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Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu yoksulluktan 
kaynaklanan sıkıntılardan muzdarip. Sebepleri çok 
çeşitli olsa da adaletin tesis edilemeyişi yoksulluğun 
temel nedeni. Günümüzde Afrika’nın yaşadığı sıkın-
tılar yüzyıllardır kaynaklarının sömürülmesinden 
bağımsız değil. Sömürü düzeni, toplum üzerinde 
uzun yıllar silinmeyecek izler bırakıyor. Gasp edilen 
maddi değerler bir yana zorla köleleştirilen insanların 
geleceği de çalınmış oluyor. Nesilden nesile taşınan 
özgüven kaybı ülkelerin uzun yıllar ayağa kalkmasını 
engelliyor. İHH bu hassas duruma dikkat ederek 
çalışmalarını yürütüyor. Yapılan yardımlarda bölge-
nin kalkınması hedeflenirken bölge Müslümanları 
ile ünsiyet geliştiriliyor. İHH’nın her yıl dünyanın 
yaklaşık 100 bölgesine yaptığı yolculukları bu açıdan 
değerlendirmek gerek. Bu yolculuklarda bölge 
Müslümanlarının sıkıntıları ile ilgilenilirken kendi 
kurumsal yapılarını oluşturmaları da teşvik ediliyor. 

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı dünyanın 
yalnız kalmış, unutulmuş Müslümanları ile buluş-
mak için yeni bir fırsat. İHH bu Ramazan’da 96 ülke 
ve bölgeyi ziyaret edecek. Zekâtlarınız muhtaçlara 
ulaştırılacak. Zor durumda olanlar iftar sofralarına 
huzurla otursunlar diye kumanyalar paylaşılacak. 
Bölgenin ihtiyaçlarını tespit eden ekiplerimiz yeni 
projeler hazırlayacak. Uzak diyarlarda garip kalmış 
Müslümanlara selamlarınızı iletecek. Kıtalar ara-
sında kurulan bu köprüler onları unutmadığımızı 
gösterecek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek. 
Geleceğe dair umutlar yeniden yeşerecek.
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Kardeşçe Paylaşalım

Vakit Ramazan
Kuruluşundan bu yana Ramazan
çalışmaları gerçekleştiren ve
hayırseverlerimizin desteklerini
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İHH,
bu Ramazan da muhacir kamplarında 
çile dolduranlarla, savaşın her
şeylerini yok ettiği biçarelerle,
ocaklarından yoksulluk ve sefaletin 
eksik olmadığı kardeşlerimizle
bir araya gelerek onlara
selamınızı iletiyor.
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İnsanlık için hidayet kaynağı olan, ilahî kelamın indiril-
diği Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı 
içindeyiz. Müslümanlar için Ramazan, Allah’a yaklaşma-
nın en müstesna vakitlerinden olduğu kadar kardeşliğin, 
paylaşmanın da vaktidir. Rahmetin yeryüzünü kuşattığı, 
kardeşlik duygularının daha derinden hissedildiği bu ik-
limde, her Ramazan olduğu gibi hayırlarınızı yolumuzu 
bekleyenlere ulaştırıyoruz.

İHH olarak bu Ramazan çalışmalarımızı “Kardeşçe 
Paylaşalım Vakit Ramazan” sloganıyla gerçekleştiriyoruz. 
Bu Ramazan da Balkanlardan Afrika’ya, Asya’dan Kafkas-
ya’ya kilometreler aşıyor ve bu ayın bereketini uzak coğraf-
yalara taşıyoruz. İyiliğin ve paylaşmanın en çok müjdelen-
diği bu ayda dünyanın 96 ülke ve bölgesi ile Türkiye’nin 79 
il ve ilçesindeki yardım çalışmalarımızla mülteciler, yaşlı-
lar ve kimsesizler için temel gıda yardımları gerçekleştiri-
yor; yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye ve kıyafet 
desteğinde bulunuyoruz.

Ramazan yardımları için dünyanın dört bir yanında 
bulunan ekiplerimiz, aynı zamanda gidilen ülkelerde zor 
koşullarda yaşamını idame ettirmeye çalışan kardeşlerimiz 
için başlatılan projelerin temellerini atıyor; önceki dönem-
lerde hayata geçirilen projelerin denetimlerini yapıyor ve 
ihtiyaç duyulan yeni çalışmaların hazırlıklarını başlatıyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

RAMAZAN
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Bu Ramazan bağışlarınızı
dünyanın 96 ülke ve bölgesine
ulaştırıyoruz. 
Abhazya, Acara, Adıgey, Afganistan, Ahıska, Arakan, Arnavutluk, Azat Keşmir, Azerbaycan,
Bangladeş, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, 
Dağıstan, Doğu Türkistan, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahilleri, Filipinler/Moro, Filistin 
(Gazze), Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hindistan 
(Assam ve Kerala), Irak, İnguşetya, Jammu Keşmir, Japonya, Kuzey Irak, Kabardey Balkar,
Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkes, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kırım, Komor,
Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Küba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Mali, 
Mısır, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Peru,
Romanya, Ruanda, Sancak, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan (Darfur, Hartum,
Kesele), Suriye (Yermük), Tacikistan, Tanzanya, Tayland (Patani, Chang Mai), Tunus, Uganda, 
Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve

Çalışma yapılan ülkeler

RAMAZAN
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Bu Ramazan Türkiye’de
79 il ve ilçede kumanya dağıtım
çalışmaları yapıyoruz.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, 
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara,
Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, 
Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, 
Bilecik, Bingöl, Bitlis-Tatvan, Bolu, 
Burdur, Bursa, Bursa-İnegöl, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır,
Isparta, Hatay-İskenderun,
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 
Karabük, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 
Mardin, Mersin, Muğla, Muş, 
Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, 
Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, 
Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, 
Trabzon, Tunceli, Uşak, Van,
Yalova, Yozgat, Zonguldak

Çalışma yapılan şehirler

RAMAZAN
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Her Ramazan olduğu gibi bu Ra-
mazan’da da İHH iyilik kervanı 
dünyanın farklı yerlerinde zulüm 
gören, mağdur olan, dara düşen 
Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz 
de zekâtlarınızı, fıtır sadakalarını-
zı, kumanyalarınızı bu iyilik kerva-
nına katabilirsiniz.

RAMAZAN BEREKETİ 
BAĞIŞLARINIZLA
ARTIYOR

RAMAZAN



Yetimlere 
bayramlık hediye 
edebilir veya 
kırtasiye yardımı 
yapabilirsiniz
Bu Ramazan da 
Türkiye’de ve dünyada 
yetimlere ve ailelerine 
destek oluyor, eğitim 
ve kırtasiye yardımları 
yapıyor, bayramlık 
giysiler hediye ediyoruz. 
Sizler de 32 ülkede 
31.744 yetimimiz için 
hazırlanan bayramlık 
giysilerinden yetimlere 
hediye edebilirsiniz. 
Ayrıca 7.500’ü Suriyeli, 
7.500’ü de Türkiyeli 
yetimlere dağıtılmak 
üzere hazırlanan 15.000 
adet kırtasiye seti 
yardımlarımıza destekte 
bulunarak çocukları 
sevindirebilirsiniz.

’dir.

RAMAZAN
KAMPANYAMIZA
NASIL DESTEK OLABİLİRSİNİZ?

1 2 3 4 5 6

Zekât ve sadakalarınızı ihtiyaç
sahiplerine ulaştırabilirsiniz
Türkiyeli yardımseverlerin zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını 
savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. Siz de zekât ve sadakalarınızı İHH aracılığı ile 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

Gıda bankacılığı ile vergi muafiyetinden 
yararlanabilirsiniz
Kurum ve işletmeler gıda bankacılığı kapsamında 
vakfımıza bağış yapabilir ve yaptıkları bu yardımları gider 
olarak vergiden düşebilirler. Kurum ve işletmelerin gıda, 
temizlik, giyecek ve yakacak maddesi yardımları gıda 
bankacılığı kapsamında değerlendirilebilir. Yapacağınız 
yardımların bu kapsamda değerlendirilebilmesi için 
bağışların faturalandırılması, sevk irsaliyesi ve faturanın 
İHH adına düzenlenmesi gerekmektedir. Gıda bankacılığı 
hakkında detaylı bilgi için www.ihh.org.tr adresini ziyaret 
edebilir veya 0 212 631 21 21 numaralı telefonu arayıp bilgi 
alabilirsiniz.

Kumanya
bağışlayabilirsiniz
Bu Ramazan Türkiye’de 
79 il ve ilçede, dünyada 
96 ülke ve bölgede 
kumanya dağıtımları 
gerçekleştiriyoruz. 
Kumanyalarınızı 
vakfımız aracılığı 
ile muhtaçlara 
ulaştırabilirsiniz.

Kumanya paketi 
içeriği: pirinç, kırmızı 
mercimek, bulgur, toz 
şeker, makarna çeşitleri, 
reçel, nohut, ayçiçek yağı, 
zeytin, kuru fasulye,
çay, un, tuz.

Çocukları özel 
paketlerle 
sevindirebilirsiniz
Diş fırçası, diş macunu, şeker, 
gofret, kahvaltılık çikolata, 
bisküvi, kraker vb. ürünlerden 
oluşan “Ramazan Çocuk 
Paketi”yle binlerce çocuğun 
yüzünü güldürebilirsiniz. İHH 
tarafından bu Ramazan 7.500’ü 
Suriyeli, 7.500’ü de Türkiyeli 
çocuklarımız için olmak üzere 
15.000 adet Ramazan Çocuk 
Paketi hazırlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yukarıda belirtilen Ramazan yardımlarına 
çeşitli yollarla destek olabilirsiniz.

Gezici aşevimizde
iftar verebilirsiniz
Türkiye’de 25 ilde gezici 
aşevi ile iftar programları 
gerçekleştiriyoruz. Siz 
de gezici aşevimizle 
bir iftarın tamamını 
üstlenebilir, bir 
veya birden fazla 
kişinin iftar bedelini 
karşılayabilirsiniz.

Bir Kumanya
Paketi

’dir.80 TL

Bir “Ramazan Çocuk Paketi” 
’dir.30 TL

Vakıf merkezimize gelerek elden.

Adresimiz: Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Fatih / İstanbul

0212 631 2121 numaralı telefon ile.

online.ihh.org.tr/ramazan internet adresi ile.

160 54 51 numaralı posta çeki ile.

Banka hesap numaraları ile

Ziraat Bankası :  ........TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

Albaraka Türk :  .........TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans : .........TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01

Kuveyt Türk :  .............TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01

Halk Bank: ...................TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

Ayrıca bu bankaların 
şubelerinden 
kurumsal tahsilat ve 
internet sitelerinden 
bağış ekranı ile havale 
masrafı olmadan 
bağış yapabilirsiniz.

bir iftar programı

7.500 TL
7,5 TL’dir

Aşevimizle 1.000 kişilik

Bir kişinin iftar bedeli

İNSANİ YARDIM - 61. SAYI16 17
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ETİYOPYA’NIN

 ÇOCUKLARI

KAMERUN’DA 
İLK ORUCUN 
SEVİNCİ

ELLERİMİZİ BIRAKMIYOR

Murat Yılmaz / 2012

Osman Atalay / 2006

Orta Afrika Cumhuriyeti’nden gelen haberler 
çok kötü. Hristiyan çeteler kadın-çocuk deme-
den Müslümanları katlediyor. Ülkeden kaç-
mak bile çare değil, yol üzerine pusu kurmuş 
Balaka çeteleri ellerinde palalarla kaçmaya 
çalışan Müslümanları bekliyor. Yine de kaça-
bilen, yakın ülkelere sığınabilen insanlar var. 
İşte biz böyle bir durumda yola çıkıyoruz: Çad 
sınırına kaçmayı başarabilmiş Müslümanlara 
yardım etmek için. Çad merkezinde hazırla-
nan gıda dolu kamyonlarla ülkenin diğer ucu-
na doğru günler sürecek bir yolculuğa çıkıyo-
ruz. Ramazan başlamak üzere. Tek derdimiz 
kamplara sığınan mültecilere ilk iftarlarından 
önce kumanyalarını ulaştırabilmek. Toprak ve 
bozuk yollarda, zor şartlar altında yapılan yol-
culuk sonunda kamplara ulaşıyoruz. Kamplar-
da durum içler acısı. Binlerce kişi çalılardan 
yaptıkları barakalara sığınmış. Bazı çocukla-

rın kimsesi yok, ya aileleri öldürülmüş ya da 
yolda kaybolmuş. Neredeyse yiyecek hiçbir 
şey yok. Kadınlar çocuklarını doyurabilmek 
için hayvanların çöpe atılan kulak, kemik, deri 
vb. parçalarını kurutup haşlıyor ve bunlardan 
yemek yapmaya çalışıyor. Ellerindeki bir mik-
tar darıyı öğütüp suyla karıştırdıktan sonra 
ekmek niyetine yiyorlar. Ramazan’ın ilk günü 
ulaştığımız bölgede kamp kamp dolaşarak ha-
yırseverlerin desteği ile hazırlanan kumanya 
paketlerini 25.000 mülteciye dağıtıyoruz. Ça-
lışmalarımızı yakından takip eden bölge vali-
sinin yaptığı bir konuşmayı not defterimden 
olduğu gibi aktarıyorum: “Buraya ilk siz gel-
diniz ve bu üçüncü gelişiniz. Öyle bir zamanda 
geldiniz ki, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyo-
rum, tüm depolar boşalmıştı, hiçbir şey yoktu. 
Bugün Ramazan’ın ilk günü, siz gelmeseydiniz 
bu insanlar oruçlarını nasıl açacaklardı?”

Abdullah Kibritçi / 2014
Ramazan’ın ilk günü Kame-
run’un Douala kentine 10 
saatlik bir yolculuktan sonra 
ulaşıyor ve kısa bir istiraha-
tin ardından iftardan önce 
ihtiyaç sahibi ailelere Rama-
zan kumanyası dağıtıyoruz. 
Sonrasında yeni Müslüman 
olmuş 60 kişilik bir grupla 
iftar yemeğinde buluşuyoruz. 
Birçoğu 40 yaşını aşmış olan 
bu Müslümanların büyük 
bölümü, hayatlarının ilk Ra-
mazan orucunu tutuyordu. 
Bu insanlarla belki de yaşam-
larının en önemli olayı olan 
bu anları paylaşmak anlatıl-
maz bir duygu.

