012’de gerçekleşti ve 
yine binlerce Müslüman katledildi. Arakanlı Müslümanlar Myanmar’da vatandaş sayılmıyor, ken-
dilerine kimlik dahi verilmiyor.

MYANMAR
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KARADENİZ

TÜRKİYE
AZERBAYCAN

GÜRCİSTAN

RUSYA
ÇEÇENİSTAN

Aralık ayında Rus askerlerinin Çeçenistan topraklarını işgal etmesiyle 1. Çe-
çen-Rus Savaşı başladı. 30 Ağustos 1996’da sona eren bu savaşın ardından 12 Mayıs 1997 tarihinde 
tarafl ar arası bir barış anlaşması imzalandı. Rusya, Ekim 1999’da bu anlaşmayı ihlal ederek Çeçenis-
tan’a yeniden saldırdı. Savaş sırasında yaptığı insan hakları ihlalleri ile Rusya savaşın bitimine kadar 
hastaneleri, doğumevlerini, pazarları, yerleşim yerlerini ve mülteci konvoylarını hedef aldı. Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) raporlarına göre 2. Çeçen-Rus savaşı 
sonrası yaklaşık 500 bin Çeçen, mülteci konumuna düştü.
 
Rus ordusu Çeçenistan’daki savaşı kaçırma, yağmalama, tecavüz, toplama kampları, işkence ve “te-
mizleme operasyonları” adı altında yapılan gece yarısı baskınlarıyla sürdürdü. Fiili savaş 2009 yılın-
da Rus yanlısı bir Çeçen hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Çeçen muhalifl ere uygulanan baskı 
halen devam ediyor.

1940 YILININ

Çeçenistan Rusya’nın idaresi 
altındaki Çeçenistan’da 
nüfus yaklaşık 1.5 mil-
yon. Binlerce Çeçen de 
hayati tehlikeleri oldu-
ğu için anavatanlarına 
dönemiyor. Sığındıkları 
bazı ülkeler Çeçenleri 
sınır dışı ederek Rus 
yanlısı Çeçen hüküme-
tine teslim ediyor. 

MAZLUM COĞRAFYALAR
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KAZAKİSTAN

TACİKİSTAN

KIRGISİZTAN

PAKİSTAN

MOĞOLİSTAN

ÇİN
KEŞMİR

DOĞU
TÜRKİSTAN

yıllardır devam eden Çin işgali altında hayatlarından endişe ederek, dinî öz-
gürlüklerinden yoksun ayakta kalmaya çalışıyor. Çin yönetimi, 1949’da Doğu Türkistan’ı hâkimiyeti 
altına alıp bölgeyi Sincan, yani “Kazanılmış Topraklar” olarak adlandırdığı tarihten bu yana, Uygur-
lara yönelik etnik temizlik politikası uyguluyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümü-
ze kadar on binlerce Doğu Türkistanlı katledildi, hapsedildi, göç etmek zorunda bırakıldı. Namaz 
kılmanın, oruç tutmanın, özgürce seyahat etmenin, dinî eğitim almanın kısıtlandığı Doğu Türkistan 
topraklarında asimilasyon ve baskı politikaları aralıksız devam ediyor.

UYGURLAR

MAZLUM COĞRAFYALAR

Doğu Türkistan

Çin’e bağlı özerk bir 
cumhuriyet olan Doğu 
Türkistan’da 20 milyon 
Müslüman Uygur 
yaşıyor. Baskılardan, 
zulümlerden kaçıp 
başka ülkelere sığınan 
Uygurlar zor şartlar al-
tında hayatlarını devam 
ettirmeye çalışıyor.

! Konuyla alakalı olarak 100.sayfadaki "Uygur Meselesinde 
2014 Yılı Muhasebesi" başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz."
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MISIR

ÜRDÜN

SURİYE

LÜBNAN

FİLİSTİN

tarih boyun-
ca pek çok toplumun ilgi odağı olan bir coğrafyadır. Adil yönetimlerin olduğu dönemlerde Müslü-
man, Musevi ve Hristiyanların herhangi bir sorunla karşılaşmadan yaşadığı bölge, son yüzyılda etkili 
olan Siyonist Yahudi işgali sebebiyle hiç olmadığı kadar büyük zulümlere sahne oldu. Müslümanlar 
evlerinden çıkartılıp yerlerinden edildi, sürgüne gönderildi, hapse atıldı, katledildi. İşgalci İsrail devle-
tinin Müslüman halka yapmış olduğu ambargo, abluka ve katliamlar hiçbir zaman bitmedi. Özellikle 
Gazze’ye yapılan hava ve kara saldırıları sonucu binlerce Müslüman öldürüldü. Tam bir açık hava 
hapishanesine dönen Gazze’de elektrik, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçları gidermek gittikçe zorlaşıyor. 
Müslümanlara uygulanan zulüm bir asra yakın süredir devam ediyor.

SEMAVİ DİNLERİN KUTSAL BÖLGESİ FİLİSTİN,

Filistin Filistin, 1988’de
bağımsızlığını ilan etti.
O tarihten bu yana 135 
ülke tanısa da ABD, 
Almanya, Fransa gibi 
ülkeler için Filistin bir 
devlet değil. Yaklaşık 
5 milyon Filistinli 
Müslüman Batı Şeria ve 
Gazze’de, binlercesi ise 
mülteci olarak başka 
ülkelerde yaşıyor. 

MAZLUM COĞRAFYALAR
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IRAK

TÜRKİYE

SURİYE

ÜRDÜN

İRAN

SUUDİ
ARABİSTANIrak Irak’ta sadece etnik

değil farklı dini inanış-
lara sahip 30 milyonu 
aşkın insan yaşıyor.
% 75’i Araplardan oluşan 
nüfusun % 20’si Kürt,
% 5’ini ise Türkmenler 
oluşturuyor. 

MAZLUM COĞRAFYALAR

rezervleri üzerinde söz sahibi olmak Batılı ülkelerin bu bölgedeki temel 
politikası oldu. Bu amaçla 1. Dünya Savaşı sonrasında sınırları cetvelle belirlenen ülkenin tarihinde 
çatışmalar, baskılar ve işgaller hiç eksik olmadı. 1980 yılından itibaren savaş, ambargo ve iç gerilim-
lerle hayatı kararan ülkede 2003 yılında ABD’nin işgali ile yaklaşık 1,5 milyon insan hayatını kaybet-
ti. Irak’taki savaş hali o tarihten bu yana hiçbir zaman sona ermedi. ABD’nin 2011 yılında çekilmesi 
ülkenin içine itildiği çatışma ve kaos ortamını sona erdirmediği gibi İran’ın bölge üzerindeki artan 
etkisi karışıklığın devam etmesine sebep oldu. Ülkede iktidara gelen hükümetlerin ayrımcı ve baskı-
cı politikaları sonucu Irak’taki zulüm ve işkenceler devam ediyor.

ZENGİN PETROL
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KEŞMİR

ÇİN

HİNDİSTAN

PAKİSTAN

AFGANİSTAN

Britanya’nın sömürgesinden bağımsızlığını 1947’de kazandığında Hindistan ile Pakistan 
arasında o tarihten bu yana çözülemeyen bir sorun olarak kaldı. Bugün Keşmir’in %80’i Hindis-
tan’ın, %20’si Pakistan’ın kontrolünde bulunuyor. Keşmir’in Hindistan işgalinde kalan bölümünde 
bugüne kadar ciddi boyutlarda insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi. İşgale karşı çıkan ve bağımsız-
lık isteyen Müslüman Keşmir halkına yönelik şiddetli bir baskı uygulandı. Bu baskılar sonucunda, 
bugüne kadar 70 binin üzerinde Keşmirli öldürüldü, 1,5 milyondan fazla Keşmirli de yerlerinden 
edildi. Keşmir, iki ülke arasında çözülemeyen bir sorun olarak dururken halkı da zulüm altında 
yaşamaya devam ediyor.

KEŞMİR,

Keşmir Keşmir topraklarında 
yaklaşık 4 milyon insan 
yaşıyor. Bu nüfusun 
%90’ını Müslümanlar 
oluşturuyor.

MAZLUM COĞRAFYALAR
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UKRANYAMOLDOVA

AKDENİZ

RUSYAKIRIM

dağılmasıyla 1980’lerin sonunda ana vatanlarına dön-
meye başlayan Tatarlar, 30 yıldır çok zor şartlarda dinlerini ve kültürlerini yaşatmak için mücadele 
veriyor. Ukrayna bayrağı altında yaşayan ve dedelerini, babalarını sürgünde kaybeden Kırımlılar, 
ana vatanlarına döndükleri günden itibaren üçüncü sınıf insan muamelesi gördüler. Dinî, kültürel 
ve sosyal haklarından mahrum bırakılarak sürekli baskı ve engellerle karşılaştılar.
 
Rusya’nın 2014 yılı içinde Kırım’ı ilhak etmesiyle birlikte ülke, Rusya Federasyonu’na bağlı bir bölge 
haline getirildi. Kırım’da yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya’nın Kırım’ı serbest bölge ilan etmesini 
yeni bir fırsat olarak görürken 350 bin civarındaki nüfuslarıyla Kırım Tatarları geleceğe dair umut-
larını korumaya çalışıyor.  Ukrayna ile Rusya arasında bir tercihe zorlanan Tatarlar, hak mücadelele-
rini birlik beraberlik içinde gerçekleştirmenin yollarını arıyor.

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN

MAZLUM COĞRAFYALAR

Kırım 2.Dünya Savaşı’nda 
Kırım Tatarları büyük 
bir zulüm yaşayarak 
Ruslar tarafından ana-
vatanlarından sürgün 
edildiler. Yaklaşık 2 
milyon nüfusa sahip 
Kırım’ın 350 binini artık 
azınlık durumuna düşen 
Tatarlar oluşturuyor. 



İNSANİ YARDIM - 60 Sayı62 63

MISIR

FİLİSTİN

ÜRDÜN

SUDAN

LİBYA

ülkeyi yolsuzluk ve baskı ile yönetmiş olan Hüsnü Mübarek rejimine son veren Şu-
bat 2011 devrimi, tüm İslam dünyasında sevinçle karşılanmıştı. Devrimden sonra yapılan seçimler-
de Müslüman Kardeşler’in adayı Muhammed Mursi %37,5 oyla ülkenin demokratik yolla seçilen ilk 
cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi’nin seçilmesi ülkede istikrarlı bir yasal süreç vaat ediyordu ancak 
amaçlanan gerçekleşmedi. Önce Anayasa Mahkemesi kararları ile parlamento işlevsiz kılındı, ar-
dından da çok büyük meblağlarla yurt dışından finanse edilen ve halk nezdinde Mursi’nin imajını 
sürekli yıpratan medya çalışmaları istikrarı bozdu.
 
9 Temmuz 2013’te yapılan askerî darbenin ardından Mısır’da bu hukuksuzluğa karşı çıkan halkın 
yaptığı barışçıl gösteriler şiddetli bir şekilde bastırılarak binlerce insan öldürüldü. Halkın iradesini 
kırmak ve boyun eğmesini sağlamak için her türlü insan hakkı ihlaline başvuran cunta rejimi kadın, 
yaşlı, çocuk demeden hukuksuz tutuklamalar yapmaya; hiçbir geçerli hukuki uygulamaya dayanma-
yan sert cezalar ve idam kararları vermeye başladı.

YILLARDIR

Mısır Tarihi milattan binlerce 
yıl öncesine kadar 
dayanan Mısır’a bu süre 
zarfında Firavunlar, 
Bizanslılar, Fatimiler, 
Eyyubiler, Memlükler, 
Osmanlılar ve İngilizler 
hakim oldu. Yaklaşık 
90 milyon nüfuslu ülke 
Ortadoğu için hala kritik 
bir konumda.

MAZLUM COĞRAFYALAR
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MALEZYA

FİLİNPİNLER

MORO

kadar kendi bağımsız devletlerinde yaşayan Moro Müslümanları, Moro’nun 
1946 yılında ABD sömürge yönetimi tarafından bölgenin Filipinler idaresine bırakılmasıyla bağım-
sızlığını kaybetti. Birkaç yıl öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı, milyonlarca insanın mülteci 
konumuna düştüğü; saldırı, gözaltı, işkence gibi sayısız hak ihlallerine maruz kaldığı Moro’da, 40 
yılı aşkın süredir Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında devam eden çatışmalarda 120 
binden fazla insan hayatını kaybetti, 2 milyon kişi de mülteci olarak yaşamak durumunda kaldı. 
2012 yılında başlayan barış süreci, bugün Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin kurulması yönünde umut 
vermekte.
 
Filipinler devletinin üç ana ada topluluğundan biri olan Mindanao’da kurulacak olan Bangsamoro 
Özerk Bölgesi, Moro halkının mücadelesinin ulaştığı sonuç açısından büyük bir kazanım. Şimdi 
bölgede kalıcı bir barış için umutlar çok daha güçlü.

��. YÜZYILA

MAZLUM COĞRAFYALAR

Moro Uzun yıllardır Filipin-
ler’e karşı bağımsızlık 
mücadelesi veren ve 
bugün yaklaşık 5 mil-
yonluk bir nüfusa sahip 
olan Moro Müslümanla-
rı, artık barış için daha 
umutlu. 

! İHH, barış görüşmelerini yönetiyor. Detaylı
bilgiyi 39.sayfadan alabilirsiniz.
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ÇAD

GÜNEY SUDAN

SUDAN

DEMORAKTİK
KONGO CUMURİYETİ

KAMERUN

ORTA AFRİKA
CUMHURİYETİ

bir arada yaşadığı Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
2013 yılı Aralık ayında başlayan olaylardan sonra 1 milyondan fazla insan evini terk etti, binlerce 
insan öldürüldü. 2 milyondan fazla insan temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Hristiyan 
çetelerin Müslümanları kadın, çocuk, yaşlı demeden katletmeye başlamasıyla birlikte ülkeden bü-
yük göçler gerçekleşti. Balaka ismi verilen çeteler, özellikle Müslüman köylerini, camileri ve evleri 
basarak infazlar gerçekleştirdi. Çocukların boğazını kesme, hamile kadınların karınlarını deşme, 
timsahlara diri diri yem etme gibi insanlık dışı şiddet eylemlerine imza atan Balaka çetelerinin faa-
liyetlerine bölgede hakim olan Fransızlar göz yumuyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Müslümanlarına 
karşı uygulanan zulüm devam ederken yüz binlerce Müslüman da Çad ve Kamerun’daki mülteci 
kamplarında hayat mücadelesi veriyor.

FARKLI ETNİK KÜLTÜRLERİN

Orta Afrika Cumhuriyeti

2013 yılındaki
katliam başlamadan 
önce Orta Afrika’nın
5 milyonluk nüfusunun 
%10’unu Müslümanlar 
oluşturuyordu. Resmi 
yetkililerin bile öldürü-
len Müslüman sayısını 
saymayı bıraktığı ülke-
deki toplam Müslüman 
sayısı şu an bilinmiyor.

MAZLUM COĞRAFYALAR

! İHH, Orta Afrikalı mültecilere yardım ulaştırmaya
devam ediyor. Detaylar 42.sayfada.
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KAZAKİSTAN

AFGANİSTAN

TACİKİSTAN

KIRGIZİSTAN
TÜRKMENİSTAN

ÖZBEKİSTAN

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1 Eylül 1991 tarihinde bağımsız-
lığına kavuştu ve İslam Kerimov tartışmalı bir seçimin ardından ülkenin başına geçti. Her yönüyle 
kendi halkına ve kültürüne uzak bir portre çizen Kerimov, kendine karşı çıkan binlerce kişiyi tutuk-
lattı, onlarca radyo, gazete ve televizyonu kapattırdı. Özbek halkının dinlerini özgürce yaşamasını da 
engelleyen Kerimov yönetimi, ülkede camileri kapattı; sakal bırakanları, namaz kılanları tutuklattı 
ve kamu alanlarında tesettürü yasakladı. Halen ülkenin devlet başkanı olan Kerimov, baskıcı ve 
yasakçı tavrını sürdürüyor.

ÖZBEKİSTAN,

MAZLUM COĞRAFYALAR

Özbekistan

Özbekistan’ın 30 mil-
yonluk nüfusun çoğun-
luğunu Müslümanlar 
oluşturuyor. İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü’nün 
2014 yılı raporuna göre 
ülkede dini sebeplerden 
ötürü 12 bin tutuklu 
bulunurken, cezaev-
lerindeki işkence rutin 
haline gelmiş durumda.
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TÜRKİYE

IRAK

ÜRDÜN
FİLİSTİN

LÜBNAN

SURİYE

baskılara, yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücade-
le veren Suriye halkı, bugün yine büyük bir toplu kıyıma maruz kalıyor. Mart 2011’de başlayan ve 
hâlen devam etmekte olan iç savaş, 200.000’den fazla insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerle-
rinden edilmesine sebep oldu.  Krizden etkilenen kişi sayısının her geçen gün artması ve yaşanan 
şiddet olaylarının hem toplum hem de bireylerin hayatında büyük yaralar açmaya devam etmesi, 
sorunun çözümü için çabaların artırılmasını zorunlu kılıyor. 25 milyonluk Suriye nüfusunun ne-
redeyse yarısı insani yardıma muhtaç durumda. Yaklaşık 5 milyon insan ise mülteci olarak komşu 
ülkelere sığınmış durumda.

YAKLAŞIK 6� YILDIR ZULME,

Suriye Rejimin katliamlarıyla 
birlikte iç savaşa sürük-
lenen 25 milyon nüfuslu 
Suriye’nin son dört yılı 
acı dolu geçti. 250 bin 
ölü, 5 milyon mülteci. 

MAZLUM COĞRAFYALAR

! İHH'nın Suriye yardımları 14.sayfada.
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Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB) döneminde 
Azerbaycan’a bağlı 
özerk bir bölge olan 
Dağlık Karabağ, 1991 
yılında SSCB’nin dağıl-
ması akabinde ulusla-
rarası bir krizin konusu 
oldu. 19. yüzyıldan 
itibaren Rusya’nın 
Kafkasya politikası 
çerçevesinde Ermeni 
nüfusun yerleştirildiği 
Dağlık Karabağ, bu 
dönemden sonra Er-
menistan’ın gündemine 
girdi. Ermenistan’ın 
SSCB döneminde hu-
kuken Azerbaycan’a ait 
olan bölgede hak iddia 
etmesi sonucunda da 
Karabağ Savaşı başladı. 

HOCALI KATLİAMI
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Hocalı Katliamı’nın 23. yılını geride bıraktığımız 
şu günlerde hukuken Azerbaycan’a ait olan Dağlık 
Karabağ ve çevre rayonları (Azerbaycan toprak-
larının beşte biri) halen Ermenistan işgali altında. 
Hocalı Katliamı’nın sorumluları bugüne kadar 
herhangi bir cezai sürece tabi tutulmuş değil ve 
işgal edilen topraklardan kaçan 1 milyon Azeri, 
“göçgün” statüsünde yaşam mücadelesi veriyor; 
katliam sırasında esir alınan 150 Azeri’nin akıbeti 
ise hâlâ bilinmiyor.