İHH’nın Ramazan çalışmaları için Etiyopya’da başkent Addis 
Ababa’ya yakın bir köydeyiz. Ramazan’da bu kuş uçmaz kervan 
geçmez köylerde dolaşmamız kadın-erkek, genç-yaşlı bu insanla-
rı hem şaşırtıyor hem de sevindiriyor. Burada yaklaşık 700 aileye 
gıda yardımında bulunurken çocukların defter, kalem, çanta is-
teklerini de yerine getirmenin telaşı içerisindeyiz. Köyden ayrı-
lırken çocuklar kalmamızı istiyor ve sevinçle üstümüzü, başımızı, 
ellerimizi çekiştirerek onlardan ayrılmamızı zorlaştırıyor.

ARAKANLI MÜLTECİLERLE

RAMAZAN

ORADAYDIK

Cihan Yıldırım / 2008

BANGLADEŞ’TE

Serkan Nergis / 2013

Ramazan yardımlarını ulaştırmak için saba-
hın ilk ışıklarıyla birlikte Arakanlı mültecilerin 
büyük zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi 
verdiği ve yaklaşık 60.000 kişinin kaldığı Kutu-
palong Kampı’na gidiyoruz. Kampta her aileye 
bir ay yetecek kadar yiyecek dağıtımı yapıyoruz. 
Burma’daki askerî rejimin baskılarından kaça-
rak bu kampa sığınan Arakan Müslümanları 
burada hayal edebileceğinizden çok daha kötü 
şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Kamp, birbi-
rine bitişik tek odadan oluşan ve hiçbir altyapı-
sı, elektriği, suyu olmayan derme çatma bara-
kalardan oluşuyor. Kampı dolaşırken içiniz cız 
ediyor ve böyle bir ortamda yaşamayı göze alan 
bu insanların ülkelerinde nasıl bir baskı görmüş 
olabileceklerini düşünüyorsunuz.

Bazen bir mülteci kampında bazen
okyanusların ötesindeydik, bağışlarınızla 
ihtiyaç sahiplerinin yanında nice
Ramazanlar geçirdik.

BU İNSANLAR ORUÇLARINI

NASIL AÇACAKLARDI?” 

“SİZ GELMESEYDİNİZ
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ORADAYDIK

KAMBOÇYA’DA
BÜYÜK KÜÇÜK HERKESİ 
SEVİNDİRDİK

Yusuf Armağan / 2008

Ramazan yardımları için bulunduğumuz Kamboçya’da ço-
cukların peşine düşmek bir serçenin peşine düşmek gibi 
bir şey. Çarçabuk sıvışıveriyorlar kendilerine yöneldiği-
nizde. Fotoğraflarını çekerek teselli bulabiliyoruz. Ama 
çocuk bu, canı oynamak istiyor. Cami avlusunda balonlar 
eşliğinde oyuna dalıyoruz. Her çocuğun vakti unutması 
gibi unutuyoruz zamanı. Tam ayrılık vakti geliyor derken 
yanımıza yaşlı bir amca geliyor. Geçtiğimiz Ramazan ayına 
kadar gözleri görmüyormuş bu amcanın. İHH’nın deste-
ğiyle ameliyatı yapılmış ve o günden sonra gün yüzü gör-
müş amcamız. Bizim orada olduğumuzu öğrenince de bü-
yük bir heyecanla koşmuş gelmiş yanımıza. Gülümseyen 
yüzüyle bize ettiği duaları bir ömür boyu unutamayız.

Cevdet Kılıçlar (Mavi Marmara şehidi) / 2008

Lübnan’daki Ramazan çalışmalarımız kapsamında Filistinli mültecilerin barındığı Burc el-Ba-
rajne Kampı’nı ziyaret ediyoruz. Burada durum gerçekten çok kötü. Kampta bulunan tüm 
evler birbirine yaslanmış şekilde inşa edilmiş. Onlar da tıpkı bu kampta yaşayan mülteciler 
gibi ancak birbirlerine dayanarak ayakta kalabiliyorlar. Kampta altyapı yok denecek kadar az. 
Sokakların köşe başlarına kadar getirilen su şebekesi plastik borular yardımıyla tıpkı elektrik 
kabloları gibi yukarıdan, evlerin duvarlarından dağıtılıyor. Aynı zamanda tüm elektrik, telefon 
ve diğer iletişim ve altyapı hatları da yukarıdan gidiyor. Birbirine dayanmış evler ve dar so-
kaklar nedeniyle bir avuç kalmış gökyüzü, bu kablo ve boru trafiği yüzünden iyice kapanıyor.

LÜBNAN’DA
BİR MÜLTECİ KAMPINDA

GÜRCİSTAN’DA

Murat Yılmaz / 2012

Ramazan yardımları için gittiğimiz Gürcistan’da kardeşlerimizle 
buluşacak olmanın heyecanın yaşıyoruz. İlk durağımız Poti-Şav-
ğele. Burada un, pirinç, şeker, makarna, sıvı yağ ve tuzdan mü-
teşekkil kumanyalarımızı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dualar 
dudaklarda, hatırlanmanın getirdiği memnuniyet yüzlerde sev-
giyle kucaklaşıyoruz. Sonra Maharaza köyüne gidiyoruz. Burada 
yetim ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Gözyaşları içinde kabul ediyor 
yardımlarımızı anneler ve bizi bir soruyla derinden sarsıyorlar: 
“Bizi nereden buldunuz?”

İÇİMİZİ YAKAN SORU
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İHH’nın teklifi üzerine İslam İşbir-
liği Teşkilatı’nın 2013 yılında aldığı 
kararla her yıl Ramazan ayının 15. 
günü Dünya Yetimler Günü olarak 
kutlanıyor.

HER 15 RAMAZAN’DA 
YETİMLERLE
KUCAKLAŞIYORUZ

Fotoğraf: Cihat Uçar

Ortadoğu’dan Afrika’ya, Kafkasya’dan Balkan-
lara kadar dünyanın dört bir yanında savaş, 
doğal afet, yoksulluk ve benzeri sebeplerle ya-
şanan mahrumiyetler nedeniyle 200 milyon-
dan fazla çocuğun yetim kaldığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Bu çocuklara her yıl 3 milyonun 
üzerinde yeni yetim ve terk edilmiş çocuğun 
eklendiği, her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçı-
rılarak satıldığı, 300.000 çocuğun cephelere 
sürüldüğü yeryüzünde insanlığın kendilerini 
fark etmesini bekleyen milyonlarca yetim ço-
cuk bulunuyor.

İHH’nın teklifi ve İslam İşbirliği Teşkila-
tı’nın aldığı kararla her 15 Ramazan’da kut-
lanan Dünya Yetimler Günü ile dünyanın en 
çok istismara uğrayan grubunu oluşturan ye-
tim çocuklarla ilgili farkındalık oluşturulması 
hedefleniyor. Bu Ramazan, Dünya Yetimler 
Günü yetimlerin hayatlarını daha iyi şartlarda 
idame ettirebilmeleri için “yetimhanelerin ih-
yası” temasıyla kutlanıyor.

RAMAZAN
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Nepal nisan ayında meydana ge-
len deprem felaketiyle sarsıldı. 
8.000’den fazla kişinin hayatını 
kaybettiği, yaklaşık 20.000 kişinin 
yaralandığı afette binlerce ev yıkı-
lırken depreme maruz kalan halkın 
mağduriyeti halen devam ediyor.

NEPAL
HALKININ
YARDIMINA 
KOŞTUK

NEPAL

Fotoğraf: Burak Karacaoğlu
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NEPAL

7.9 şiddetindeki deprem haberini alır almaz 
bölgeye intikal eden İHH Acil Yardim Eki-
bi, depremden saatler sonra bölgeye ulaşa-
rak arama kurtarma çalışmalarına başladı. 
İkisi doktor olmak üzere 16 kişiden oluşan 
İHH ekibi, deprem felaketinin ilk günlerin-
de enkazlarda arama kurtarma çalışmaları 
gerçekleştirdi.

Son yılların en büyük felaketinin yaşan-
dığı Nepal’de mağdur durumdaki halkın 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tespitler 
de yapan İHH ekibi, bölgeye başta gıda ol-
mak üzere çeşitli yardımlar ulaştırdı. 

Depremden etkilenen Kathmandu, 
Nuwakot, Kavre, Dhading, Dolakha, Sin-
dupalchauk, Okhaldunga, Bhaktapur şe-
hirlerinde gerçekleştirilen yardımlardan 
yaklaşık 3.500 aile istifade etti. 3.383 çuval 
pirinç, 6.766 kg mercimek, 6.766 kg şeker, 
3.383 kg tuz, 6.766 lt yağdan oluşan gıda 
yardımları ile birlikte evlerini kaybeden 
depremzedelere 1.177 tente çadır ve 1.983 
battaniye ulaştırılarak mağduriyetleri gide-
rilmeye çalışıldı.



Yazı ve Fotoğraf: EKREM ES

Mağdurların yanı 
başında 

ORADAYDIK
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Yaklaşık yedi saatlik bir yolculuktan sonra 
uçağımız Nepal’in başkenti Katmandu’ya 
ulaştığında depremin etkilerini daha hava-
dayken hissetmeye başladık. Yaşanan panik 
ve kargaşadan dolayı havalimanında trafik 
yoğunluğu oluşmuştu. Uçağımız yaklaşık 
bir saat Katmandu semalarında turladıktan 
sonra alana indi. Havalimanına adım attı-
ğımız dakikalarda şiddetli bir artçı deprem 
meydana geldi; ciddi bir panik oluştu. Ne-
palli bir askerin sarsıntı durduktan sonra 
bile sallandığını zannederek endişeye ka-
pıldığını gördük. Büyük depremin üzerin-
den henüz 24 saat geçmemişti ve yaşanan 
dehşetin izleri, bu genç askerde olduğu gibi 
insanların yüzlerinden anlaşılabiliyordu. 
Havalimanından çıktığımızda kıvrılarak 
uzanan bir insan kuyruğu ile karşılaştık. 
Yabancı ülke vatandaşları bulabildikleri 
ilk uçakla ülkeden ayrılmak üzere havali-
manına yığılmıştı. Konaklayabileceğimiz 
bir otel arayışına girdik. En sağlam ve yeni 
binalardan biri olduğu söylenen otele var-
dığımızda kolon ve kirişlerindeki çatlakları 
gördükten sonra .çadırlarımızla kamp kur-
maya karar verdik. 

Katmandu’da ilk durağımız merkezde 
bulunan ülkenin en büyük camisi oldu. Ne-
palli kardeş kuruluşumuz, nispeten sağlam 
yapısıyla cami ve külliyesini kriz merkezi 
haline getirmişti. Arama kurtarma ekibi-
miz yıkılan bölgelerde tespit yapmak üzere 
saha çalışmasına aynı gün başladı. İlk var-
dığımız bölge oldukça eski binaların bulun-
duğu Bhaktapur tarihî şehri oldu. Şehirde 
neredeyse sağlam tek bir bina kalmamıştı. 

Mahallelerin tamamen yıkıldığı bölge-
de yaptığımız keşiften sonra yerel yetkili-
lerle temasa geçtik. İnsanlar enkaz altında 
kalan yakınlarını kurtarabilmek için çare 
arayışındaydı. Binaların çoğunun yığma 
tuğla şeklinde imar edilmiş, beton bölüm-
leri olmayan yapılar olduğunu gördük. En 
az 70 yıllık binalar âdeta bir toprak yığını 
haline gelmişti. Bu durum enkaz altında 
kalan insanların nefes alabilecek boşluk-
lardan mahrum olduğunu gösteriyordu. Ne 
yazık ki bu konuda haklı çıkmıştık zira yap-
tığımız sesli ve görüntülü taramalarda canlı 
izine rastlayamıyorduk. 

Depremden 48 saat sonra ekibimiz tam 
teçhizatlı bir şekilde sahaya indi. Gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar birçok enkazda 
çalışmalar yürüttük. Bizi görenlerin bü-
yük bir endişe ve ısrarla bizi yönlendirdiği 
enkazların altında kalan insanların ölmüş 
olduğunu tespit ettik. İlerleyen günlerde 
hissedilir şiddette her gün en az dört artçı 
deprem yaşadık. Kurtarma çalışmaları de-
vam ederken Uluslararası Doktorlar Birli-
ği’nden (AID) doktorlarımız sahra hasta-
nesi kurdu. Bu sırada acil yardıma ihtiyaç 
duyan binlerce insan için barınma, gıda 
ve hijyen yardımlarının organizasyonuna 
başladık.

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri 
olan Nepal’de halk depremle beraber açlık 
ve salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşı-
yaydı. Ülkede temiz su sıkıntısı başlamıştı 
ve buna bağlı hastalıklar görünür hale geli-
yordu. Bizler de yardımlarımızı bu tehditle-
rin bertaraf edilebilmesi adına sürdürdük. 

Depremin ilk haftasında Lolitpur, 
Gorka, Bhaktapur bölgelerinde binler-
ce insana yardım ulaştırmak nasip oldu. 
Şehir merkezlerinin yanı sıra birçok dağ 
köyünde dağıtımlar yapıldı. Köy yolları-
nın zor şartları sebebiyle bazı bölgelere 
ulaşmak sekiz saat sürdü. Ulaştığımız 
yerlerde enkazların önünde bekleyen 
depremzedeler Türkiye’den gelen bu iyi-

lik kervanını gördüklerinde büyük sevinç 
yaşıyordu. Onları sevindiren şey aldıkları 
yardımdan ziyade bizlerin orada oluşuy-
du. Depremin acısını çok yakından bilen 
bizler için en önemlisi, zor zamanların-
da onların yanında olabilmekti. Mağdur 
Nepal halkı için yapılması gereken daha 
çok iş var. İHH ekipleri halen bölgedeki 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Dünyanın tepesinde meydana gelen 7.9 şiddetindeki depremin 
ardından birkaç saat içerisinde hazırlıklarını tamamlayan 
İHH Arama Kurtarma Ekibi Nepal’in yolunu tuttu.