Hukuken Azerbaycan
toprağı olan Dağlık Karabağ,
Ermenistan işgali altında.
Dağlık Karabağ Savaşı
sırasında - 26 Şubat 1992’de -
Rus destekli Ermeni güçleri 
tarafından işlenen bir katliama 
maruz kalan Hocalı kasabası da 
Dağlık Karabağ’da bulunuyor.

AZERBAYCAN

ERMENİSTAN

Ağdam

Askeran

Hankendi

Laçin

Hocalı

Şuşa

Füzuli

DAĞLIK - KARABAĞ
(AZERBAYCAN )

AZERBAYCAN

ERMENİSTAN

Ağdam

Askeran

Hankendi

Laçin

Hocalı

Şuşa

Füzuli

DAĞLIK - KARABAĞ
(AZERBAYCAN )

AZERBAYCAN

ERMENİSTAN

Ağdam

Askeran

Hankendi

Laçin

Hocalı

Şuşa

Füzuli

DAĞLIK - KARABAĞ
(AZERBAYCAN )

HOCALI KATLİAMI
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SAVAŞA
GİDEN YOL

1980’li yılların ikinci yarısında -Sovyetler 
Birliği’nin dağılma sürecine girdiği dönemde- 
Ermeniler, Gorbaçov’un “perestroyka” (yeni-
den yapılanma) politikalarını da fırsat bilerek 
Dağlık Karabağ bölgesinde hak iddia etmeye 
başlamıştı. Gorbaçov’un ekonomi danışma-
nı Aganbekyan’ın 1987 yılının Kasım ayın-
da “Dağlık Karabağ Ermenilerindir ve bu 
topraklar Ermenistan’a ilhak edilmelidir.” 
şeklindeki açıklaması akabinde de bölgede 
yaşayan Ermeniler Ermenistan’a bağlanma 
talebiyle gösterilere ve Azerilere yönelik şid-
det eylemlerine başladı.

SSCB’nin dağılmasının ardından Erme-
nistan ve Azerbaycan’ın bağımsızlıklarını 
ilan ettiği 1991 yılında, Dağlık Karabağ’daki 
Ermenilerin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni 
ilan etmesiyle de iki devlet arasındaki gerilim 
savaşa dönüştü. 1991 yılında başlayan Kara-
bağ Savaşı, Azerbaycan ve Ermenistan ara-
sında 1994’te ilan edilen ateşkesle sona erdi. 
Ancak Azerbaycan topraklarının beşte birini 
işgal eden Ermenistan, bu topraklardan çe-
kilmedi. Hukuken Azerbaycan toprağı olan 
Dağlık Karabağ halen Ermenistan işgali al-
tında. Savaş süresince 20 bin kişi öldü, 50 bin 
kişi yaralandı, bir milyon kişi de yurtlarından 
göç etmek durumunda kaldı.
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ve
KATLİAM...

Dağlık Karabağ bölgesinde önemli bir yerle-
şim merkezi olan ve Karabağ’ı Ermenistan’a 
bağlayan yolun geçtiği Hocalı, stratejik bir 
konuma sahip. Bölgenin tek havalimanı için 
üs konumunda olan Hocalı, Karabağ Savaşı 
süresince Ermeni güçleri için önemli bir as-
kerî hedefti. Zira, Hocalı’nın ele geçirilmesi 
durumunda Askeran ve Hankendi arasındaki 
yol açılarak Şuşa dışındaki bütün Dağlık Ka-
rabağ’ın Ermenilerin kontrolü altına alınması 
söz konusu olacaktı.

Hedefleri Azerbaycan Türklerini Dağlık 
Karabağ bölgesinden çıkarmak olan Erme-
niler, Azeri otobüslerine baskın, yol kesme 
vb. şiddet eylemleri gerçekleştiriyordu. 1990 
yılı başlarında yaklaşık 186 bin Azeri, Erme-
nistan’dan Azerbaycan’a gitmeye zorlanmış; 
1991 yılının Ekim ayında da bir Azeri köyü 
Ermenilerin eline geçmişti. 1991 yılının 
Aralık ayına gelindiğinde ise Hocalı ilçesi 
Ermeni ablukası altına alındı. Ekim ayından 
itibaren bölgeye kara yolu ulaşımı kapanmış, 
ulaşım sadece helikopterlerle yapılmaya baş-
lamıştı. Kasım ayında Hocalı’da bir helikopte-
rin Ermeniler tarafından vurulması sonucu, 
aralarında Azerbaycan devlet yetkilileri, Rus 
ve Kazak gözlemcilerin bulunduğu 20 kişi 
hayatını kaybetti. Bu olaydan sonra bölgenin 
hava yolu ulaşımı da kapandı, gaz ve elektrik 
bağlantısı kesilen bölge tamamen Ermeni ab-
lukası altına girdi.
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Savaş sırasında
366. Rus Motorize Alayı 
tarafından desteklenen
Ermeni birlikleri, 
26 Şubat 1992 günü
abluka altında tuttukları 
Hocalı kasabasına girerek 
1.300 kişinin hunharca
öldürüldüğü, 1.275 kişinin 
esir alındığı, 25 çocuğun 
hem öksüz hem yetim,
130 çocuğun da öksüz
veya yetim kaldığı bir
katliam gerçekleştirdi.
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nüfusun yanı sıra Ahıska 
Türklerinin de yaşadığı Hocalı kasabası, 1992 
yılında 25 Şubat’ı 26’ya bağlayan gece, Erme-
nistan silahlı kuvvetleri ve 366. Rus Motorize 
Alayı’nın gerçekleştirdiği bir katliama maruz 
kaldı. Katliamın yaşandığı tarihte Hocalı, 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin koruması 
altında değildi; sadece elinde hafif silahlar 
olan yaklaşık 150 kişi tarafından korunmak-
taydı. Zira Gorbaçov’un Temmuz 1990’da 
çıkardığı bir kanunla Sovyetler Birliği’nin 
bütün bölgelerinde av silahları da dâhil ol-
mak üzere tüm silahlar toplatılmıştı. Karabağ 
Ermenilerinin lideri Ter-Petrosyan ise Mos-
kova’nın “anlayış göstermesini umarak” bu 
hükme uymamış, bölgedeki Azeriler silah-
sızlandırılırken Ermenilerin elindeki silahlar 
olduğu gibi korunmuştu.

Tamamen savunmasız durumda olan 
kente üç istikamet üzerinden giren Rus des-
tekli Ermeni askerleri, sivil insanları vahşice 
katletmeye başlamıştı. Hankendi tarafından 
366. Alay askerleri, arkada Rus-Ermeni silahlı 
birlikleri, Esgeran istikametinde ise 1.000’den 
fazla silahlı kişi harekete geçmişti. 366. 
Alay’ın tanklarının desteği ile şehre giren Er-
meniler, topçu ateşiyle şehirdeki karargâhları 
ve askerî hedefleri vurmuş, Rus Motorize Ala-
yı’nın düzenlediği saldırı sonucu ise Hocalı 
hava alanı artık kullanılamaz hale gelmişti. 
Hocalı’dan kaçmak için Ağdam istikametine 
ilerleyen halkın bir kısmı yol üzerinde kar-
şılarına çıkan Ermeni güçleri tarafından esir 
alınmış, bir kısmı da katledilmişti. Katliamda 
insanların kafa derileri yüzülmüş, kol ve ba-
cakları testere ve hızarlarla kesilmiş, kafaları 
vücutlarından koparılmış, hamile kadınların 
karınları kesilmiş, insanlar diri diri yakılmıştı. 
Ermeniler, asla unutulamayacak bir katliama 
imza atmıştı.

3 BİN AZERİ

Resmî rakamlara göre
saldırıda 106’sı kadın, 63’ü 
çocuk, 70’i yaşlı toplam 613 
kişi katledildi; 76’sı çocuk 
487 kişi ağır yaralandı, 1.275 
kişi esir alınmış ve işkenceye 
maruz kaldı. Esir alınanlardan 
150 Azerbaycan Türkü halen 
kayıp. Gayriresmî rakamlara 
göre ise katledilen Azeri sayısı 
1.300, yaralı sayısı 1.000’in 
üzerindedir. Katliam nedeniyle 
25 çocuk hem öksüz hem
yetim, 130 çocuk da öksüz 
veya yetim kaldı.
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Röportaj: Mervenur Lüleci

Dürdane Agayeva,
genç bir kızken Hocalı’daki
zulmü yaşayıp hayatta kalabilen
sayılı kişilerden. Aradan 23 yıl
geçmesine rağmen yaşadıklarını
unutamıyor. Röportaj için bir araya
geldiğimizde tanık olduğu olayları
soru sormamıza gerek kalmadan
en başından itibaren anlattı.