NEPAL
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İHH, Myanmar’daki Budist hükü-
metin zulmünden kaçarak dört ay 
denizin ortasında mahsur kalan 
ve sonunda Açe hükümeti tarafın-
dan kabul edilen Rohingyalı Müs-
lümanlara yardım ulaştırdı. Daha 
önce de Açe’ye sığınan 800 kadar 
göçmene yardım dağıtan İHH, 
Ummah ve Al Imdaad kurumları-
nın desteğiyle balıkçılar tarafından 
kurtarılan yaklaşık 450 Arakanlı 
ve Bangladeşli mülteciye de kaldık-
ları kampta hijyen malzemesi, ço-
cuk bezi, elbise ve battaniye dağıttı. 
Kampta ayrıca mülteciler için sıcak 
yemek dağıtımı da yapıldı. Bölgeye 
ilk ulaşan yardım kuruluşu olan 
İHH, 84’ü çocuk 357 Rohingya 
Müslümanının kaldığı Birem Ba-
yen Kampı’nda kalıcı projeler ger-
çekleştirmeyi planlıyor.

ARAKANLI
MÜLTECİLERE
YARDIM

ARAKAN



Av. FİKRET ÖZGÜL 

“Gemide açlık ve
sıcaktan delirenler oldu”

(Arakan’dan kaçış)

ORADAYDIK
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Arakan’ın gerçek sahipleri olmalarına rağ-
men Rohingya Müslümanları, yıllardır 
Myanmar’daki Budist hükümetin zulmünü 
yaşıyor. Rohingya Müslümanları bir kez 
daha ölüm tehditleri ve baskılarla vatanla-
rından kovuldu ve dört ay boyunca denizin 
ortasında mahsur kaldıktan sonra Endonez-
ya’ya sığınarak hayatta kalmayı başardı. 

Myanmar hükümetinin baskılarına daya-
namayarak evlerini, yurtlarını geride bırakan 
Arakanlı Müslümanlar, geçtiğimiz aylarda 
yanlarına aldıkları bir iki haftalık yiyecekle 
belirsizliğe doğru yola koyuldular. Özgürlük-
lerini kazanmak ve canlarını kurtarmak için 
kendilerini bekleyen insan tacirlerine binbir 
çileyle elde ettikleri bütün paralarını vererek 
gemilerle bir meçhule doğru adım attılar. 

Arakanlılar, kendilerini kabul edecek bir 
ülke bulabilmek için aylarca denizin orta-
sında bir ülkeden diğerine umut içerisinde 
yol aldı. Fakat hiçbir ülke onları kabul et-
medi. Binlerce insan, açık denizde bulunan 

gemilerde adeta ölüme terk edildi. Denizin 
ortasında dört ay süren bekleyişin ardından, 
hayatta kalanlar, en azından şimdilik, ken-
dilerine sığınacak bir kara parçası buldular. 
Biz de İHH ekibi olarak Endonezya’nın Açe 
bölgesindeki kamplara sığınan Arakanlıla-
rın durumunu yakından görmek ve yardım 
götürmek için bölgeye ulaştık.

Açe’de bulunan üç ayrı kampta 2.000’in 
üzerinde Arakanlı mülteci kalıyor. Bölgeye 
gittiğimizde mültecilerin aylar sonra sıcak 
yemeğe kavuşmalarından dolayı yaşadıkları 
mutluluğa şahit olduk. Ulaştırdığımız yar-
dımlarla Arakanlı Müslümanların ve çocuk-
ların yüzlerini güldürmek, sıcak bir yemekle 
ne kadar mutlu olduklarını görmek bize bir 
nebze avuntu oldu. 

Kampta ziyaret ettiğimiz Müslümanlar ile 
konuştuk ve yaşanan acıya, trajediye yakından 
şahit olduk. Arakanlı bir kadın mülteci olan 
Manu Ricvana, ölüm gemisinde açlık, susuz-
luk ve hastalık nedeniyle anne ve babasını 
kaybeden 1,5 yaşındaki Rızvan ile 7 yaşındaki 
Cemal Hüseyin ismindeki iki kardeşe sahip 
çıkıp onlara annelik yapmaya karar vermiş. 
Bizleri görünce içini dökmeye başlayan Ricva-
na, çok büyük işkencelere maruz kaldıklarını 
söyleyerek, “Endonezya bizi kabul etmeseydi 
geri dönmek yerine hepimiz denizde ölmeyi 
tercih ederdik.” dedi. Endonezya’daki kampa 
altı gün önce gelen Muhammed Raşid ise, 
“Myanmar’dan silah zoru ile çıkarıldık. Bang-
ladeş ve Myanmar arasında bulunan denizin 
ortasındaki gemilere botlarla taşındık. Ge-
mide 450 kişi vardı ve 10 kilo pirinçle hayat-
ta kalmaya çalışmak kolay olmadı. Gemide 
sıcaktan, açlıktan deliren ve kendini öldüren 
arkadaşlarımız oldu. Budist kaptan ve ekibi 
gemiyi terk etti. Bizleri Endonezyalı balıkçılar 
kurtardı.” diyerek yaşadıklarını anlattı. 

“Myanmar’da adeta yaşam 
hakkımız kalmamıştı. 7.000 kişi 
ile bu ölüm yolcuğuna çıkarken 
her birimiz vatanımızı, evleri-
mizi, düşlerimizi Myanmar’da 
bıraktık. Hiçbir hakkımızın 
tanınmadığı vatanımızdan
ayrılmak için insan kaçakçıları-
na sığınmak zorunda kaldık.
Tek amacımız insanca yaşaya-
bileceğimiz bir yere ulaşmaktı.” 

Myanmar hükümetinin Arakanlıları yok sayan
politikaları, Budist çetelerin saldırıları, Müslümanların 
bu bereketli topraklardan silinip yok edilmesini amaçlı-
yor. 1784 yılından bu yana Arakanlı Müslümanlar farklı 
tarihlerde büyük zulümlere maruz kaldı. Bunların en 
büyüklerinden biri Mart 1942’de gerçekleşti. Minbya kö-
yünde başlayan ve bütün Arakan’a yayılarak yaklaşık 40 
gün süren saldırılarda Budist Rakhineler en az 150.000 
Arakanlı Müslüman’ı katletti. Benzer olaylar daha sonra 
defalarca tekrarlandı. Budist saldırılarının sonuncusu 
Haziran 2012’de gerçekleşti ve yine binlerce Müslüman 
katledildi. Arakanlı Müslümanlar Myanmar’da vatandaş 
sayılmıyor, kendilerine kimlik dahi verilmiyor.

Arakan’ın çileli tarihi

ARAKAN
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Güney Afrika yardım kuruluşu Al Imdaad Heyeti, Kilis Öncüpınar’da bu-
lunan konteyner kenti ziyaret etti. Suriye’de yürütülen yardım çalışmaları 
hakkında Kampın koordinatörü Serkan Öktem’den bilgi alan Güney Afrikalı 
heyet, daha sonra konteyner kenti gezdi. Öncüpınar Konteyner Kenti’ndeki 
çift katlı konteynerleri inceleyen heyet, sonrasında Suriyeli çocukların eğitim 
gördüğü anaokulunu ziyaret etti. Heyet üyeleri, öğrencilerin söylediği Türkçe 
ve İngilizce şarkıları dinledi. Türkiye’de yapılan kampları çok beğendiğini 
belirten, Al Imdaad yardım kuruluşu temsilcisi Mohamma Motalla, “Biz Gü-
ney Afrika Yardım Kuruluşu olarak kampların nasıl yapıldığını Türkiye’den 
öğreneceğiz. Güney Afrika’ya döndüğümüz zaman yardım kuruluşu temsil-
cileriyle oturup yardımlar hakkında konuşacağız. İHH’nın yaptığı yardımlara 
bizler de destek vermek istiyoruz.” diye konuştu.

SURİYE

AL IMDAAD HEYETİ’NDEN 
KONTEYNER KENTE
ZİYARET

İHH, Suriye’de mültecilerin 
yaşadığı elektrik sıkıntısını 
giderebilmek için konteyner 
kentlere güneş enerji kiti 
projesi başlattı. İlk olarak 
Halep’in Azez ilçesine 
kurulan 1.000 konteynerlik 
kente güneş enerji kitleri 
yerleştirildi. Böylelikle Suri-
yeli sığınmacılar karanlıkta 
kalmayacak, gıdalarını bo-
zulmadan koruyabilecekler. 
Ayrıca kampın camisine 
yerleştirilen enerji kitleri sa-
yesinde de insanlar ibadetle-
rini rahatça yapabilecekler.

Mülteci
kamplarına
güneş enerjisi

Suriye’nin en büyük 
kentlerinden olan İdlib’in 
muhalifler tarafından ele 
geçirilmesinin ardından 
Esed rejimi İdlib’e klor ga-
zıyla saldırılarda bulundu. 
Özellikle hava saldırıları 
ile sivillerin hedef alınması 
sonucu binlerce aile evlerini 
terk etmek zorunda kaldı. 
Büyük çoğunluğunu kadın 
ve çocukların oluşturduğu 
insanlar tarlalarda hasır-
ların üzerinde hayatlarını 
devam ettirmeye çalışıyor. 
İHH sığınmacıların acil 
çadır, battaniye ve gıda mal-
zemesi ihtiyaçlarını karşı-
ladı. Yardım çalışmalarımız 
devam ediyor.

Suriye rejimi 
çocukları ve 
kadınları hedef 
almaya devam 
ediyor

Konya İHH ve Konya Ulus-
lararası Doktorlar Birliği 
(AİD) Hatay’da bulunan 
Emel Hastanesi’ne üç adet 
diş ünitesi kazandırdı. 10 
kişilik uzman diş hekimi ve 
diş hekimliği bölümünde 
okuyan öğrencilerden olu-
şan bir grup, ilk muayene-
lerini gerçekleştirmek üzere 
bölgeye gitti. Konya İHH 
Derneği Başkanı Dr. Hasan 
Hüseyin Uysal, en kısa sü-
rede bir mobil diş ünitesini 
de Suriye’nin iç bölgelerine 
ulaştırmak istediklerini 
ifade etti.

Reyhanlı’ya 
diş ünitesi
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Suudi Arabistan Veliaht 
Prens Danışmanı Said Elu-
rabi Elharisi ve Suudi Ara-
bistan Ankara Büyük Elçisi 
Adil bin Sirac Merdad’ın da 
aralarında bulunduğu altı 
kişilik Suudi temsilci heye-
ti, Kilis’e gelerek İHH’nın 
Suriye çalışmalarını 
yerinde inceledi. Çift katlı 
konteyner kenti ve günlük 
100.000 ekmek kapasiteli 
fırını ziyaret eden Elharisi, 
duygularını şöyle ifade 
etti: “Türklerden Allah razı 
olsun! Kendilerine sığınan 
insanları sığınmacı gibi 
değil, kardeşleri gibi ağır-
lıyorlar. Suriyeliler burada 
misafir değil, ev sahibi gibi 
rahatlar.”

SUUDİ
ARABİSTAN’DAN 
KONTEYNER
KENTE ZİYARET

Suriye ve Karadağ için toplanan 16 TIR yardım malze-
mesi, Mavi Marmara Şehitleri’nin adını taşıyan TIR’larla 
bölgeye gönderildi. Konya İnsani Yardım Derneği, 
14’ü Suriye, 2’si de Karadağ olmak üzere 16 TIR insani 
yardım malzemesini Mavi Marmara Şehitleri Furkan 
Doğan, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür ve İbrahim 
Bilgen’in adını taşıyan tırlarla bölgeye gönderdi. Progra-
ma katılan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Suriye 
yardımları yetersiz kalıyor, Esed yanlılarının uyguladığı 
ambargo sebebiyle yardımlar ihtiyaç sahiplerine zorlukla 
ulaştırılabiliyor. Bütün siyasiler Suriye halkının yanında 
olmalı.” diye konuştu. Yıldırım, Konya’dan beş ayda 35 
TIR insani yardımın gönderildiğine dikkati çekerek 
hayırseverlere teşekkür etti.

SURİYE VE KARADAĞ İÇİN
16 TIR YARDIM

Suriye’ye 100 TIR Yardım
İHH ve Katar AİD iş birliğiyle Suriye’ye 100 TIR’lık gıda 
yardımı gönderildi. İHH Reyhanlı Lojistik Merkezi’nde 
düzenlenen törenle Suriye’de dağıtımı yapılmak üzere 
40.600 adet gıda paketi, 31.700 adet 50’şer kilogramlık 
un çuvalı gönderildi. Yardımlar Suriye’nin Şam, Halep, 
Hama, Humus ve İdlib kentleri ile Türkiye sınırına yakın 
bölgelerde barınan Suriyeli ailelerin gıda ihtiyaçlarını 
karşılayacak.

İHH; Türkiye, Irak, Lübnan ve Ürdün’de sayıları 1,5 milyona 
ulaşan Suriyeli sığınmacılara yardım eli uzatmaya devam ediyor. 

Acil yardım ekibimiz son olarak mart ayı içerisinde Ürdün’ün 
Amman ve Mefrak şehirlerinde yaşayan 1.000 aileye gıda

yardımı ulaştırdı. Gıda paketlerinde makarna, pirinç, bulgur, 
kuru fasulye, kırmızı mercimek, zeytin, salça, ayçiçek yağı, şeker 

gibi gıda malzemeleri bulunuyor.

ÜRDÜN’DEKİ SURİYELİ
SIĞINMACILARA YARDIM ELİ

SURİYE
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İsrail’in Gazze’de uyguladığı 
ambargo nedeniyle zor şart-
lar altında yaşayan Gazze 
halkına ekmek yardımı ger-
çekleştirildi. Bir ay boyunca 
Gazze’nin bütün bölgelerine 
yapılacak olan ekmek yar-
dımlarından 14.000 aile fay-
dalandı. İçerisinde Filistin’e 
özgü 50 adet pita ekmeği 
bulunan paketler, her aileye 
bir veya iki paket düşecek 
şekilde dağıtıldı.

Gazze’ye
ekmek yardım

İHH ve TİKA’nın Gazze’de 
açtığı meslek edindirme 
kurslarından mezun 
olan öğrencilere dikiş ve 
overlok makinesi hediye 
edildi. İHH, Gazze’de açtığı 
ücretsiz kurslarla eğitim ve 
kültürel hizmet vererek böl-
genin kalkınmasına katkıda 
bulunmaya devam ediyor.

Gazze’de
meslek
edindirme kursu

Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez, Miraç 
Kandili dolayısıyla gittiği 
Gazze’de İHH’nın Filistin 
çalışmalarını yerinde ince-
ledi. İHH tarafından inşa 
edilen Osmanlı Kültür Mer-
kezi’ni ziyaret eden Görmez, 
burada çocukların okuduğu 
şiirleri dinledi, gençlerle 
muhabbet etti ve yapılan 
çalışmalar hakkında İHH 
yetkililerinden bilgi aldı.

Diyanet
İşleri Başkanı 
İHH’nın Gazze 
OfisindeİHH ve Filistin Dayanışma Derneği, İsrail zindanlarında tutsak olan binlerce Filistinlinin 

uğradığı sistematik işkence ve haksızlıkları dünya kamuoyuna duyurmak için 17-24 Nisan 
tarihlerini “Filistinli Esirlerle Dayanışma Haftası” olarak ilan etti. İHH Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Aynacı, “Kardeşlerimiz açık hava cezaevinde yaşamlarını sürdürmeye 
çalışıyor. Bizler unutmamak için buradayız.” dedi. 10 yıl İsrail hapishanelerinde esir tutulan 
Hüsam Bedirhan ise “Eğer bir direniş varsa karşılığında ölüm de hapis de olacaktır. Biz bu 
yola çıkarken bunları biliyorduk. İsrail hapishanelerini tek bir cümleyle ifade etmek gerekir-
se, ‘Her şey engelli, her şey yasak, sevinmek bile yasak.’ ” dedi.

DÜNYA FİLİSTİNLİ
ESİRLERLE DAYANIŞMA HAFTASI

İHH, Filistin’de siyonistlerin zulmünden kaçıp Suriye’ye yerleşen, ardın-
dan da Beşşar Esed’in zulmünden kaçarak Lübnan mülteci kamplarına 
yerleşmek zorunda kalan 4.000 Filistinli aileye gıda ve giysi yardımında 
bulundu. Ekipler daha önce bölgeye yapılan, yaklaşık 1.000 ailenin su 
ihtiyacını karşılayan İstanbul Su Kuyusu’nu ve şark çıbanı hastalığının 
tedavisi için yapılan sağlık merkezini ziyaret etti.

İHH LÜBNAN’DAKİ
SIĞINMACILARIN YANINDA

FİLİSTİN - GAZZE
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Mavi Marmara Gemisi’ne 31 Mayıs 2010’da 
düzenlenen İsrail saldırısını protesto etmek 
için on binlerce kişi İstanbul’da Kudüs ve 
Mavi Marmara şehitleri için “Özgür Kudüs 
Yürüyüşü” sloganıyla bir yürüyüş gerçek-
leştirdi. Saldırının beşinci yılında, ikindi 
namazı sonrası Fatih Camii’nden başlayan 
yürüyüş, Edirnekapı’daki dua ile son bu-
lurken yol boyunca çeşitli sloganlarla İsrail 
işgal devleti tel’in edildi. Anadolu’nun farklı 
şehirlerinden binlerce kişinin katıldığı yürü-
yüş öncesi Fatih Camii avlusunda bir prog-
ram düzenlendi.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda 
ilk sözü alan Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Levent Uslu, İsrail’in sadece 
insani yardım taşıyan bir gemiye saldırdı-
ğını hatırlatarak, “Bu geminin vurulması 
İsrail’in korkusunun bir göstergesidir. İsrail, 
Müslümanlardan korkuyor.” dedi ve Kudüs 
için mücadele etmenin bütün Müslüman-
ların görevi olduğunu söyledi. Programda 
konuşan bir diğer isim ise gazeteci-yazar 
Abdurrahman Dilipak idi. Dilipak Filis-
tin davasının kendileri için tarihî ve millî 
bir dava olduğundan bahsederek, “Anado-
lu’nun işgali Filistin’de başlamıştır. Filistin 
davası bizim kendi öz davamızdır. Kudüs’ün 
kurtuluşu sadece Filistin halkının kurtuluş 
davası olmayacak, İslam ümmetinin kur-
tuluşu olacak. Sadece ümmetin değil tüm 
insanlığın kurtuluşu olacak.” dedi. Mavi 
Marmara gemisine yapılan saldırıda İsra-
il askerleri tarafından şehit edilen Furkan 
Doğan’ın babası Ahmet Doğan da oğlun-
dan bahsettiği konuşmasında, “Furkan ge-
miye çok güzel hayallerle bindi. Allah ona 
şehadet nasip etti. Bu dünyanın pisliklerine 
bulaşmadan Rabbim onu yanına aldı.” diye-
rek Mavi Marmara şehitlerini selamladı.

ON BİNLER KUDÜS ve
MAVİ MARMARA
İÇİN YÜRÜDÜ

Fotoğraf: Fatih Bacağıkırık

FİLİSTİN - GAZZE
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“Bu yürüyüş
Mescid-i Aksa’da

son bulacak.”

İHH olarak İsrail’in Gaz-
ze’de uyguladığı ambargo 
ve zulmü protesto etmek ve 
neredeyse bölgede her gün 
yaşanan dramı insanlarımı-
za hatırlatmak için Eminö-
nü Meydanı’nda bir tiyatro 
oyunu sergiledik. Oyun için 
Siyonistlerin Filistin’de inşa 
ettiği sekiz metre yüksek-
liğindeki Utanç Duvarı’nın 
maketi yapıldı. Oyunda, 
utanç duvarına yazı yazarak 
Siyonistleri protesto eden 
bir grup Filistinli gencin eli 
silahlı İsrail askerleri tara-
fından öldürülmesi anlatıl-
dı. Mavi Marmara gemisine 
düzenlenen saldırının yıl 
dönümünde gerçekleştiri-
len gösteriye vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi.

İSRAİL ZULMÜ 
EMİNÖNÜ
MEYDANI’NDA 

Fatih Camii avlusundaki programda son olarak İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım söz aldı. 
Konuşmasına Kudüs yürüyüşünün başladığını ve bu yürüyüşün Mescid-i Aksa’da son bulacağını 
belirterek başlayan Yıldırım, “Onlar biliyor ki, Doğu Akdeniz Kudüs toprağıdır. Kudüs’süz bir İs-
lam olmaz. Kudüs, kurtulması gereken bereketli bir beldedir. İsrail’in işgal ettiği bütün Filistin top-
rakları yine Müslümanların olacak. Bir gün gelecek Mescid-i Aska’da alnımızı secdeye koyacağız. 
Bu yürüyüş Kudüs yürüyüşüdür.” diye konuştu. Özgürlük Filosu’na yapılan saldırıya da değinen 
Bülent Yıldırım, “Silahsızdık, sivildik, insani yardım götürüyorduk ve yetim çocuklara oyuncak 
verecektik. Bütün dünya bizim yanımızdaydı. Birleşmiş Milletler açıklama yapmıştı. Avrupa Par-
lamentosu bizim haklı olduğumuzu söylemişti ve İsrail’in uyguladığı ablukayı doğru bulmuyordu. 
Buna rağmen bize saldırdılar.” diyerek gerçekleştirilen katliamı anlattı. 

FİLİSTİN - GAZZE
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İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından dü-
zenlenen “Ortadoğu’da Kürtler ve Barış” 
sempozyumu 25-26 Nisan tarihlerinde Di-
yarbakır’da gerçekleştirildi. İki gün süren 
oturumlar, çok sayıda akademisyen, gaze-
teci, öğrenci ve diğer meslek gruplarından 
katılımcılar tarafından takip edildi.

 

İSLAM DÜNYASI MESELELERİNİ 
KENDİSİ ÇÖZEBİLİR

Sempozyumun açılış konuşmasını ya-
pan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
Kürt ve Türk ittifakının Suriye, Irak ve 
Lübnan’daki kaosa çözüm üretebileceği-
ni söyledi. Yıldırım, “İslam milleti kendi 
meselelerini çözecek yetenektedir. İşte 
bunu dediğimiz an, kararımızı verdiğimiz 
an çözümü kendimiz üretebiliriz. Fakat 
bundan rahatsız olanlar var. Bunlar, İslam 
dünyasının parçalanması, bölünmesi, ko-
lay yenilir yutulur hale gelmesi için gayret 
eden egemen güçlerdir.” diye konuştu.

 Çözüm ve barış sürecine katkıda bu-
lunanların unutulmayacağını belirten Yıl-
dırım, “Taraflar söylediklerine dikkat et-
meli, birbirlerini rencide edecek şeylerden 
kaçınmalı. Bu sürecin tarafları millettir, 
halktır; süreç artık partileri, örgütleri aş-
mıştır.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KÜRTLER HER ZAMAN BARIŞTAN 
YANA OLMUŞTUR

Yıldırım’ın ardından söz alan Dünya 
Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. 

Muhyiddin Ali Karadaği, “Ortadoğu Ba-
rışının Tesisinde Kürtlerin Rolü” başlıklı 
konuşmasında Kürtlerin tarih boyunca 
her zaman barıştan yana olduğunu ve 
barışın tesisi için türlü bedeller ödedi-
ğini belirterek çözüm sürecinden hiçbir 
şekilde geri adım atılmaması gerektiğini 
ifade etti. Bugüne kadar Kürt halkının 
çeşitli haksızlıklara maruz kaldığını ve 
hakların alınması için meşru zeminde 
çaba göstermek gerektiğini söyleyen Prof. 
Dr. Karadaği, Kürt halkının edindiği ka-
zanımların sadece bir parti veya bir ke-
sim üzerinden gündeme getirilmesinin 
ve bir kesime mal edilmesinin doğru bir 
yaklaşım olmayacağını da sözlerine ekle-
di. Karadaği’nin konuşmasının ardından 
sempozyumda oturumlara geçildi.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI

Çeşitli üniversitelerden çok sayıda akade-
misyen ve uzmanın yanı sıra gazeteci, yazar 
ve fikir adamlarının “Kürtler: Tarih, Dil, 
Kültür ve Coğrafya”, “Kürt Meselesi, Çatış-
ma, Değişim, Dönüşüm”, “Farklı Coğrafya-
lardaki Etnik Kökenli Silahlı Çatışmalar ve 
Çözüm Süreçleri”, “Barış ve Çözüm Süreci” 
başlıklarında konuşmalar yaptığı sempoz-
yum, dört oturum halinde gerçekleşti. İki 
gün boyunca devam eden sempozyumda 
Milletvekili Altan Tan, gazeteciler Nevzat 
Çiçek, Orhan Miroğlu, Doç. Dr. İbrahim 
Özcoşar, Dr. Müfid Yüksel, Dr. Abdulba-
set Sieda, Dr. Farsat Mari’i, Doç. Dr. Güneş 
Murat Tezcür, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Av. 
Serdar Bülent Yılmaz, Av. Gülden Sönmez, 

Mohajirin Ali, Akın Özçer, Amine Ertürk 
gibi alanında uzman kişiler sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

“ORTADOĞU’DA
KÜRTLER ve BARIŞ”
SEMPOZYUMU DİYARBAKIR’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HABER

Prof. D
r. M

uhyiddin Ali Karadaği
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İHH’nın yetim çalışmaları dolayısıyla 2010’da Afganistan’a giden, ancak bindikleri uçağın düş-
mesi sonucu yaşamlarını yitiren İHH Gönüllüsü Bahattin Yıldız ve İHH Asya Bölgesi Sorumlusu 
Faruk Aktaş, şehadetlerinin dördüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı’nda dualarla anıldı. Progra-
ma Yıldız ve Aktaş’ın aileleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. İHH İstanbul Yetimler Sorumlusu 
Reşat Başer, Yıldız ve Aktaş’ın hayatlarını İslam ümmeti için vakfetmiş iki insan olduklarını ifade 
etti. Özellikle yakından tanıdığı Bahattin Yıldız’ın hayatı, yaptıkları ve yazdıklarıyla örnek bir 
şahsiyet olduğunu söyledi. Faruk Aktaş’ı anlatan İHH Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise, 
Aktaş’ın hal ve hareketleriyle tam bir ahlak timsali olduğunu belirtti.

FARUK AKTAŞ VE BAHATTİN YILDIZ
KABİRLERİ BAŞINDA ANILDI

İHH, ABD’nin Vietnam’a saldırısında kullan-
dığı portakal gazından etkilenen halka vita-
min, tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler 
ulaştırarak mağdurların rehabilitasyon süre-
cine katkıda bulundu.

VİETNAM’DA SAVAŞ 
MAĞDURLARININ
ELİNDEN TUTTUK

Geçtiğimiz şubat ayında Yemen’de ihtiyaç sahibi 856 aileye acil gıda yardımı ulaştıran ekiplerimiz, 
faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. İHH ekipleri, içerisinde un, şeker, pirinç, bakliyat, zey-
tinyağı ve hurma bulunan kumanya paketlerini yaklaşık 25.000 kişiye ulaştırdı. Bölgede çatışma-
lar devam ederken Birleşmiş Milletler raporlarına göre Yemen, yardıma muhtaç ülkeler arasında 
ilk sıralarda yer alıyor. Yemen’de açlık sınırı altında 3 milyondan fazla insan bulunuyor.

YEMEN’DE 25 BİN KİŞİYE
ACİL GIDA YARDIMI

HABER

İHH, Cibuti’de gıda ve canlı hayvan yardımında bulundu. Türkiye Büyükelçisi Hasan Ya-
vuz’un bizzat katılımıyla gerçekleşen dağıtım, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Yavuz, 
“Bugün size yardım değil, Türkiye halkının dostluk, kardeşlik ve sevgisini getirdik” diye ko-
nuştu. Başkent Cibuti’ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Turish köyünde (Türk köyü) 30’ar 
kiloluk 200 adet gıda yardım paketi dağıtıldı. Turish köyü yaklaşık 380 sene boyunca Osmanlı 
toprağıydı. 16. yüzyılda Osmanlı tüccarları buraya gelerek tuz ticareti yaptığı için burası bölge 
halkı tarafından Türk köyü olarak anılıyor. Cibuti’nin Dikhil bölgesinde 300 ailenin yaşadığı 
Senkal köyüne de 300 adet keçi yardımı yapıldı. Dikhil bölgesi sakinleri 150 yıldan bu yana 
kızlarını gelin ederken “Istanbol” adlı bir şarkıyı seslendiriyor. Şarkıda “İstanbul feneri gibi 
parla, ülkeni aydınlat” deniliyor.