Bekleyin, 

öldüreceğiz!sizi
doğumluyum. Katli-

amın yaşandığı yıl 20 yaşında gencecik bir 
kızdım. Telekomda çalışıyordum. 17 yaşında 
çalışmaya başladığım ilk zamanlar Ermeni-
lerle henüz bir sorun yoktu ya da yeni yeni 
başlıyordu. Ermeni sorunu tam olarak 12 Şu-
bat 1988’de başladı. Çatışmalar aylar geçtikçe 
daha da yoğunlaşıyordu. Ermeniler ilk kez 18 
Eylül 1988’de Hocalı’ya baskın yaptılar. Hiç-
bir silahı, tüfeği, mühimmatı ve askerî gücü 
olmayan Ermeniler, birdenbire ellerinde en 
yeni silahlarla saldırdı topraklarımıza. Hoca-
lı halkı korkaklıklarıyla tanıdığı Ermenilerin 
karşısına çıktı. Evet, Ermeniler korkaklıkları 
ve güçsüzlükleri ile biliniyordu. Parmağın-
dan bir damla kan aksa korkan bir millettir 
Ermeniler. Hatta “Kan gördü, Ermeni korktu.” 
diye bir söz vardır bizim oralarda. 1990’a ka-
dar bu hadiseler giderek kızışmaya başladı. 
Ancak Kasım 1991’de tam manasıyla sava-
şın geldiğini anladık. Hocalı dört bir yandan 
abluka altına alınmıştı, her gece tepemize 
roketler atılıyordu. Bütün yollar kapatılmış-
tı, sadece hava yolu kullanılabiliyordu. Hava 
limanına da helikopterler geliyordu, birkaç 
tane helikopteri de düşürmüşlerdi. Sonrasın-
da helikopterler de gelmez oldu. O günlerde 
Hocalı halkı yiyecek ekmek bulamaz hale 
gelmişti. Çok zor bir duruma mahkûm edil-
miştik. İnsanlar yiyecek bulamadıklarından 

bitap düşmüş, yaralılara ilaç bulunamadığın-
dan durumları daha da ağırlaşmaya başla-
mıştı. Bize havadan gıda ve ilaç atan helikop-
terlerimiz de kendi güvenliklerinden emin 
olamadıklarından dolayı gelemiyorlardı. Çok 
çaresiz günlerdi. Yiyecek yemeği, kuşanacak 
silahı olmayan bir asker topraklarını nasıl 
koruyabilir ki?

O günler her aklıma geldiğinde çok 
kötü oluyorum. Çünkü o süreçte insan-
lar kendi evlerinde değil evlerinin altla-
rına inşa ettikleri sığınaklarda kalıyordu. 
1992 yılının Ocak ayına geldiğimizde artık 
elektriklerimiz de kesilmiş ve sadece je-
neratörlerle ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. 
Telekom da tabii ki sadece elektrikle çalı-
şıyordu. Elektriklerimiz kesilince firmanın 
çalışmaları da durdu. Öyle bir durumda 
iletişim faaliyetlerini yürüten bir firmanın 
çalışmaması çok kötü bir şeydi. Ağdam ve 
diğer şehirlerle telekom üzerinden iletişim 
kuruyor, durum bilgisi veriyor ve yardım 
istiyorduk. Sonuçta jeneratörler çok işimi-
zi görmüştü.

Yirmi yaşında genç bir kızdım. Her gece 
kendi işime hiç aksatmadan gittim geldim. 
Yani askerler kendi işlerinde, ben kendi işim-
deydim. 31 Ocak 1992’de Hocalı’ya son heli-

tane helikopteri de düşürmüşlerdi. Sonrasın-
da helikopterler de gelmez oldu. O günlerde 
Hocalı halkı yiyecek ekmek bulamaz hale 
gelmişti. Çok zor bir duruma mahkûm edil-
miştik. İnsanlar yiyecek bulamadıklarından 

öldüreceğiz! doğumluyum. Katli-
amın yaşandığı yıl 20 yaşında gencecik bir 
kızdım. Telekomda çalışıyordum. 17 yaşında 
çalışmaya başladığım ilk zamanlar Ermeni-
lerle henüz bir sorun yoktu ya da yeni yeni 
başlıyordu. Ermeni sorunu tam olarak 12 Şu-
bat 1988’de başladı. Çatışmalar aylar geçtikçe 
daha da yoğunlaşıyordu. Ermeniler ilk kez 18 

bitap düşmüş, yaralılara ilaç bulunamadığın-
dan durumları daha da ağırlaşmaya başla-
mıştı. Bize havadan gıda ve ilaç atan helikop-
terlerimiz de kendi güvenliklerinden emin 
olamadıklarından dolayı gelemiyorlardı. Çok 
çaresiz günlerdi. Yiyecek yemeği, kuşanacak 
silahı olmayan bir asker topraklarını nasıl 
koruyabilir ki?
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pusuda bekliyorlardı. Yolda ilerlerken birden 
silahlar atılmaya başladı. İnsanlarımız tıpkı bir 
sıra halinde yürüyen karıncalara çomak tutul-
muş gibi etrafa dağılıp koşuşturmaya başladı. 
Kaçışlar sırasında annemin nereye gittiğini 
göremedim ve kaybettim. Bazı kişiler o gün-
den beri hâlâ kayıp. Resmî rakamlara göre 
yaklaşık 200 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. 
Hatta sonradan bazı kayıpların Ermenilere ait 
Kelpecer’deki maden ocaklarında çalıştırıldık-
ları da belirlenmiştir. Ama kaç kişi oldukları-
na dair hiçbir bilgimiz yok. Çok meşhur bir 
Ermeni hapishanesi var, ismi Şuşa. Orada da 
binlerce esirimiz var.

Hava artık ağarmaya başladığında açılan 
ateşle ben de ayağımdan vurulmuştum. Ken-
dimden geçmiş bayılmışım. Kendime geldi-
ğimde bembeyaz karlar kızıla boyanmıştı. Her 
yerde şehitler vardı. O zamana kadar Erme-
nilerin eline düşmek, onların kurşunlarıyla 
vurulmak gibi şeyler aklıma hiç gelmemişti. 
Yerde sürünerek ilerledim. Sağ tarafımda, ku-
cağında bebeği ile bir kadın vardı. Birden yine 
ateş açıldı, o sırada ayağa kalkan kadın yüzün-
den vuruldu ve kafasının yarısı dağıldı. Küçük 
çocuk anne diye haykırmaya başlamıştı, Er-
meniler onu da vurdu. Annenin ve yavrusu-
nun kanı birbirine karıştı.

kopter geldi. İlaç ve gıda malzemelerini hava-
dan bırakıp hızla uzaklaştı. Aslında insanların 
bir kısmını da alıp götürebilirdi ancak saldırı 
tehlikesi sebebiyle hızla uzaklaştılar.

Aynı yılın şubat ayı daha fazla korku bas-
mıştı Hocalı’ya. Hocalı tıpkı susuz kalmış bir 
çiçek gibi solmaya başlamıştı. Günler geçtik-
çe yaşadığımız sıkıntılar kat be kat artıyor-
du. Bir gece iş yerindeyken bir telefon geldi. 
Telefonu açtım, arayan bir Ermeni’ydi. Bana, 
“Bekleyin, sizi öldüreceğiz. Türklerin kanını 
kurutacağız!” dedi. Çok korkmuştum. Ama 
en çok da düşmanla karşılaşmaktan kork-
muştum. Nereden bilebilirdim gün gelip düş-
manın eline esir düşeceğimi.

25 Şubat 1992’de bütün silahlar susmuş, 
etraf sessizliğe bürünmüştü. Kimse barınak-
lara inmemiş, herkes kendi evinde kalmıştı. 
Birden karanlık oldu, saat 11 buçuk civarıy-
dı. Nereye düştü bilmiyorum ama birden bir 
bomba düştü ve bütün evler sarsıldı. Sonra 
çatışmalar başladı. O karanlıkta atılan toplar, 
roketler âdeta bir yıldız yağmuru gibi üzeri-
mize yağıyordu. Hepimiz sığınaklara indik. 
Bir iki saat kadar sığınaklarda kaldık kalma-
dık, derken kapımız çalındı. Gelen adam bize 
“Durmayın, çıkın buradan, Ermeniler hava 
limanını ele geçirdi!” dedi. Üç dört aile bir-
likte yola çıktık. Sonra bize söylendiği üzere 
Hocalı’nın kenarında akan Gargar Çayı’nın 
oradaki köprünün altında beklemeye başla-
dık. Biz Ermenilerin saldırıları bitecek ve bir-
kaç saat burada bekledikten sonra evlerimize 
geri döneceğiz umuduyla orada dururken, 
hava kuvvetleri komutanının haberi geldi. 
Kimsenin Hocalı civarında dahi beklememe-
sini ve herkesin derhal çaydan geçerek orman 
tarafına doğru kaçmasını söylemişti. Malum, 
kış mevsimiydi. Bizim oralarda kış çok sert 
geçer. O soğukta buz gibi sudan geçerek kar-
larda yürüdük… Aramızda hastası da vardı, 

yaralısı, yaşlısı, çocuğu da... Hatta üç çocuklu 
bir kadın vardı. Çocuklarından biri ağlıyor-
du, ben de susturmak için kucağıma alıp sım-
sıkı sarmıştım. O anne, o buz gibi sudan üç 
defa geçti. Karlarla kaplı sık dikenli ağaçların 
arasından yürümeye çalıştık. Yollarda soğuğa 
dayanamayıp ölenlerimiz çok oldu.