CİBUTİ’YE CANLI HAYVAN YARDIMI
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İHH, Kamerun’da eğitimlerine devam edebilmek için dilenmek zorunda kalan çocuklara yardım 
elini uzattı. 18 Kur’an okulunda hafızlık eğitimi alan 1.500 öğrenciye pirinç, un ve yağdan oluşan 
25 tonluk yardım malzemesi ulaştırıldı. İHH, öğrencilere acil gıda yardımlarının yanı sıra okul 
şartlarını iyileştirmek ve yeni donanımlı okullar açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kur’an okullarına yapılan gıda yardımları sırasındaki izlenimlerini aktaran İHH Batı Afrika 
Sorumlusu Yunus Satılmış, “Abdestlerini bakır taslarda almak ve mushafları tahta parçalarına 
yazarak okumak zorunda kalmalarına rağmen Kusrili Müslüman çocuklar ilim ve Kur’an-ı Kerim 
eğitimlerinden geri kalmıyor.” derken çocukların yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor: “Kur’an okul-
larında şehir içinden ve köylerden gelen çocuklar var. Şehirlerden gelen çocuklar akşamları ders 
bittikten sonra ailelerinin veya akrabalarının yanlarına dönüyor. Köylerden gelen öğrenciler ise 
Kur’an okullarında yatılı kalıyor. Çocukların yaşları 5 ila 18 arasında değişiyor. Sabah namazından 
sonra saat 7’de Kur’an-ı Kerim ve ezber derslerine başlayan çocuklar saat 9’da kahvaltı ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için şehirdeki ev ve dükkânları gezerek dileniyor, sonra dönüp derslerine devam 
ediyor. Bu durum öğle ve akşam için de geçerli. Çocukların en büyük ihtiyacı, içerisinde okul, 
kalabilecekleri yurt ve yemekhane olan kompleks yapılar. Bölgede ücretsiz misyoner okulları 
olmasına rağmen Müslüman aileler maddi imkânları olmasa da çocuklarını bu okullara gönder-
mekten kaçınıyorlar. Bu sebeple bu çocuklara el uzatmak bizim için bir vebaldir ve bu çocuklar 
için İHH olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz.” dedi.

Çorum İnsani Yardım Derneği, Çorum İnsani Yardım Derneği Hanımlar Komisyonu ve İlim 
Kültür Eğitim Derneği’nin (İlke-Der) yeni ofisleri dualarla açıldı. Açılışın ardından Suriye için 
yardım TIR’ları yola çıktı. Açılışta konuşan Çorum İYD Başkanı Selim Özkabakçı, “Yıllardır 
sizlerle birlikte birçok güzel hayrın altına imza attık. Şimdi artık daha güzel bir mekânımız oldu. 
İnşallah bu mekânda daha büyük faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bizlere destek veren kardeşleri-
mize ve tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.” diyerek duygularını ifade etti. Açılışa katılan İHH 
Başkanı Bülent Yıldırım ise konuşmasında vatandaşlardan İHH’ya sahip çıkmalarını isteyerek 
“Biz sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bizi daraltmaya ve küçültmeye çalışıyorlar. 
İsrail Dışişleri Bakanı diyor ki ‘İHH bizim için büyük bir tehdittir.’ Evet, büyük bir tehdidiz, tehdit 
olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu ve açılışı yapılan ofislerin hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.

HAFIZLIK EĞİTİMİ ALABİLMEK İÇİN DİLENEN
ÇOCUKLARA DESTEK

ÇORUM İYD OFİSLERİ AÇILDI

HABER

Şanlıurfa’da bu yıl “Eyyüp Peygamber Sabır Günleri”nin ilki
düzenlendi. İHH, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriye 
halkına çatışmaların başladığı ilk günlerden beri verdiği
destekten dolayı “Sabır Ödülü”ne layık görüldü.

İHH’YA “SABIR” ÖDÜLÜ
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İHH, partner kurumlarından Ummah Welfare Trust ile beraber Irak’ın Anbar eyaletindeki 
sığınmacılara acil yardım ulaştırdı. Göçlerin etkisiyle Anbar’da nüfusun giderek artması 

kalacak yer, gıda ve sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Irak’ta Anbar eyaletine bağlı 
Ramadi’nin IŞİD’in eline geçmesinin ardından, yeni göç dalgaları meydana geldi. Ekiplerin 

edindiği bilgilere göre bölgeye bir gün içinde 25.000 kişi sığındı. Ramadi’den kaçan ailelerin 
çoğu başkent Bağdat çevresine kaçarak camilere, kamplara, inşaat halindeki binalara,

depolara ve buralarda bulunan akrabalarının yanına sığındı. İlk etapta yaklaşık 14.000 kişi-
nin faydalandığı İHH’nın yardım çalışmalarında, 2.000 adet gıda paketi dağıtımı

gerçekleştirildi. Yardım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

IRAK’TAKİ SIĞINMACILARA
ACİL YARDIM



İHH, Uganda’da yetimler için başlattığı projeler kapsamında inşa ettirdiği Ferah
Yetimhanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Barınak ve okul olarak tasarlanan yetimhane

136 yetime hizmet verebilecek donanıma sahip. Eğitim imkânlarına sahip olmayan
bölgelerden seçilen yetimler hayatlarına Ferah Yetimhanesi’nde devam edecek. Bölgede çeşitli 

ziyaretlerde bulunan İHH ekipleri, çevrede bulunan yetim ailelerin çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yatak, battaniye, nevresim, güneş enerjisiyle çalışan el feneri ve okula devam 

eden çocuklar için eğitim seti dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre ülkede
3 milyonu aşkın yetim çocuk var; ancak Uganda’da yetim çalışmaları çok zor şartlarda

yapılıyor. Yerel kuruluşlar, imkânsızlık yüzünden çocukların genel ihtiyaçları bir yana eğitim 
ve yemek ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Müslüman aileler eğitimden mahrum olan

çocuklarını misyonerlerin eline teslim etmek zorunda kalıyor.

UGANDALI YETİMLER BİZE EMANET
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İHH Yetim Birimi, “Yetim 
Dayanışma Günleri” kapsa-
mında İstanbul’da bakımını 
üstlendiği yetim çocuklarla 
birlikte Üsküdar Beledi-
yesi Mehmet Naci Aköz 
Uçurtma Müzesi’ne bir gezi 
düzenledi. Müzede bulunan 
birbirinden farklı uçurtma-
ları gören yetimlerimiz daha 
sonra atölye çalışmasına 
katılarak rengârenk kâğıt-
lardan kendi uçurtmalarını 
heyecanla yaptılar.

Yetimlerimiz 
uçurtma
müzesinde

Konya İHH İnsani Yardım 
Derneği “Yetim Dayanışma 
Günleri” kapsamında yetim 
çocuklarla 2.000 fidan dikti. 
Konya İHH Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Nasıl bir 
fidan büyüyüp ağaç olunca 
insanlığa hizmet veriyorsa 
bu yetimlerimiz de en güzel 
şekilde yetişip insanlığın 
hayrına olan işleri yapacak-
lar. Yetimlerimiz insana hiz-
met etme, faydalı ve hayırlı 
işlerle uğraşma alışkanlığı 
kazanıyor. Bu yavrularımız, 
ülkesine, ailesine ve çevre-
sine hayırlı faydalı bireyler 
olarak yetişecekler.” dedi.

Yetimlerle
2 bin fidan 
diktik

İHH, Arnavutluk’ta faaliyet 
gösteren ALSAR Derneği 
ile birlikte “Yetimlere Sosyal 
Yardım, Toplumun Gele-
ceği İçin Değerli Bir Katkı” 
isimli bir program düzen-
ledi. Eğlenceli etkinliklerle 
sevindirilen 2.500 yetim 
çocuğa nakdi yardım yapıl-
dı. ALSAR Derneği Başkanı 
Mehdi Gurra, 2008 yılında 
düzenli olarak 35 yetime 
maddi yardımda bulunabil-
diklerini ancak bugün, İHH 
sayesinde bu sayının 2.500’e 
ulaştığını söyledi.

Arnavutluk’taki 
yetimlerin
yüzü İHH ile 
güldü

İstanbul Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” kampanyası kapsamında 19 yetimin bakımını üstlendi. “Öğrencilerimize 
güzel örnek olmalıyız” düşüncesiyle yola çıkan öğretmenler, hem yetimleri sevindirdi 
hem de öğrencilerine örnek oldu. Okul Müdürü Cevdet Tamer de “Önümüzdeki yıl 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle projeye daha güzel katkılar sağlayacağız.” dedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürütülen “Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var” kampanyasına okul memurları, kantin işletmecileri,
okul servis işletmecileri ve aileler de dahil oluyor.

ÖĞRETMENLER DE İYİLİKTE YARIŞIYOR

İHH’nın “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla
gerçekleştirdiği yetim çalışmalarına destekler
sürüyor. 2015 Yetim Dayanışma Günleri devam 
ederken Bursaspor, İstanbul Başakşehir karşılaşmasına 
“Yetim Gülerse Dünya Güler” pankartı ve yetim
çocuklarla birlikte çıkarak örnek bir davranış sergiledi.

BURSASPOR’DAN
YETİMLERE DESTEK

YETİM
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İHH Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar yararına Yetim 
Dayanışma Gecesi düzenlendi. Programda söz alan İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, dünyanın birçok ülkesindeki yoksullara Türkiye’den 
yardım eli ulaştırdıklarını belirterek, “Onlara ne kadar şefkat ve ilgi gösterirsek yarınlarda 
da inşallah o kadar barış dolu bir dünyayı karışımızda göreceğiz. İnsanlar dünya telaşından 
yetim çocukları göremiyorlar. Eğer yetim çocukları tek bir ülkede toplayıp bir devlet yapsak, 
nüfus açısından dünyanın üçüncü en büyük devleti olur.” dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, “Yetimler, Peygamber Efendimizin bize emane-
tidir. Bunun üzerimizde vebal ve sorumluğu var. İHH gönüllülerine bu hassasiyetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Erkoç, daha sonra yetimlere destek veren okul ve 
sınıf temsilcilerine teşekkür beratı verdi.

KAHRAMANMARAŞ’TA YETİM GECESİ

Kahramanmaraş İHH, Yetim Dayanışma Günleri’nde Suriyeli yetimlerin de
aralarında bulunduğu yaklaşık 300 yetim çocuğu sevindirdi. Yetim çocuklar için 
çizgi film gösterimi, halat çekme, yumurta taşıma, çuval, ip atlama, balon
patlatma, basketbol yarışmaları ve şiir okumaları gibi etkinlikler düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 
YETİM ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

YETİM

Batman’da bakımını üstlendiğimiz 400 yetim çocuk için bir program düzenledik. Bu yıl 
beşincisi düzenlenen programa yetimler ve anneleri katıldı. Programda konuşan İHH ye-
timhaneleri sorumlusu Reşat Başer “İHH olarak yaptığımız bu projeyle yetim çocuklarımızı 
daha güzel ve güvenli bir şekilde hayata hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki 
buradaki çocuklarımız yarın Batman’ın geleceği olacaklar.” dedi. Bir yetim annesinin “Bugün 
çocuklarımızı çok mutlu ettiniz, Allah sizden razı olsun.” demesi ise günün sonunda alınan 
en güzel hediye oldu.

İHH Bingöl Kadın Kolları ve Genç İHH, Kutlu Doğum sebebiyle “Peygamber ve Yetim” 
konulu bir program düzenledi. Programda şiir okumaları, ilahi dinletisi ve Peygamberimiz 
ve Yetim konulu tiyatro gösterimi gerçekleşti. Programda konuşan İHH Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Gülden Sönmez; “Bize ‘çocuklara yetim demeyin çok İslami kalıyor, kimsesiz 
deyin.’ dediler. Çocuklarımıza kimsesizsin demeyeceğiz. Yetime yetim diyeceğiz ama onlara 
yetimliğin çok bedbaht bir şey olmadığını da söyleyeceğiz. Yetim demek Peygamber demek, 
yetim demek rahmet demektir. Bingöl’de 120 tane yetim sponsorluğumuz var. Allah hiç kim-
seyi yalnız, yardımsız, dostsuz bırakmasın. Bu gerçekten kolay bir şey değil; ama küçücük bir 
dokunuşla onların hayatını değiştirmek elimizde.” diye konuştu.

BATMAN’DA YETİM ETKİNLİĞİ

BİNGÖL’DE “KUTLU DOĞUM” PROGRAMI
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YETİM

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir yetim çocuğumuzun eğitim, sağlık, gıda, 
kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyaçlarına katkı olarak belirlenmiş olan
90 liralık yetim sponsorluk bedeli, özellikle son bir yıldır döviz kurlarındaki 
aşırı dalgalanmalar nedeniyle yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Zira
dövizde yaşanan artış, yetim çocuğun/ailenin eline geçen miktarın ciddi
oranda azalmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede İHH İnsani Yardım Vakfı
olarak 1 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla yetim sponsorluk ücretlerini
100 TL olarak düzenlemiş bulunmaktayız.

Saniyeler geçiyor ve bir çocuk yetim kalıyor.
Sonra saniyeler geçiyor, bir çocuk daha yetim kalıyor…

Dünya üzerinde savaş, afet, yoksulluk, hastalık ve kazalar nedeniyle her gün 
10.000’e yakın çocuk yetim kalıyor. Bu rakam yılda 3,5 milyonu aşkın devasa 
bir nüfusa ulaşıyor.

1992 yılından beri dünyanın savaş, afet ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarında 
faaliyetlerini yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, bu zorlu ülkelerin en çok yetim, öksüz ve 
kimsesiz çocuklarıyla ilgileniyor. Günümüz itibarıyla 140’ı aşkın ülke ve bölgede sürekli ve 
dönemsel destekleriyle yetim çocukların yanında bulunan İHH, 2007 yılında başlattığı
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ile 8.900’ü Türkiye’de olmak üzere toplam 52 ülkede
67.000 yetimle sürekli olarak ilgileniyor; dönemsel olarak desteklenen
çocuklarımızın sayısı ise her yıl 500.000’i aşıyor.

YETİM SPONSORLUK BEDELİ
1 AĞUSTOS İTİBARIYLA 100 TL

İHH 67.000 YETİMLE
SÜREKLİ İLGİLENİYOR

İHH, anne babaları vefat etmiş ve yakın akrabaları 
tarafından da bakılamayan çocuklar için Yetim 
Eğitim Merkezleri inşa ediyor. 12 ülkede 26 yetim 
eğitim merkezimiz, 2.000’i aşkın yavrumuza yaşa-
dıkları ülkelerde, onları köklerinden koparmadan, 
üniversite eğitimlerini tamamlayıncaya kadar 
hizmet vererek yarınlara hazırlıyor.

26 YETİMHANEDE
YARINLARIMIZ BÜYÜYOR

İHH, yetim faaliyetleriyle hem
yetime ulaşılacak bir yol gösteri-
yor hem de Peygamber Efendi-
miz’in (sav) emanetleri olan mil-
yonlarca yetim yavrumuza destek 
sağlayacak olan bilinçlendirme 
faaliyetlerini yürütüyor.

EFENDİMİZ’İN (SAV)

İZİNDE…
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İHH, her yıl mart, nisan ve mayıs 
aylarında düzenlediği Yetim Daya-
nışma Günleri ile dünyanın dört bir 
yanındaki yetim çocukların hayatla-
rına dokunmaya devam ediyor. Bu 
yıl beşincisi gerçekleşen Yetim Da-
yanışma Günleri’nde 41 ülkede eği-
tim, sağlık, kültürel destek ve sosyal 
yardım başlıklı 427 projeyi hayata 
geçiren İHH, toplamda ise 180.000 
yetim çocuğa ulaşarak hayırseverle-
ri bu ülkelerdeki çocuklarla bir ara-
ya getirdi. 

YETİM
DAYANIŞMA 
GÜNLERİ’NDE 
41 ÜLKEDE
427 PROJE 

YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ

Fotoğraf: Emine Hilal Korucu
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YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ

Kuruluşundan bu yana yetim ça-
lışmaları yapan İHH, 2007 yılında 
yetim çalışmalarını özel bir pozisyona 
taşıdı ve Yetim Sponsor Destek 
Sistemi oluşturuldu. Halihazırda 
Türkiye’de 67 şehirde 9.000’e yakın 
yetimle sürekli olarak ilgilenen İHH, 
dünyada ise 52 farklı ülkede 67.000’i 
aşkın yetim çocuğa destek veriyor. 
Dönemsel destek verilen yetim ço-
cukların sayısı ise başta Suriyeli yetim 
çocuklar olmak üzere 500.000’i aşmış 
durumda.

Yetim Dayanışma Günleri’nde bu yıl da 
gönüllüler, STK temsilcileri, eğitimciler, 
akademisyenler, sağlık görevlileri, basın 
mensupları ve farklı meslek gruplarından 
oluşan ekiplerle yetimler ziyaret edildi 
ve tamamlanan kalıcı eserlerin açılışları 
gerçekleştirildi. Moro, Patani, Pakistan ve 
Uganda’da yeni yetimhaneler hizmete açan 
İHH, yetimleri güvenli ve sıcak yuvalarına 
kavuşturdu. Ziyaret edilen ülkelerde 
bölgenin ve coğrafyanın ihtiyaç durumuna 
göre yetimlere ve ailelerine ev eşyası alımı, 
kıyafet desteği, kitap ve kırtasiye malzemesi 
desteği, sağlık taraması, battaniye-yatak 
yardımı, gıda desteği, yakacak destekleri, 
okul ve ev inşası, maddi durumu iyi olma-
yan yetimlerin evlendirilmesi, yetim evle-
rinin tamir ve tadilatları, yetim ailelerine 
geçimlerini sağlamaları için kalıcı destekler 
gibi yardım ve hizmetler gerçekleştirildi.

İHH, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen 
ortaklığı ile yürütülen Her Sınıfın 
Bir Yetim Kardeşi Var kampanyası ile 
anaokulundan liseye kadar milyonlar-
ca öğrenci, gönüllülük esası ile sınıfça 
bir yetim arkadaşları ile hayatı pay-
laşıyor. Mayıs 2015 itibarıyla 18.000 
yetime destek veren okullarımız, 
aynı zamanda yetim arkadaşlarıyla 
mektuplaşarak kıymetli dostluklar 
inşa ediyor. 

Yetim Dayanışma Günleri kapsamında 
dünyanın dört bir yanına ziyaretler 
gerçekleştiren İHH ekipleri, bu ziyaretler 
sırasında bölgelerdeki yetimlerin çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılıyor, mağduriyetlerini 
gideriyor. Bu yıl da Güneydoğu Asya, 
Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Afrika 
ve Balkanlarda toplam 27 ülkede hayır-
severlerin bağışlarıyla kesilen 2.093 hisse 
adak ve akika kurbanı yetim ailelerine 
ulaştırıldı.

İHH, YERYÜZÜNÜN
TÜM YETİMLERİ İÇİN
ÇALIŞIYOR

4 YETİMHANE
HİZMETE AÇILDI

HER SINIFIN BİR 
YETİM KARDEŞİ VAR 
KAMPANYASI
SÜRÜYOR

YETİM AİLELERİNE 
ADAK VE AKİKA
KURBAN DAĞITIMI

Fotoğraf: M. Erkam Bülbül
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Mahrumiyetin
Kurumsallaşmış 

Mekânları
Yetimhaneler 

EMRİN ÇEBİ

İNCELEME
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1.Dünya Savaşı’ndan itibaren ulus devlet-
leşme sürecinin özellikle Afrika ve Orta-
doğu coğrafyasında bir nihayete eremeyi-
şi, diğer coğrafyalarda azınlık sorunlarına 
neden oluşu, sonrasında Soğuk Savaş ve 11 
Eylül süreçlerinin bilhassa bu bölgelerdeki 
istikrarsızlığı körüklemesi, özellikle İslam 
dünyasının toplum yapısını alt üst etti. Mil-
yonlarca ölümle birlikte gelecek nesiller 
güvensiz yarınlara mahkûm hale getirildi. 

Yaşanan savaş ve çatışmalarda çocuklar 
biricik koruyucuları olan ebeveynlerini, ai-
lelerini, akrabalarını yitirdi; bu durum on-
ların aile/akraba korumasından mahrum 
kalmasına sebep oldu. İslam dünyasının en 
kıymetli sermayesi olan milyonlarca çocuk 
kimsesiz kaldı. Bu çocuklar Müslüman hal-
kın özverisine, bu bölgelerde faaliyet göste-
ren yerel veya uluslararası Müslüman yar-
dım kuruluşlarının yardımına ya da kötü 
niyetli odakların eline bırakıldı. Ne yazık ki 
İslam dünyasındaki mevcut idareler, yarın-
ları olan bu çocuklar için koruyucu önlem-
ler alacakları yerde, kendi iktidarlarını sür-
dürme uğruna toplumlarının geleceği olan 
çocuklarını karanlık bir dünyanın insafına 
terk etmiş durumda. 

Yetimhanelerin kuruluş süreçleri ve ko-
şulları bölgeden bölgeye değişiklik gösterse 
de bütün yetimhaneler yetim ve kimsesiz 
çocuklara sahip çıkıp destek olmak ortak 
amacıyla kurulurlar. Bundan dolayı yetim-
haneler çocuklar için en yüksek faydayı 
sağlayacak şekilde planlanmaları gereken 
yapılardır. Ancak günümüzdeki uygula-
malarında yetimhaneler, kuruluş amaçları 
her ne kadar yetim ve kimsesiz çocukları 
güvenli bir ortamda hayata hazırlamak olsa 
da, ne yazık ki çoğu ülkede çocukların hem 
manen hem de madden tükenip kayboldu-
ğu yerler haline geldi. Oysaki yetimhaneler, 
bir yakını yanında kalması mümkün olma-
yan, bedensel ve zihinsel gelişimi tehdit al-
tında olan veya eğitimi için gerekli maddi 
desteği bulamayan ve manevi olarak yeterli 
ihtimamı göremeyen çocukların barınabi-
lecekleri yerler olmalı. 

Bakımevleri veya yetimhanelerdeki 
çocuklar, özellikle üçüncü dünya ülkeleri 
olarak tanımlanan yerlerde yönetimlerin 
istikrarsızlığı, iç savaşların sebep olduğu 
kontrolsüzlük ya da hükümetlerin ilgisiz-
liği sonucu birçok olumsuz durumla karşı 
karşıya kalıyor. Bu mekânlardaki denetim-

sizlik, devletlerin yetimhanelere ve çalışan-
larına yönelik ihmalleri, buralarda kalan 
çocuklara uygulanan şiddeti ve çocuklar-
daki şiddet eğilimlerini arttırıyor. Yetim-
hanelerin sayılan bu ortak problemleri yanı 
sıra ülkelere göre değişkenlik gösteren so-
runları da bulunuyor.

İHH olarak Ramazan ayının 15’inde 
tüm İslam âleminde bu yıl ikincisi ifa edile-
cek olan “Dünya Yetimler Günü” vesilesiyle 
yetimhaneler konusunu gündeme taşımak 
istedik. Buralardaki çocukların maddi ma-
nevi durumları, karşılaştıkları problemler, 
son derece kötü koşullar altında ayakta 
kalma mücadelesi veren yetimhanelerin ve 
yetimhane anlayışının ıslahını zorunlu hale 
getiriyor. 

İHH olarak çocukların mümkün merte-
be aile ve akrabaları yanında yetişmelerini 
önceliyoruz. Fakat ebeveynlerini kaybetmiş 

ve birinci derecede bakacak yakını olma-
yan çocuklar için, onları misafir edebile-
cek yetimhaneler kurmak veya mevcutlara 
destek olmak dışında çok fazla seçeneğimiz 
bulunmuyor. 

İHH’nın yetimhane inşa çalışmaları ilk 
olarak 2003 yılında Pakistan’da bulunan 
Afgan mülteci çocuklar için açılan MSAL 
(Muhammedan School of Advance Lear-
ning) ile başladı. 2005’te Pakistan’daki dep-
rem sonrasında bölgede kurulan Aşiyana 
Kompleksi, yetim çocuklar ve anneleri için 
bir ilk yardım projesi olarak yaklaşık 1.000 
kişiye hizmet vermişti. Yine Açe’de tsunami 
sonrası 2006’da kurulan “İstanbul Dormi-
tory” bu afetten etkilenen çocuklara hizmet 
veriyor. 

Bölgelerde afetler veya savaşlar sonucu 
sahipsiz kalmış çocukların acil bir şekilde 
barınma, sağlık, gıda, kıyafet gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan ye-
timhane çalışmalarımız, ilerleyen süreçle 
birlikte çocukların eğitimlerini tamamla-
yabilmelerine olanak sağlamak, hayatlarını 
şekillendirirken onlara bir vizyon kazan-

Araştırma ve tahminler 7 milyarı aşan dünya
nüfusunun 2,2 milyarının çocuk nüfusu olduğunu,
bu nüfusun 153 ila 210 milyonunun ise yetim veya
kimsesiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayının
dünyanın en kalabalık ülkelerinin nüfuslarına denk 
olduğu dikkate alınırsa karşı karşıya olduğumuz tablo 
zihinlerimizde çok daha kolay şekillenebilir. Yine
başka bir veriye göre dünyada 7 milyon çocuk kurumsal 
bakım altında, yani yetimhanelerde yaşıyor. Bunlar
dışında sokaklarda yaşayan çocuklara dair ne yazık ki 
hiçbir somut veri bulunmuyor. 

Bugün İslam coğrafyası
genelindeki mevcut
yetimhane uygulaması
İslami kaygı ve hassasi-
yetlerle pek uyumlu değil. 
Çoğu savaş ve fakirlik 
içerisinde olan bu coğrafya-
lardaki sahipsiz çocukların 
büyük bölümü devlet
korumasından yoksun. 
Devlet yetimhanelerinin 
durumu ise içler acısı. 

Yetimhaneler,
çocuklar için sadece yatakhane 
veya barınma ihtiyaçların
 giderecekleri mekânlar
olmaktan ziyade, maddi ve
manevi eğitimlerini sağlayan
ve onları aile şefkati ile hayata 
hazırlayan güvenli ortamlar 
olarak hizmet vermeli.
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dırmak amacıyla daha kapsamlı bir hal aldı 
ve uzun vadede bu mekânların birer eğitim 
merkezi olarak düzenlenmesi gündeme 
geldi. Örneğin Pakistan’da 150 dönümlük 
bir arazi üzerine anaokulundan üniversi-
teye kadar eğitim birimlerini kapsayan bir 
merkez kurulması planlanıyor. Yine Somali 
Anadolu Yetim Eğitim Merkezi 10 dönümü 
yerleşkeye ayrılan 20 dönümlük bir arazi 
üzerinde 400 yatak kapasiteli ve 1.500 ço-
cuğun eğitim alabileceği bir şekilde inşa 
edildi.

Yetimhanelerin bölgelere göre deği-
şen mimari ve fiziki özellikleri olmakla 
birlikte, her yetimhanede bulunması ge-
reken birimlerin ve yetimhane işleyişinin 
belli bir standardı olması zarureti üzerine 
Şubat 2014’te vakfımız tarafından açılan 
yetimhanelerin yöneticileriyle İstanbul’da 
toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılar-
da yetimhanelerdeki sorunlar ve çözüm 
önerileri görüşüldü, yetimhane işleyişi ve 
kurumlarda kalan çocuklara daha faydalı 
olunması adına çocuk psikolojisi ile ilgili 
seminerler verildi. Bu toplantıların ileriki 
yıllarda bizzat yetimhane merkezlerinde 
yapılması planlanıyor.

Çocukların günlük hayatlarının tama-
mının geçtiği bu mekânların onların hem 
duygusal, sosyal ve akademik ihtiyaçları-
na cevap verebilecek hem de fiziki olarak 
doğal afetler karşısında korunaklı, güven-
li, yerleşim yerlerine ve eğitim kurumla-
rına yakın şekilde planlanıp inşa edilmesi 
gerekiyor. Yetimhanelerin ayrıca bölge 
mimarisine uygun olması da dikkat edil-
mesi gereken önemli bir başka konu. İHH 
yetimhanelerinin kapasiteleri bölgeden 
bölgeye değişirken, çocukların kaldıkları 
odaların mevcudunun kalabalık olmaması 
ve kendilerine ait özel mekânlarının bu-
lunması, çocuklarda aidiyet duygusunun 
gelişimi açısından önemli faydalar sağlıyor. 
Bölgelere göre mimari bazı farklılıkları ol-
makla birlikte, çocukların maddi manevi 
gelişimleri için bu yapılarda bulunması el-
zem olan birimler standardize edilerek tüm 
yetimhanelerimizde bu birimlerin oluştu-
rulması hedefleniyor. 