Hava soğuk ve yollar karla kaplı olduğun-
dan Ermeniler peşimizden gelmiyordu. Ay-
rıca zaten Ağdam’a giderken geçebileceğimiz 
tek bir güzergâh vardı ve o yol Ermenilerin 
yaşadığı Asgeran’dan geçiyordu. Ermeniler si-
vil halkı öldürmek için işte tam o yolu kesmiş 
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Ben ilerlemeye devam ettim. 
Arkamda da bir karı koca yü-
rüyordu. Kadın altı-yedi aylık 
hamileydi ve yeteri kadar hızlı 
yürüyemediği için kocasına ön-
den devam etmesini söylemişti. 
Sonrasında Ermeniler o hamile 
kadını da öldürdü. Adam hami-
le eşinin vurulduğunu görünce 
o şokun etkisiyle gülmeye sonra 
da ağlamaya başladı. Ben ye-
rimden hiç kıpırdamadım. Tüm 
bunları sanki ben yaşamıyor, 
film gibi izliyordum. Yaklaşık 
10-15 dakika sonra ilerledim ve 
erkek kardeşimi gördüm. Neden 
orada beklediğini sordum; ya-
ralı olduğunu, yürüyemediğini 
söyledi. Ayakları da donmuştu. 
Onu görünce kendi yaramı 
unuttum.
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Bizi emniyet müdürlüğünün bodrum ka-
tına götürdüler. Orada Hocalı’dan o kadar çok 
kişi vardı ki, kadınlar, kızlar, çocuklar… Sonra-
dan öğrendiğime göre, ormanın içinden doğru 
kaçmaya çalışan Hocalı halkı, çevredeki Ermeni 
köylerinden kişilerin eline düşmüş ve paraları, 
altınları neleri varsa onları vererek serbest bı-
rakılmışlardı. Ancak bizim kaldığımız yer çok 
korkutucuydu. Bütün Ermeni askerleri oraday-
dı. Belki 80-90 esir erkek vardı. 50-60 kadar da 
kadın vardı. Erkekleri ve kadınları farklı yer-
lerde tutuyorlardı. Kadınları koydukları yerde 
camı olmayan bir pencere vardı. Yer tamamen 
betondu ve bileklerimize kadar su ile doluydu. 
Ayakta durmamıza izin vermiyor, yere, o buz 
gibi suyun içine oturmamızı söylüyorlardı. 
Aramızda Azeri erkeklerle evlenmiş dört-beş 
Ermeni kadın da vardı. İşin en can yakan kısmı 
da tam burada hissediliyor zaten, bizim ekme-
ğimizi yiyen, toprağımızda yaşayan bu kadınlar 
o gün bizi fişlemeleri için ne biliyorlarsa anlat-
mışlar. Öyle ki, Ermenilerin elinde orada tutu-

lan bütün herkesin isimlerinin yazılı olduğu bir 
liste vardı. İsimlerin karşısında kim ne iş yapar o 
bile yazılıydı. Muharebe ve savaş kadına uygun 
değildir. Erkekler savaşır; kadınlara, çocuklara 
dokunulmaz. Şimdilerde Suriye’de yaşananları 
televizyonlardan izliyoruz. Suriye’deki kadınları 
ve çocukları gördüğümde yüreğim paramparça 
oluyor. Savaş kadına ve çocuklara uygun değil. 
Kadınları o buz gibi odada oturttular. Ellerin-
deki coplarla kadın, çocuk ayırt etmeksizin 
neremize rast gelirse vuruyorlardı. Onlara göre 
çocuk da olsa düşmandı karşılarındaki ve ne 
yapsalar mübahtı. Çoğu kadına ve kıza tecavüz 
etmişlerdi.

Ardından, Şubat’ın 26’sını 27’sine bağla-
yan gece bütün kadınları ve çocukları takas 
yöntemiyle serbest bıraktılar. Ama neyle ta-
kas edildiklerini bilmiyorum. Geride sadece 
ben kalmıştım. Ben de erkek kardeşim orada 
olduğundan dolayı onu bırakıp gitmek istemi-
yordum. Benim babam birkaç sene önce vefat 
etmişti. Erkek kardeşim benim için hem evlat 
hem de baba gibiydi. Babamın kokusunu on-
dan alıyordum. Kadınları almaya geldiklerin-
de karanlıktı. Ellerinde el feneriyle bulundu-
ğumuz yerin kapısını açtılar ve kadınları teker 
teker çıkarttılar. Güneş doğmaya başlayıp oda 
biraz biraz aydınlandığında bir de baktım ki, 
oda da bir tek ben kalmışım. Ermeniler bana 
telekomcu diyorlar, Azeri askerlerle iş birliği 
yaptığımı ve dolayısıyla benim de savaşçı oldu-
ğumu söylüyorlardı. Ermeniler bize Azeri ka-
dını demiyorlardı, Türk kadını diyorlardı. Di-
ğerleri alındıktan sonra orada tek kalmıştım. 
İşte benim azabım da asıl o zaman başlamıştı. 
Her türlü eziyete maruz kaldım. Her gün dö-
vüldüm. İnsan dayak yemekle ölmez, takatten 
düşer. Benim başıma öyle bir vurmuşlardı ki, 
gözlerime beyaz bir perde inmiş, bir müddet 
hiçbir şey görmez olmuştum. Kafamdaki şiş-
likler bezelere dönüşmüş durumda. Şimdiler-
de bile dokunulduğunda hissedilebiliyor.

Birinci gün beş altı asker ellerindeki cop-
larla, sandalye kenarlarıyla, tekmelerle beni 
çok kötü dövdüler. Öyle ki vurdukları yerleri-
mi hissetmez olmuştum. Ayakta duramaz hale 
gelmiştim. Bir gün Ermenilerden biri bana, 
“Ağdam’dan atılan roket benim oğlumu öldür-
dü.” dedi ve saçımdan tutarak elindeki bıçakla 
kafamı kesmeye kalkıştı. Biri oradan fırladı 
ve “Yapma sakın, o bize lazım!” dedi. Benim 
yanımda Ermenice konuşmuyorlardı. Azerice 
konuşmayı tercih ediyorlardı ki söylediklerini 
anlayayım ve daha çok korkayım. Beni yine 
o soğuk ve su dolu odaya koydular. Evden 
çıkarken uzun çizmelerimi giymiştim. Yaralı 
ayağım şişmeye başlamıştı ve çizmeler artık 
sıkar duruma gelmişti. Ermenilerden biri bı-
çakla üzerime yürüdü ve ayağımı tuttu. O 
anda ayağımı keseceğini düşündüm. Elindeki 
bıçakla çizmemi kesti ve ayağımdan çıkarttı, 
ardından tam yaramın üzerine tekme atmaya, 
çiğnemeye başladı. Çığlıklar attım, “Ay Allah, 
ay Allah!” diye bağırdım. Bana “Bağırma, sen 
savaşçısın, dayanıklısındır.” dediler. Onların 
yanında asla konuşmuyordum. Sadece iki 
kelime kullanıyordum, biri “yok” diğeri “bil-
miyorum”. Sekiz gün boyunca onlara sadece 
bu iki kelimeyle cevap verdim. Bana bir sürü 
soru soruyorlardı. Hava kuvvetleri komutanı-
nın ölüp ölmediğine dair benden bilgi alma-
ya çalışıyorlardı. Gün mefh umum birbirine 
karışmıştı. Yine bir gün otururken biri geldi 
bana vurdu, bu adam sadece eziyet etmekten 
hoşlanıyordu. Her gün farklı biri gelip türlü 
hakaret ve eziyetler ediyordu. Bunlar ara-
sında Türkiye’den gelen Ermeniler de vardı. 
Elbette Ermeniler Rusların 366. Alayı’ndan, 
Fransa’dan, İran’dan ve İsrail’den destek ala-
rak bunları yapıyordu. Yoksa onlar tek başı-
na böyle işler yapacak ne güce ne de cesarete 
sahipti. Bizzat ben İranlı ve Arap savaşçılarla 
karşılaştım. Ermeniler kendileri söylüyordu, 
“Bakın Müslüman Müslüman’a nasıl bomba 
yağdırıyor.” diyorlardı. Onlarda sadece Rus 

silahları değil İsrail’e ait silahlar da gördüm. 
Yine birkaç askerin birlikte beni dövdüğü bir 
gün komaya girmişim, nabzımın atmadığını 
düşünerek beni öldü sanıp dışarıda çöplerin 
üzerine atmışlar. Tam olarak kaç saat bilmi-
yorum ama dediklerine göre en az 12 saat 
orada kalmışım. Gözlerimi açmak istedim, 
açamadım. Kendi tükürüğümle temizleyerek 
açtım gözlerimi. O da belki bir saatte parma-
ğımı kaldırıp gözüme götürebilmişimdir. 
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Gözlerimi açtığımda her 
yer çöp, cam parçaları... ben 
çırılçıplak dışarıda öylece 
yatıyorum. Hiçbir yerimi hisse-
demiyordum. Bağırdım, “Kimse 
yok mu?” diye çok bağırdım. 
Yaşlı bir adam geldi ve bana 
küfretmeye başladı. O zamanlar 
saçlarım çok uzundu, belime 
kadar, annem saçlarımı örmüş-
tü. Adam saçlarımdan tutup 
beni çöplerin üzerinden sürüye-
rek çekti. Bu sırada bütün vü-
cudumu cam parçaları kesmişti, 
beni içeri götürdü. Her yerim 
kan içinde kalmıştı. Beni odaya 
attığında sanki ölüydüm, sadece 
gözüm görüyor kulaklarım 
işitiyordu. O yaşlı adam kıyafet-
lerimi sırılsıklam ıslak vaziyette 
üzerime attı ve “Al giyin.” dedi. 
İki-üç saatte ancak giyebildim o 
kıyafetleri. Sabaha yakın bütün 
vücudum titremeye başladı.

Arka taraft an bir ses geldi. 
Düzgün bir Azeri şivesi ile “Du-
run!” dediler. Orada yaşayan 
Ermeniler Azericeyi iyi bilirdi. 
Silahlı ve yüzleri maskeli dört 
Ermeni gelmişti. Bize “Size 
bir şey yapmayacağız, bizimle 
gelin.” dediler. Biz de hem yaralı 
hem de çaresiz olduğumuzdan 
onlarla gitmek durumunda kal-
dık. Silahımız da yoktu ki, düş-
man eline düşmeden kendimizi 
vuralım. O sırada beş yaşında 
bir çocukla birlikte beş kişiydik. 
Dört-beş kilometre yürüyerek 
devam ettik. Asgeran şehrine 
girmemizle birlikte Ermeni 
kadınlar bize küfretmeye, taş 
atmaya başladılar.
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Bugün bile kış olduğunda kar görünce 
beni bir korku basar, soğuk suya elim değdiği 
zaman tüylerim diken diken olur. Kışa, kara 
ve soğuğa tahammül edemiyorum. Eşim her 
zaman ayaklarımın buz gibi olduğunu söyler. 
Bugün hâlâ daha ayaklarım buz gibi, ısıtamı-
yorum. Aradan 23 sene geçti ama içimdeki o 
yara kurumadı. Yaşadıklarımın izleri mezara 
kadar benimle gidecek.

Karol isimli Ermeni bir adam vardı. Beni 
üzerimdeki kıyafetlerimle buz gibi su doldu-
rulmuş bir küvetin içine soktu. Üç dört saat 
beni o suda bekletti. Titriyordum, donuyor-

dum. Soğuktan bedenimi hissedemez olmuş-
tum. Beni küvetten çıkartıp dövdü ve sonra ye-
niden küvete soktu. Adam sürekli olarak şarap 
içiyordu, ayık durmuyordu. Eziyet etmekten 
zevk alıyordu. Suratıma bıçak batırıyor, üze-
rimde sigara söndürüyordu. Eziyetten artık 
boğazlarım kurumuştu, biraz su vermesini 
istedim. Ateşim varmış gibi hissediyordum. 
“Ne olursunuz bana bir yudum su verin.” diye 
yalvardım. Suyu getirip üzerime döktü ve “Al 
suyun!” dedi. Onca dayaktan sonra bana aya-
ğa kalkıp yürümemi söyledi. Yapamadım, zar 
zor köpekler gibi yerde sürüne sürüne arabaya 
gittim. Beni yine kaldığım odaya geri götürdü.

O hapishanede sekiz gün kaldım. Yedin-
ci günde beni çağırdılar ve Azeri tarafının 
beni talep ettiğini söylediler. Azerilerin elin-
de yüksek rütbeli bir Ermeni askeri varmış, 
onun karşılığında beni geri almaya çalışı-
yorlardı. Esir takası işlerini ismi Vladik olan 
bir adam yürütüyordu. Bana baktı ve “Seni 
incittiler mi?” diye alaycı bir tavırla sordu. 
Yüzüm gözüm kan revan içinde, ayağım ya-
rasından dolayı şişmiş hatta kararmaya baş-
lamıştı. O yaranın iyileşmesi tam bir sene 
sürdü. Vladik bana “Seni serbest bırakacağız.” 
dedi. Aslında beni bırakmak istemediklerini 
de söyledi. Hatta içlerinden biri benim için 

“Bunu Erivan’a götürelim, böbrekleri ve ciğeri 
iyi para eder. Bunun organları bize çok lazım 
olur.” dedi. Zaten pek çok esiri de bu şekilde 
öldürmüşlerdi.

Burada elime bir kalem kâğıt verdiler ve 
“Sağ salim yaşıyorum, kimseden darp görme-
dim, iyiyim.” şeklinde bir mektup yazdırıp 
imzalattılar. Sonra Vladik isimli Ermeni’ye 
ondan bir şey istediğimi söyledim. Bu sırada 
o bacak bacak üzerine atmış oturuyordu, ben 
de dizlerimin üzerine çökmüş şekilde yerde 
oturuyordum. Onlar Müslüman’ın karşıla-
rında çökmesini isterlerdi. “Sizden bir ricam 
var.” dedim. “Benim burada bir kardeşim var, 
onu bana verebilir misiniz?” Bunun üzerine 
pis pis güldü ve “O savaşçı, onu veremeyiz.” 
dedi. Erkek esirleri de öldüresiye dövüyor-
lardı. Hatta bir keresinde benim gözlerimin 
önünde kardeşim de dâhil pek çok esiri döv-
müşlerdi. Dövüp dövüp sonrasında kolların-
dan bacaklarından tutup dışarı atıyorlardı. 
Çok kötü zulmediyorlardı.

Kardeşimi bana vermeleri için Vladik’in 
önünde diz çöküp ayaklarından öptüm. Sonra 
kardeşimi getirdiler, ama yüzü gözü tanınmaz 
haldeydi; dudakları parçalanmıştı, dişleri gö-
rünüyordu. Kardeşimi ancak kıyafetlerinden 
tanıyabilmiştim. Sonra bana “Sadece bir şartla 
sana kardeşini veririm.” dedi. Sonra ahlaksız 
bir teklift e bulundu. Ben orada bütün her şe-
yimi yitirdim. Kadınlığımı, gençliğimi, genç 
kızlığımı... (Gözyaşları içinde sözlerine de-
vam ediyor.) Tek kelimeyle mahvolmuştum. 
Biz Müslümanız, bizim için en önemli şeydir 
namus. Ben kardeşimi getirmiştim ama her 
şeyimi de yitirmiştim.

Biz Azerbaycan’da düğünde gelinin eli-
ne kına yakarız. Ben evlenirken elime kına 
yaktırmadım. Çünkü benim durumum ona 
müsait değildi (ağlıyor). Ben ne düğün gör-
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düm ne gelinlik giydim. Bir kadının düşman 
ellerinde tecavüze uğraması çok acı bir zu-
lüm. Yürekten diyorum ki, düşmanımın ka-
dınının bile başına gelmesin böyle bir şey. 
Orada yaşadıklarımızı düşmanımın evlatları 
dahi yaşamasın.

Kardeşimin bana ilk sorusu, “Sana zarar 
verdiler mi?” oldu. Biliyorum ki, o da bu süreç-
te benim için çok endişelenmişti. “Yok,” dedim 
ona, “Bana kimse bir şey yapmadı, çok iyiyim.” 
Ama yüzümün gözümün halini görüyordu. Üs-
tümün başımın nasıl paramparça edildiğini de 
görüyordu.

Bizi bıraktıkları gibi annemi sordum. 
Sağ ama yaralı olduğunu söylediler. Yaralıla-
rı herhangi bir bombalama durumuna karşın 
Ağdam’da bir trenin vagonlarına doldurmuş, 
orada tıbbi destek vermişler. Benim annem de 
oradaydı. Annemin yanına gidip “Biz geldik.” 
dedim. Annem ne beni ne de kardeşimi tanıya-
bildi. Yüzüme baktı ve “Benim çocuklarımı gör-
dünüz mü, onları da esaretten bıraktılar?” diye 
sordu. Annemi omuzlarından tutup silkeleye-
rek, “Anne biziz işte, geldik bak buradayız.” de-
memle annem fenalaştı ve kendini kaybetti…

Bu olayın üzerinden
23 yıl geçti ama suçlular, 
katiller hâlâ hiçbir ceza
almadılar. Keza faillerden 
biri bugün Ermenistan
Başbakanı Serkisyan.

HOCALI KATLİAMI
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Hocalı Katliamı’nın 23. yıl dönü-
münde “İnsanlığın Adalet Arayışı: 23. Yıl 
Dönümünde Hocalı” adıyla İstanbul’da bir 
sempozyum düzenledi. Sempozyuma, kat-
liamın görgü tanıkları, Azerbaycan millet-
vekilleri İlyas İsmailov ve Fazıl Mustafa, 
AK Parti milletvekilleri İbrahim Korkmaz, 
Zeki Aygün, Ali Ercoşkun ve Yüksel Öz-
den, Azerbaycan Yurttaşlar Derneği Baş-
kanı Zavor Aliyev ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan 
İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, son yüz-
yıl içinde coğrafyamızda çok büyük katli-
amlar yaşandığını belirterek, “Özellikle son 
30 yıl içerisinde yakın coğrafyamızdaki 
Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde büyük kı-
yımlar yapıldı.” dedi.

23 yıl önce Hocalı’da büyük bir kıyım 
yaşandığını hatırlatan Aliyev, “Suçları sa-
dece Müslüman olmaktı. Ne yazık ki gü-
nümüzde de bu katliam ve kıyımlar de-
vam etmektedir. Ve yine ne yazık ki bunu 
yapanlar da gerekli cezayı almamaktadır. 
Umarız ki bu gibi programlar, bu cina-
yetlere imza atanların faillerinin cezalan-
dırılmasına ve bu tür katliamların unu-
tulmamasına katkı sunacaktır.” şeklinde 
konuştu.

Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu 
Hasan Sultanoğlu Zeynalov ise Ermenis-
tan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgalci 
konumuna ve Hocalı katliamına birçok 
ülkenin gerekli duyarlılığı göstermediğine 
ve yaşananlara ses çıkarmadığına değindi. 
Hocalı’da yaşanan katliam yerine sözde Er-

meni soykırımını dile getirenlerin gerçek 
katliamları görmezden geldiğini söyleyen 
Zeynalov, “Asıl soykırımı yapan Ermenis-
tan, olmamış bir olayı, bir hadiseyi 100 yıl 
boyunca Türkiye’ye karşı kullandı. Aslında 
soykırımı Ermenistan’ın yaptığını, belgeler-
le, canlı tanıklarla bütün dünyaya anlatma-
lıyız.” dedi.

Azerbaycan’ın haklı davasında en bü-
yük destekçisinin Türkiye olduğunu ifade 
eden Zeynalov, şöyle konuştu: “Ermeniler 
tarafından Azerbaycan’da insanlık suçu iş-
lenmiştir. Resmî kayıtlara göre 612 fakat 
aslında binlerce insanımızın katledildiği 
Hocalı’da kadınlar, çocuklar ve gençlerin 
uğradığı soykırımı bugün dünyada kim-
se görmüyor. Bu şiddet ve soykırım dün-
ya ülkeleri tarafından adaletli bir şekilde 

nedense karşılık bulmuyor. Hocalı soy-
kırımının 23. yıl dönümünü daha gür bir 
sesle dünyaya duyurmamız lazım. Hocalı 
vahşetini, bu insanlık utancı katliamı can-
lı kanıtlarıyla, canlı tanıklarıyla gündeme 
getirmeliyiz. Hem Hocalı’da hem Erme-
nistan ile yaşadığımız diğer sorunlarda sa-
dece yanımızda kardeş ülke Türkiye vardı.”