İHH’nın hâlihazırda geneli 
Asya’da olan ve yapımını, 
işletimini ve içerisindeki 
çocukların tüm masraflarını 
karşıladığı 26 yetimhanesi 
bulunuyor.

Farklı mahrumiyetler ya da ebeveynlerin kaybı veya
ihmali sonucu yetimhanelerde kalan çocukların yolları-
nın kesiştiği bu mekânlar, onların hayat gayelerini, yara-
tılış amaçlarını, yaşam sevinçlerini buldukları mekânlar 
olarak hizmet vermeli. Mazlumların sahibi bir dinin 
mensupları olarak bizler dini, mezhebi, dili ırkı ne olursa 
olsun tüm dünyada sahipsiz ve mazlum çocuklara
Rabbimizin Peygamberimize (sav) tesellisi olan “O seni 
yetim bulup barındırmadı mı?” ayetinin bir tecellisi 
olarak destek olmak ve problemlerini çözmekle yüküm-
lüyüz. Bütün sivil toplum kuruluşlarına ve Müslüman 
devletlere bu alanda yaşanan sorunların çözümü
konusunda çok büyük sorumluluklar düşüyor.

Sonuç olarak;

• Yatakhane
• Yemekhane 
• Mutfak
• Kütüphane
• Bilgisayar odası
• Etkinlik salonu/Oyun odası
• Revir
• Mescid
• Çamaşırhane
• Banyo
• Bahçe/Oyun alanı
• Ambar/Malzeme deposu
• Belletmen ve öğretmen yatakhanesi
• Misafirhane
• Müdür odası, müdür ve ailesinin
   kalabileceği konutlar
• Güvenlik birimi
• Konferans salonu
• Rehberlik odası 

YETİMHANELERDE BULUNMASI
GEREKEN BİRİMLER
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Yazı ve Fotoğraf: ABDULLAH KİBRİTÇİ

İNCELEME

Örnek bir
yetimhane modeli:  

İHH’nın Pakistan 
Yetimhaneleri
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İHH yetimhaneleri yetimlerin barındığı yapılar olma-
nın ötesinde bir vazife görüyor. Yetimlerin eğitimine 
verilen önem tüm yetimhanelerde kendini gösteriyor. 
Bu yazıda inceleyeceğimiz İHH’nın Pakistan yetimha-
neleri, yaşam koşulları ve kaliteli eğitim sistemiyle ör-
nek niteliğinde. 

2005 yılında meydana gelen Pakistan depremin-
de resmî rakamlara göre 75.000 kişi öldü. Depremde 
yetim kalan çocukların insan kaçakçıları ve misyoner 
kuruluşların tasallutundan kurtarılması gayesiyle baş-
latılan çalışmalar yetimhaneler olarak meyvesini verdi. 
Günümüze kadar artarak devam eden yetimhane inşa 
çalışmaları İHH ve yerel bir kuruluş olan Khubaib or-
taklığında yapılıyor. 

Pakistan’ın farklı şehirlerinde ihtiyaca göre inşa 
edilen yetimhaneler genellikle yatakhane, okul, spor 
salonu ve mescitten oluşan bir kompleks olarak karşı-
mıza çıkmakta. Haripur şehrinde 150 dönümlük arazi 
üzerine kurulu Yetim Eğitim Merkezi, bünyesinde iki 
ayrı yetimhane barındırıyor. İçerisinde aynı zamanda 
kolej, kapalı spor salonu, sebze yetiştirmek için serası 
olan merkezin bir de inek çiftliği bulunmakta. Yetim-
ler burada yetiştirilen hayvanların etinden ve sütünden 
faydalanabiliyor. Kriket ve futbol sahası bulunan yetim-
hanede ayrıca çocukların biniciliği öğrenebileceği atlar 
da bulunuyor. Karate ve tekvando kulüpleri öğrencile-
rin en çok katılmak istediği aktiviteler. Bu kulüplerde 
yetişen sporcular yerel ve ulusal turnuvalarda başarı 
sağlamış durumda. 
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Haripur Yetim Eğitim Merkezi’nin en 
önemli mekânlarından biri, henüz yeni 
kurulmuş olan kütüphanesi. Türkiyeli bir 
bağışçının yardımıyla açılan kütüphane 
2.300 kitaba sahip. Türkçe, Urduca, Arap-
ça ve İngilizce kitapların bulunduğu kü-
tüphanenin kitaplığı yine bağışlarla oluş-
turulmuş. Henüz yeterli olmayan kitap 
sayısı günden güne artıyor. Kütüphanenin 
hemen yanında yer alan bilgisayar odası 
40 bilgisayarla öğrencilere hizmet veriyor. 
Kütüphane, bilgisayar odası ve laboratu-
varın birbirine yakın olması öğrencilerin 
işini kolaylaştırıyor. 

Sekiz yıllık eğitim programı Oxford 
sisteminden faydalanılarak oluşturul-
muş. Dokuzuncu sınıftan itibaren ülke-
nin resmî eğitim müfredatı uygulanıyor. 
İslami eğitimler, alanında uzman hocalar 
tarafından veriliyor. Burada Türkiye’deki 
imam hatip okulları modeline benzer bir 
yapı oluşturulmuş. Bu yetimhanede ye-
tişen 32 öğrenci eğitimlerine Türkiye’de 
devam ediyor. Haripur Yetim Eğitim Mer-
kezi’nde bulunan kolejde 350’si yatılı ve 
yetim, 500’ü dışarıdan katılan toplam 850 
öğrenci eğitim alıyor.
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Çin sınırına 800 km mesafede bulu-
nan merkez, Afganistan sınırına 250 km 
uzaklıkta. 2005 depreminden sonra plan-
lanan yapı, fay hattından 60 km uzağa inşa 
edilmiş ve inşasında depreme dayanıklı 
malzeme kullanılmış. Merkeze ülkenin 
başkenti İslamabad’dan 45 dakikada ula-
şılabiliyor.

Haripur yetimhaneleri bünyesinde bu-
lunan koleje yetimler haricinde dışarıdan 
da öğrenci kabul ediliyor. Üstün hizmet 
şartları ve kaliteli eğitim sistemi ile ünle-
nen koleje ilgi büyük. Okula dışarıdan üc-
retli olarak ve seçilerek katılabilen öğren-
ciler sayesinde yetimhanenin giderlerine 

de katkı sağlanıyor. Sürdürülebilir, kendi-
ne yetebilir sistemler üzerine uzun yıllar-
dır çalışan İHH’nın buradaki uygulaması 
başlangıç için oldukça umut verici. 

Öğrencilerin üniforma, kitap, çan-
ta ve tüm kırtasiye ihtiyaçları yetimhane 
yönetimi tarafından Türkiyeli bağışçılar 
sayesinde karşılanmakta. Her yaz ve kış 
mevsiminde yetimlerin ihtiyaçları tespit 
edilerek iç ve dış kıyafetleri, eşofman ve 
spor elbiseleri, günlük ve spor olmak üze-
re ayakkabı ve terlikleri temin ediliyor. 
Bayram günlerinde bayram harçlığı alan 
yetimlere aynı zamanda bayramlık kıyafet 
de hediye ediliyor. 

Her yıl Ramazan ve
Kurban bayramlarında İHH 

tarafından Türkiye’de bir 
kampanya başlatılır. Bağış-
çıların 80 TL ödeyerek bir 

yetimin bayramlık masrafını 
karşıladığı bu kampanya sa-
yesinde her bayram on bin-

lerce yetim bayram sabahına 
yeni kıyafetleriyle uyanır.
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Tüm yetimhanelerde yemekler çocuk-
ların yaş gruplarına uygun, fiziksel ihtiyaç-
larını karşılayabilecek şekilde hazırlanıyor. 
Et, süt, sebze ve meyveye her zaman ulaşa-
bilen çocukların menüsünde doğal yiyecek-
ler tercih ediliyor. Eğitimin ilk yılında her 
öğrenci yemek adabını öğrenmiş ve sofra 
dualarını ezberlemiş oluyor. Ayrıca özel ih-
tiyaçlarını karşılayabilmeleri için çocuklara 
alışveriş imkânı da sunuluyor. Hafta sonları 
ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencile-
rin yol masrafları karşılanıyor. Karşılaşılan 
ilginç bir uygulama da yetimlerin doğum 
günleri ile alakalı. Her ayın sonunda o ay 
doğmuş yetimler için toplu doğum günü 
kutlaması yapılarak yetimler sevindiriliyor. 
Bu kutlamalar bütün çocukların yemek ve 
tatlı ziyafeti çektiği bir etkinliğe dönüştüğü 
için her seferinde heyecanla bekleniyor. 
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Khubaib Vakfı Başkanı Ahmet Nedim 
Han kurguladıkları eğitim sistemiyle ço-
cukların gelişiminde üç şeyi hedefledik-
lerini vurguluyor: Aklen, fiziken ve ruhen 
sağlam nesiller yetiştirmek. Bu hedef doğ-
rultusunda beşeri ilimlere ve çocukların 
maneviyatını geliştirecek öğretilere eşit 
derecede yer veriliyor. Zinde olabilmek ve 
bedenen sağlıklı kalabilmek için gereken 
eğitimler ise tüm yetimhanelerin olmazsa 
olmazı. Özellikle erkek yetimhanelerinde 
sabaha sporla başlanıyor. Her öğrencinin 
en az bir spor dalıyla ilgilenmesi ve uz-
manlaşması teşvik ediliyor. 

Pakistan’ın 7 farklı bölgesinde 
bulunan İHH’nın kolej,
yetimhane ve medreselerinden 
yaklaşık 3500 öğrenci
faydalanıyor.
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Kız yetimhanelerinde meslek edindir-
me eğitimlerine ayrı önem veriliyor. Pa-
kistan yetimhanelerinin ilki olan MSAL 
Kız Yetimhanesi’nin eğitim müfredatı ör-
nek olarak incelenebilir. Ülkedeki bütün 
yetimhanelerde olduğu gibi burada da 
ilk ders Kur’an ve hadis dersi. Yabancı dil 
dersinden sonra yemek kursu başlıyor. Bu 
yetimhanenin kendi koleji bulunmadığın-
dan çocuklar eğitimlerini Pakistan’ın en iyi 
okullarında alıyor. Gün içinde okula giden 
öğrenciler okul sonrasında tekrar yetim-
haneye dönerek dikiş-nakış derslerine ka-
tılıyor. Genel kültürü artırmayı amaçlayan 
gezi programları ve sinema günleri dü-
zenlenerek farklı sanatsal faaliyetler teşvik 
ediliyor. Lise ve üniversite öğrenimine de-
vam eden MSAL Yetimhanesi öğrencileri-
ne, uzman eğitimciler tarafından rehberlik 
veriliyor. Yetimhanenin ilk öğrencilerinden 
biri olan Mehwish Sabir yetimhaneye gel-

diğinde 12 yaşında olduğunu ve kendisine 
sunulan imkânlarla okuyarak dört yıllık 
bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdi-
ğini anlatıyor. Mehwish gibi birçok yetim 
yakında mezun olmayı bekliyor. Ülkenin 
en iyi okullarından mezun olan öğrenci-
ler, yetimhanede aldıkları eğitim sayesinde 
yemek yapmak ve dikiş dikmek gibi pratik 
becerilere de sahip oluyor. 

Pakistan’ın farklı bölgelerine inşa edilen 
yetimhanelerin denetimleri ülkenin baş-
kenti İslamabad’da bulunan Khubaib Vakfı 
yöneticileri tarafından yapılıyor. Ayrıca her 
yıl Türkiye’den yetimhaneye gelen ziyaret-
çilerin görüş ve raporları derlenerek ince-
leniyor. Yetimhanelere davet edilen psiko-
loglar, olası problemlerin önüne geçmek 
ve ihtiyaçları öngörmek adına çalışmalar 
yapıyor. Eğitmenlerin yeterliliklerine önem 
verilen yetimhanelerde gözlemcilerin ra-
porları dikkatle değerlendiriliyor. 
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Yazı ve Fotoğraf: BEKİR ARSLAN

ORADAYDIK

Beş asırdır söylenen
özgürlük şarkısı: 

Bangsamoro 



İNSANİ YARDIM - 61. SAYI94 95

İspanyollar “moro” kelimesini Fas (Morokko) 
ve Moritanya’dan gelerek İspanya’yı fethedip 
Endülüs’ü kuran Müslümanlar için kullanır. 
15. yüzyılda Filipinler’i sömürmek için yola 
çıkan İspanyollar burada Müslümanlar ile 
karşılaşır; yerel halkı hayat tarzı ve mizaç ola-
rak Endülüs Müslümanlarına benzetir. İspan-
yollar bu benzerlikten dolayı iki halka da aynı 
ismi verir: Moro. 

SULTANLIKTAN AZINLIĞA

Filipinler’in tarihi incelendiğinde tek bir 
şeyle karşılaşırız desek yanlış olmaz: Müs-
lümanların sömürgeciliğe karşı savaşı. 
Yüzyıllar önce Müslümanlar, Asya’nın gü-
neyindeki 7.000’i aşkın adadan oluşan bu 
bereketli topraklara ayak basar. Hicretten 
dört yüzyıl sonra, miladi 10. yüzyılda kom-
şu Sumatra ve Borneo adalarından gelen 
Müslüman tüccarlar sayesinde İslam böl-
gede yayılmaya başlar. Çin ve Japon tüc-
carların uğrak yeri olan adalar ülkesinde 
Budizm’in etkisi hissedilse de İslam tüm 
bölgelere hâkim olur. 15. yüzyıldan itiba-
ren ülkede İslam sultanlıkları kurulmaya 
başlar. Sulu, Maguindanao, Kabuntalan 
sultanlıkları bunlardan bazılarıdır. 1521 yı-
lında Portekiz asıllı kâşif Macellan’ın adala-
rı bulmasından sonra Kral II. Felibe adına 
İspanyollar bu toprakları ele geçirmek için 
yola çıkar. 300 yıl sürecek olan Moro-İs-
panya Savaşları başlamış olur. Binlerce 
Müslüman katledilir, yerel halk din değiş-
tirmeye zorlanır. Çatışmalar yıllar boyunca 
sürer ancak Müslümanlar boyun eğmez. 
1800’lü yıllarda İspanyollar adalar ülkesini 
zamanın parasıyla Amerikalılara 20 milyon 
dolara satar. Sömürge zulmü devam eder; 
ülkedeki Müslüman hâkimiyeti azınlığa ka-
dar geriler.