Açılış konuşmalarının ardından üç 
oturum şeklinde yapılan sempozyumda; 
Hocalı soykırımı, Dağlık Karabağ sorunu, 
Türkiye’nin Ermenistan ve Azerbaycan 
ilişkileri, Ermenistan’ın işgal politikası gibi 
konular ele alındı.

İHH,

Düzenlendi

HOCALI KATLİAMI
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UYGUR MESELESİNDE
2014 YILININ MUHASEBESİ

Çin’in kuzeydoğu
sınır topraklarını oluşturan 
ve resmî adıyla Sinjang 
Uygur Özerk Bölgesi olarak 
bilinen Doğu Türkistan’da, 
Pekin hükümetinin terö-
rizm ve ayrılıkçılara karşı 
sürdürdüğünü iddia ettiği 
mücadele, Müslüman Uy-
gurlara karşı adı konulma-
mış bir savaşa dönüşmüş 
durumda.

Amine Tuna Ertürk

ihhakademi.com
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boyunca Sinjang Uygur Özerk 
Bölgesi’nde başörtüsünden dinî nikâha kadar 
bir dizi yasak uygulamaya konuldu. Yıl boyun-
ca kolluk güçleri ile sivilleri karşı karşıya ge-
tiren şiddet olaylarında ve etnik gruplar arası 
huzursuzluklar sonucu çıkan çatışmalarda 
ölen Uygurların sayısı yüzlerle ifade ediliyor. 
Bölgenin özellikle Urumçi, Karamay, Kaşgar 
ve Hoten gibi önemli şehirlerindeki Uygur 
mahallelerinde kontrol noktaları ve ağır silah-
larla donanmış polis ve askerî birliklerin Filis-
tin’i aratmayan görüntüleri dikkat çekiyor. Xi 
Jinping’in devlet başkanlığında geçen 2014 yılı, 
kendilerine teoride tanınan sosyal, kültürel ve 
ekonomik hakların pratikte de uygulanmasını 
isteyen Uygurlar için baskı ve korku ortamının 
hâkim olduğu bir yıl oldu.

Çin, Uygur bölgesinde demografik yapı-
yı değiştirecek ölçüde göçü teşvik, keyfî gö-
zaltılar, ev baskınları, tutuklamalar ve idam 
kararları ile 10 milyonluk Uygur nüfusunu 
topyekûn karşısına almış görünüyor. Uygur 
İnsan Hakları Projesi (Uyghur Human Righ-
ts Project) kurumunun Çin basınına yansıyan 
haberlerdeki verileri değerlendirerek hazırla-
dığı rapora göre, Uygur bölgesinde 2013-2014 
yılları arasında yaklaşık 700 kişi siyasi kaynaklı 
şiddet olaylarında hayatını kaybetti.

Rapora göre olayların en ağır yaşandığı Uy-
gur bölgesinin güneyindeki Kaşgar vilayetinde 
327 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 
ölenlerin 199’unun Yarkend ilçesinden oldu-
ğu tespit edildi. Kaşgar’dan sonra ölü sayısının 
en yüksek olduğu vilayetler 79 ölü ile Aksu ve 
76 ölü ile Hoten. Bu ölümlerin önemli bir kıs-
mının polis ve ordunun kalabalık üzerine ateş 
açmasından ve yargısız infazlar gibi aşırı güç 
kullanmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 
Daha vahimi ise, rapora göre yaşanan şiddet 
olaylarının ancak üçte birinden az bir kısmı Çin 
medyasında yer buldu.

Pekin, 2014 Mart ayında Yunnan eyaleti-
nin Kunming şehrinde tren istasyonunda, Ni-
san ayında Urumçi’de yine tren istasyonunda 
meydana gelen saldırılar ve sonraki aylarda 
yine Urumçi, Kaşgar, Hoten, Yarkend vb. Uy-
gur şehirlerinde gerçekleşen şiddet olaylarının 
bireysel eylemcilerin değil IŞİD ve benzeri 
“uluslararası İslami terör”le ilişkili örgütlerin 
marifeti olduğunu öne sürüyor. Ancak söz ko-
nusu olayların birbiriyle bağlantılarının olup 
olmadığı belirsizliğini koruyor. Bu belirsizliğin 
en önemli sebebi, Pekin’in yazılı ve görsel ba-
sında ve sosyal medyada her türlü yazılı, sesli 
ve görüntülü veri trafiğini izleyen ve denet-
leyen dev sansür sistemi. Kamuoyuna sınırlı 
bilgi akışına rağmen Pekin hükümeti şiddet 

olaylarının belirli bir İslamcı örgütün mensup-
ları tarafından gerçekleştirildiğini iddia edi-
yor. Buna göre Doğu Türkistan İslam Hareketi 
(DTİH) adlı örgüt, internet, kitap ve broşür 
gibi yayınlar üzerinden yaptığı propaganda 
çalışmaları ile rejim karşıtı Uygur gençlerini 
kendi saflarına katıyor. Ancak uzmanlara göre 
böylesi bir silahlı hareketin gücü ve potansiye-
linin mübalağa edilmesi bir yana, varlığı bile 
şüphe ile karşılanması gereken bir iddia. Hat-
ta söz konusu örgütle ilgili bilgi veren birincil 
kaynakların ekseriyetinin Çin menşeli olduğu 
göz önüne alındığında Pekin’in 11 Eylül son-
rası uluslararası konjonktürden yararlanmak 
için böyle bir yola başvurduğunu düşünmek 
de mümkün.

DTİH mensuplarına karşı başlatıldığı öne 
sürülen ve cadı avına dönüşen operasyonların 
bir sonucu olarak Uygur bölgesinde son bir 
yılda yapılan tutuklamaların sayısı geçtiğimiz 
yıla göre %95 artış göstererek 27.164’e ulaşmış. 
Son altı ayda verilen idam veya müebbet ha-
pis cezası ise 50’yi aşmış bulunuyor. Bu vahim 
sayılar, yerel otoritelerin Pekin tarafından “İs-
lami terörle mücadele”de olağanüstü yetkiler-
le donatılmasının doğrudan bir sonucu. Öte 
yandan Xi Jinping’in Komünist Parti, devlet 
bürokrasisi ve kolluk kuvvetleri içerisinde 
başlattığı temizlik hareketinin de son iki yılda 
Uygur bölgesinde yapılan operasyonlara do-
laylı bir katkısı olduğunu söylemek mümkün.

���� YILI
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Çin usulü “dinî aşırılıkçılık”la mücadele 
sadece kılık kıyafetle sınırlı kalmıyor. Aralık 
ayında Sinjang’ın kuzeydoğusunda bulunan 
İli vilayetinin Bole bölgesinde hazırlanan ve 
dağıtımına başlanan broşürlerde halk dinî 
aşırılıkçılık olarak nitelendirilen 75 işaret 
ve eyleme karşı uyarılıyor. Buna göre listede 
yasaklanmış veya tehlikeli olduğu belirtil-
miş eylemlerden birini yapan ya da işaretleri 
üzerinde taşıyan kişilerin dinî aşırılıkçı ve 
potansiyel terörist oldukları iddia ediliyor. 
Broşüre göre “radikal” olarak belirtilen web 
sitelerine giriş yapmak ve sosyal ağlarda “ra-
dikal” içerikli paylaşımlarda bulunmaktan 
tutun da alkol, sigara kullanmaktan ve helal 
olmayan gıdaları tüketmekten kaçınmak da 
aşırılıkçılık göstergesi. 

Bununla da yetinilmiyor, evinde çok miktar-
da erzak depolayan veya arazisini ve çiftlik 
hayvanlarını satan kişilerin intihar saldırısı 
gibi eylemlere hazırlandığından şüphe edi-
lebileceğinin, böyle bir durumda, konudan 
kolluk kuvvetlerinin haberdar edilmesi ge-
rektiğinin altı çiziliyor. Terörist olduğun-
dan şüphelenilen kişileri ihbar edenlere 
ise 500.000 RMB’ye (yaklaşık 200.000 TL) 
varan para ödülleri vadediliyor. Bu tür bro-
şürlerin sadece İli ile sınırlı kalmayacağı ve 
Uygur nüfusun daha yoğun olduğu güney 
şehirlerinde de dağıtımına başlanacağı elde 
edilen bilgiler arasında.

öğretim 
üyesi Uygur profesör İlham Tohti’nin başına gelenler 
baskı ve korku ortamını özetler nitelikte. Kaşgarlı 
ekonomi profesörü İlham Tohti, Uygur bölgesinin 
bağımsızlığını savunmak, ayrılıkçılarla iş birliği 
yaparak ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmek 
ve üniversitedeki görevini Uygurları kışkırtmak 
için kullanmak iddialarıyla 2014’ün Ocak ayında 
gözaltına alındı. Tohti, Uygurların karşı karşıya kal-
dıkları toplumsal sorunları kamuoyu önünde dile 
getirmeye cesaret eden nadir isimlerden biriydi.

PEKİN MİLLETLER ÜNİVERSİTESİ

Uygurlara hayatı her geçen 
gün daha da çekilmez hale 
getiren yasaklar dikkat 
çekici. Halk otobüsleri dâhil 
olmak üzere kamuya açık 
alanlarda peçe, vücudu 
tamamen örten pardösü/
cilbab, başörtüsü, üzerinde 
ay ve yıldız desenleri bulunan 
kıyafetlere ve uzun sakala 
yasak getirilirken başkent 
Urumçi’de kamuya açık alan-
larda tesettür ve peçe yasak-
landı. Kamuya açık alanlar 
içerisinde otobüsler, otogar 
ve tren istasyonları, okullar, 
hastaneler hatta sokaklar ve 
meydanlar da yer alıyor. 
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Pekin hükümetinin Uygur meselesine sadece 
ekonomik kalkınma sorunu olarak yaklaşmasını 
açıkça eleştiren, son 30 yıldır bölgede sürdürülen 
ekonomik kalkınma odaklı yaklaşımın yalnız-
ca bölgedeki Han Çinlileri daha mamur etmeye 
yaradığını, Uygurları ise toplumsal olarak mar-
jinalleştirdiğini savunan Tohti, altı ay boyunca 
yakınları ile bile görüşülmesine izin verilmeksizin 
gözaltında tutuldu. Eylül ayında da Pekin’den 
binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Uygur 
Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi’de iki gün 
boyunca halka kapalı gerçekleşen duruşmalarda 
yargılandı. İlham Tohti, “ayrılıkçılık”tan suçlu 
bulunarak müebbet hapse mahkûm edildi ve tüm 
malvarlığına el konuldu. Tohti’nin mahkûmiye-
ti son yıllarda Çin’de siyasi tutuklular hakkında 
verilen en ağır cezalardan biri oldu. Komünist 
Parti üyesi çok sayıda yakın akrabası bulunan ve 
eğitimi ve kariyeri açısından görece “makbul” bir 
Uygur olarak nitelendirilebilecek Tohti’nin gör-
düğü bu muamele, pek çok Uygur üzerinde hayal 
kırıklığı ve öfke yarattı.

gızistan, 7 Uygur da Vietnam sınırından geç-
mek isterken vurularak öldürüldü. Tayland’ın 
Songkhla şehrinde de aralarında gebe kadın-
ların ve bebeklerin de bulunduğu 300’ü aşkın 
Uygur, yaklaşık 11 aydır iki ayrı gözaltı mer-
kezinde tutuluyor. Çeşitli salgın hastalıkların 
baş gösterdiği, en temel insani ihtiyaçların bile 
karşılanamadığı kamplarda her an Çin’e iade 
edilme korkusu yaşayan Uygur mültecilerin 
tek talebi Türkiye’nin kendilerine sığınma 
hakkı tanıması. Son bir yıl içerisinde farklı gü-
zergâhlar üzerinden Türkiye’ye gelen Uygurla-
rın sayısının 7.000’i bulduğu tahmin ediliyor. 
Çin ile diplomatik krize sebep olan ve belgeleri 

eksik olduğu gerekçesiyle aylarca İstanbul’da 
hava alanında bekletilen 500 mülteci de nihayet 
yerleşim izni verilerek Kayseri’ye yerleştirildi.

Uygur meselesini temel dinamiklerinden 
soyutlayarak uluslararası terörizmle ilişkilen-
dirmek Pekin hükümeti için ülke kamuoyunu 
ikna etmede daha etkili bir yol olarak görü-
nüyor. Uygurlar kendilerini yalnızlaştıran ve 
işsizlik, yolsuzluk, çevre kirliliği vb. iç sorun-
ların üstünü örtmeye yarayan bir politikaya 
kurban gidiyor. Pekin’in müzakereye yanaş-
mayan ve taviz vermeyen tutumuyla Uygur 
sorunu çıkmaza girmiş durumda.

Yasaklar Ramazan ayında da önceki yıllara 
nazaran daha yoğun ve yaygın bir biçimde uy-
gulandı. Hükümete ait web sitelerinde ve yerel 
radyolarda yapılan duyurularda öğrenciler, 
öğretmenler, devlet memurları ve Komünist 
Parti üyelerine oruç tutmanın, iftar ve sahur ye-
meklerine katılmanın yasak olduğu duyuruldu. 
Ayrıca geleneksel olarak Ramazan ayında gün-
düzleri kapalı bulunan helal restoranların Uy-
gur sahiplerine de iş yerlerinin gündüz de açık 
tutulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Mayıs ayında Urumçi’de bir pazar yerin-
de yaşanan patlamalarda 39, sorasında çıkan 

olaylarda da 94 kişinin hayatını kaybettiği 
bildiriliyor. Bu gelişmeler ardından Sinjang ge-
nelinde yoğunlaştırılan ve 2015 yılının Aralık 
ayına kadar süreceği öngörülen “terörle müca-
dele” kampanyası pek çok Uygur’un yaşamını 
cehenneme çevirmiş durumda. Bu şartlarda 
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
yüzlerce Uygur daha emniyetli ve özgür bir 
yaşam arayışıyla çoğu zaman yaya, binlerce 
kilometre yol kat ederek komşu ülkelere hicret 
etmeyi tercih ediyor. 2014 yılında 155 Uygur 
Vietnam üzerinden Malezya’ya yasa dışı olarak 
girişte bulundu ve başkonsolosluk aracılığı ile 
Türkiye’den sığınma talep etti. 11 Uygur Kır-
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İHH olarak dünyanın birçok ülkesinde mağdur insanların 
daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacak kalıcı eserler 
meydana getiriyoruz. Bugüne kadar su kuyusu, cami, okul, 
yetimhane gibi bölge insanlarına hizmet eden yüzlerce kalı-
cı eser gönül dostlarımızın bağış ve dualarıyla hayat buldu. 
Bundan sonra da desteklerinizle hayata geçirmeyi planladı-
ğımız yeni projelerimiz var.
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Uzun yıllar süren iç savaştan dolayı mağdur olan Sudanlıların en 
büyük sorunu, evlerini bırakıp yaşadıkları yerlerden göç etmek 
zorunda kalmaları. Göçmen sayısının 3,5 milyon olduğu Darfur 
bölgesinin N’yala şehrinde yüz binlerce evsiz insan yaşıyor. Proje-
mizin amacı bu insanların bölge şartlarına göre daha iyi ortamlarda 
yaşayabileceği barınaklar inşa etmek.

Yemen’de su sorunu en ciddi problemlerden biri. Ülke su problemi konu-
sunda dünya üzerinde ilk 10’da, Ortadoğu’da ise ilk sırada yer alıyor. Mev-
cut karışıklıklar ve siyasi istikrarsızlığın yanı sıra teknik altyapının yeter-
sizliği de eklenince insanların suya ulaşması daha da zorlaşıyor. Vakfımız, 
Rayima şehrindeki üç köy için yağmur sularını toplayabilecek ve insanların 
su ihtiyacını karşılayabilecek bir su deposu yapmayı planlıyor.

73 barınağın inşa edilmesi planlanan projenin toplam maliyeti 
24.090€. Toplam maliyeti üstlenebileceğiniz gibi, sadece
330€ bağışlayarak barınaklardan birini de inşa ettirebilirsiniz.

Kazı, beton, döşeme gibi çalış-
malara ihtiyaç duyan yağmur 
suyu deposunun toplam mali-
yeti 20.000$. Projenin toplam 
maliyetini karşılayabileceğiniz 
gibi, dilediğiniz miktarda 
yapacağınız bağış ile projenin 
gerçekleştirilmesine katkı sağla-
yabilirsiniz.

Sudan

Yemen

Savaş mağduru göçmenler için barınak inşası

Su kaynağı olmayan üç köy için yağmur 
sularını toplayabilecek depo yapımı

Ülke: 

Ülke: 

Proje:

Proje:
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Etiyopya’nın Bale bölgesine bağlı olan Selka Deyu köyünde temiz 
su bulunmuyor. Köy sakinleri 5 km yürüyerek bataklığı andıran bir 
göletten su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Proje ile temiz suya 
sahip yakın bölgelerden borular yardımıyla köye su ulaştırılması 
hedefl eniyor.

Ekonomik dar boğaz içinde hayatlarını sürdürmeye çalışan Ma-
kedonyalı Müslümanlar, Kumanova şehrindeki yetim çocukların 
eğitimlerini sağlamak için bir merkeze ihtiyaç duyuyorlar. Belirle-
nen 450 metrekarelik bir evin satın alınıp tadilatının yapılmasıyla 
birlikte çocuklar yabancı dil, dikiş-nakış, hafızlık, dinî ilimler gibi 
konularda eğitim alabilecekler.

Su erişim merkezi, su deposu, kanal yapımı; teknik malzeme 
masrafl arı, çevre düzenlemeleri gibi ihtiyaçların olduğu pro-
jenin toplam maliyeti 102.308€. Dilediğiniz miktarda bağış 
ile projeye destek verebilirsiniz.

Satın alım ve tadilat masrafl a-
rıyla birlikte projenin toplam 
maliyeti 198.000€. Projeye 
bütçenize göre destek verebi-
lirsiniz.

Etiyopya

Makedonya
Temiz suyun olmadığı bir köy için su kanalı inşası

Yetim eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere ev satın alımı

Ülke: 
Ülke: 

Proje:
Proje:

BU PROJEYE

VEREBİLİRSİNİZ

BU PROJEYE

VEREBİLİRSİNİZ



Dünya üzerindeki milyonlarca insana
hizmet edecek kalıcı eserler inşa etmemizde

bize yardımcı olduğunuz için
teşekkür ederiz.

25 ülkede 4.334 su kuyusu
 

11 ülkede 26 yetimhane
 

34 ülkede 154 cami ve mescit
 

11 ülkede 23 sağlık projesi
 

20 ülkede 44 okul
 

12 ülkede 19 kültür merkezi

KARANLIĞA
GÖZ YUMMA!

Katarakt kampanyası 
ile hedefimiz 

100.000
Afrikalı insanın

gözlerine ışık olmak !



facebook.com/ihhtr 
twitter.com/ihhinsaniyardim
#yetimgulerse

Her biriniz bir yetime
yardım ederseniz

DÜNYANIN
YETİMİNE
SİZ YETERSİNİZ.