Macellan bu meşhur sözünü Filipinler’de, Müslüman toprakları 
işgal etmeye geldiğinde söyler: “Biz buraya bir elimizde İncil,
bir elimizde silahla geldik.”
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40 YILLIK ÇATIŞMANIN SONU

Bölgenin 1946 yılında ABD sömürge yö-
netimi tarafından Hristiyan Filipinler ida-
resine bırakılmasıyla Müslümanlar bağım-
sızlığını kaybeder. Moro halkı bu tarihten 
itibaren bağımsız ve özgür günlerine geri 
dönme amacıyla siyasi müzakere yollarını 
kullanmaya başlar. Ancak takip eden yıllar-
da siyasi müzakerelerin sonuç vermemesi 
ve Müslüman halkı hedef alan saldırıların 
katliama ve sonrasında etnik temizlik ha-
rekâtına dönüşmesi, Moro Müslümanla-
rının kendilerini koruma amacıyla 70’li 
yıllarda silahlı mücadele kararı almasına 
neden olur. 40 yılı aşkın süredir Filipinler 
devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 
devam eden çatışmalarda 120.000’den fazla 
insan hayatını kaybeder, 2 milyon kişi de 
hayatlarını kurtarmak için mülteci duru-
muna düşer. 

Yaşanan tüm acıların ardından Fili-
pinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş 
Cephesi (MILF) arasında 2012 yılında ba-
rış süreci başladı. Bu süreç bugün Bang-
samoro Özerk Bölgesi’nin kurulması yö-
nünde sonuç verdi. İmzalanan anlaşmalar 
neticesinde Filipinler devletinin üç ana 
ada topluluğundan biri olan Mindanao’da 
2016 yılında kurulacak Bangsamoro Özerk 
Bölgesi, Moro halkının mücadelesinin 
ulaştığı sonuç açısından büyük bir kaza-
nım. Barış sürecinin başlamasıyla birlikte 
taraflar arasında yapılan anlaşmaların uy-
gulanmasını gözlemlemek ve incelemek 
üzere Bağımsız Gözlemci Heyeti kuruldu. 
Heyetin beş üyesinden biri de İHH İnsani 
Yardım Vakfı başkan yardımcısı Hüseyin 
Oruç. Tecrübe ve birikimiyle bölge halkı-
nın huzuru için çalışan İHH, Bangsamoro 
Özerk Bölgesi’nin kurulma aşamasını ya-
kından takip ederek sürece katkıda bulu-

nuyor. Bağımsız Gözlemci Heyeti, her iki 
ayda bir bölgeye gidiyor; toplantılar yapı-
yor ve taraflarla bir araya geliyor. Üst dü-
zey devlet görevlileriyle de görüşen heyet, 
sürecin hangi noktada olduğu, anlaşmala-
rın uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili saha 
çalışmaları yapıyor.

BEŞ ASIRLIK MÜCADELENİN MERKEZİ

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası 
Müslümanlar için tarihî bir öneme sahip. 
Toprakları elinden alınarak ülkenin güne-
yine doğru sürülen Müslümanların elinde 
kalan bu son kara parçası, var olma müca-
delesinin de merkezi. Öyle ki adanın bazı 
köylerinde hâlâ Osmanlı halifesi adına 
hutbe okutuluyor. Padişahlığı döneminde 
Moro Müslümanlarının sorunlarıyla ya-
kından ilgilenen, ihtiyaç duyulan bölge-

lere hoca gönderen Sultan Abdülhamid, 
Moroluların gönlünde yer etmiş bir insan. 
Sokaklarda dolaşırken Türk olduğumu 
söylediğimde insanların “Sultan Hamid, 
Sultan Hamid” diye mukabelede bulunma-
ları bunun bir örneği. Filipinler’de Müslü-
manların yoğun olmadığı bölgelerde bile 
geçmişten gelen Müslüman adetlerinin 
hâlâ uygulandığına şahitlik edebiliyorsu-
nuz. Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı 
başkent Manila’da havalimanındaki pasa-
port kontrolünde kadınlar ve erkekler ayrı 
bölgelerden geçiş yapıyor; yiyecek satılan 
yerlerde helal gıdalar özellikle belirtiliyor.
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Mindanao Adası’nın batısında 
bulunan, Bangsamoro’nun 
tarihî başkenti ve Müslüman 
direnişin merkezi sayılan Co-
tabato şehri, yemyeşil dağları, 
bereketli pirinç tarlaları, içinden 
geçen nehirleriyle küçük ama 
kalabalık bir şehir. Yaklaşık 
300.000 nüfuslu şehrin yüzde 
70’ini Müslümanlar oluşturu-
yor. Hayvancılığın pek olmadığı 
bu yerde Morolular genellikle 
tarımla uğraşıyor. Palmiye yağı, 
pirinç, meyve üretimi insanların 
geçim kaynağı. Cotabato’nun 
içinden geçen nehrin ortasında 
yaklaşık 20.000 insan yaşıyor. 
Kısıtlı imkânlar içinde teneke 
ve tahtadan yapılan baraka ev-
lerde içme suyu hariç bütün su 
ihtiyacı nehirden karşılanıyor. 
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Nehrin ortasında baraka evler-
de yaşamak ABD’nin Filipinler’e 
hâkim olduğu yıllardan kalma 
bir mecburiyet. 2. Dünya Sa-
vaşı sırasında toprakları zorla 
elinden alınan Müslümanların 
karaya ayak basmaları yasak-
lanır, basanlar öldürülür. Mo-
rolu Müslümanlar teknelerde 
yaşamaya başlar; çocuklar tek-
nelerde doğar. Topraklarından 
uzaklaşmak istemeyen Morolu-
lar zamanla nehrin ortasında 
barakalar kurmaya mecbur 
kalır. Şimdilerde karaya ayak 
basmak suç olmasa da insanlar 
geçmişten kalan alışkanlıkla 
kendilerini denizde daha güven-
de hissediyor.



İNSANİ YARDIM - 61. SAYI102 103

Morolular cuma namazına ayrı bir önem 
veriyor. Cuma günleri sokaklar adeta bir bay-
ram havasına bürünüyor; aileler bütün fert-
leriyle namaz için yola çıkıyor. Rengârenk 
elbiseler, etrafta koşturan çocuklar, okunan 
dualar, Brunei sultanının yaptırdığı Cotaba-
to’nun en büyük camisine neşe katıyor. Na-
maz sırasında imamın okuduğu Fatiha son-
rası cemaatin gür ve tek bir sesle “amin” deyişi 
ile irkiliyorum. Sonrasında eller açılıyor; Mo-
ro’ya, İslam ümmetine dualar ediliyor. Namaz 
çıkışında seccadesini omzuna atan insanlar 
aileleriyle avluda buluşup evin yolunu tut-
maya başlıyor. Cotabato’daki adetler bununla 
sınırlı değil elbet. Çocukların sünnet edilmesi 
de ayrı bir merasim içinde gerçekleşiyor. Top-
lu şekilde saç tıraşı olup temizlenen çocuklar 
sırayla sünnet ediliyor. Sünnet edilenler ba-
baları tarafından kucaklanıp eve götürülüyor. 
Toplumsal adetler Moro Müslümanları için 
kimliklerini kaybetmeme adına önemli bir 
işlev yürütüyor.
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Savaşın devam ettiği yıllarda Cotabato’da Müslü-
manlar kendilerine ait kamplar kurarak hem savaşmış 
hem de aileleriyle buradaki hayatlarını devam ettirmeye 
çalışmış. Bu kamplardan biri, MILF lideri Hacı Murad 
İbrahim’in de yaşadığı Darapanan Kampı. Kapıda gü-
venlik kontrolünden geçtikten sonra uzun ağaçlar, yeni 
ekilmiş pirinç tarlaları arasına serpilmiş küçük evlerle 
karşılaşıyoruz. Yönetim merkezine doğru yürüyoruz. 
Sessizliğin hâkim olduğu büyük bir avlunun sonunda, 
kibar ve sakin bir eda ile “hoş geldiniz” diyen Hacı Mu-
rad İbrahim’i görüyorum. Bangsamoro’nun özgürlük 
mücadelesinden, yaşadıklarından ve şehit olmuş arka-
daşlarından bahsederken uzaklara bakıyor. Moro’nun 
şu anki durumunu soruyorum, şöyle cevaplıyor:

“Zaten hakkımız olan toprakları alıyo-
ruz, bu çok güzel ama daha çok çalış-
mamızı gerektiren zor bir sürece giri-
yoruz. Her açıdan iyi yetişmiş gençlere; 
savaşarak elde edilmeyecek şeylere ih-
tiyacımız var. Birçok öğrenciyi dünyayı 
tanısınlar, devlet nasıl yönetilir bunu 
öğrensinler diye dost ülkelere gönde-
riyoruz. Eğitim alıp döndüklerinde 
topraklarımızı onlarla birlikte yeniden 
inşa edeceğiz inşallah. Okullara, has-
tanelere, camilere, yollara, yatırımlara, 
iş alanlarına... bizi daha güçlü kılacak 
şeylere ihtiyacımız var. Sağ olsun İHH 
da yetimlerimizle özel ilgileniyor, barış 
sürecinde bize yardımcı oluyor. Bu 
zamana kolay gelmedik, umudumuzu 
yitirmedik, gelecek günlerden de umut-
luyum.”

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) lideri
Hacı Murad İbrahim
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İHH’NIN 26. YETİMHANESİ
MORO’DA

İHH, 1996 yılından bu yana Moro’da çalış-
malar yürütüyor. Barış sürecine olan katkı-
sının yanında Ramazan ve Kurban gibi ve-
silelerle yılın her vakti ihtiyaç sahibi ailelere 
yardım ulaştırıyor. İHH’nın her yıl düzen-
lemiş olduğu, yetimleri sevindirmek için 
ekiplerin dünyanın farklı ülkelerine yola 
çıktığı Yetim Dayanışma Günleri’nin bir 
durağı da Moro. Mindanao Adası’nda yak-
laşık 10.000 yetim çocuk bulunuyor. Bunlar 
arasında savaş dolayısıyla ailesini kaybeden 
çocukların sayısı çoğunlukta.

Ziyaretimiz esnasında, 
2010 yılında faaliyete 
başlayan Hacı Şerefoğlu 
Yetimhanesi’nden sonra 
İHH’nın Moro’daki ikinci, 
dünya üzerindeki
26. yetimhanesi olan
Uğur Süleyman Söylemez 
Yetimhanesi hizmete açıldı. 
Bursa ve Sakaryalı
hayırseverlerin destekleriy-
le inşa edilen yetimhanede 
40 yetim çocuk kalacak. 
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Uğur Süleyman Söylemez, Mavi Mar-
mara’nın onuncu şehidi. İsrail’in Mavi Mar-
mara’ya yaptığı saldırıda yaralanmış, dört 
yıl komada kaldıktan sonra 2014 yılında 
vefat etmişti. Moro’nun bu yeni yetimhane-
sinin inşaatı devam ederken isim verilme 
aşamasında Uğur Süleyman Söylemez’in 
eşi Tuba Hanımefendi ile irtibata geçirilir, 
yetimhanenin ismini Uğur Süleyman Söy-
lemez koymak için izin istenir. Geçen Kur-
ban Bayramı’nda Tuba Hanım’ın ziyaretine 
giden İHH ekibi inşaatın ve yetim çocuk-
ların fotoğraflarını gösterir; Tuba Hanım 
duygulanır, eşinin isminin konmasına izin 
verir, “Oraya gitmem lazım, görmek istiyo-
rum.” der. Yetim Dayanışma Günleri için 
Moro’ya gidecek ekibe Tuba Hanım ve oğlu 
Ahmet Emin de katılır. Konuşmaların yapıl-
dığı, çocukların sevinçle ilahiler söylediği 
açılış esnasında bir gözüm Tuba Hanım’da. 
Türkiye’den binlerce kilometre uzaktaki bu 
mazlum ülkede, mazlumlar için yola çıkıp 
şehit olan eşinin yetimhane duvarında yazılı 
ismine nemli gözlerle bakarken “Bir evim de 
artık burası” dediğini duyuyorum.

Açılış sonrası yetimlere hediyeler dağıtılı-
yor, yeni kıyafetleri giydiriliyor. Hepsinde ayrı 
bir sevinç, ayrı bir heyecan. Yetim çocukların 
yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor. Toka, 
bilezik, oyuncak araba, bebek, saat… ne olur-
sa olsun yetimlerin her defasında aldıkları 
hediyeleri ayrı bir merakla incelediğini fark 
ediyorum. Dünyayı o an unutuyorlar, çevre-
lerinden kopup yeni dünyalar keşfediyorlar. 
Fotoğraflarını çekerken benden gülerek ka-
çan yetimler, o an sevinçten beni görmüyor. 

“MORO’YU GÖRMEDEN SEVMİŞTİM”

İHH’nın resmî temsilcisi olarak Mo-
ro’daki projeleri yürüten, bundan önce 
dünyanın çeşitli kriz bölgelerinde görev 

alan Ömer Kesmen buraya ailesiyle 2012 
yılında gelmiş. Kendisi Tokatlı. Moro’ya 
alışıp alışmadığını sorduğumda “Moro’yu 
görmeden sevmiştim, geldim daha çok 
sevdim.” diyor. Üç kızından en küçüğü 
Zümra ilkokula gidiyor, diğerleri ise üni-
versite okuyor. Ancak yemekler konusun-
da pek dertli: “Malzemeyi bulsak bile yağ 
bizim oralardaki yağı tutmuyor, o yüzden 
tadı da olmuyor.” Filipinler’de olduğu gibi 
Güneydoğu Asya ülkelerinde yemeklerde 
yağ pek kullanılmıyor, baharat daha mak-
bul. Gelen her İHH ekibi özlemişlerdir 
diye Türkiye’den bir şeyler getiriyor; An-
tep fıstığı, kahvaltılık malzeme, barbunya, 
sarmalık yaprak… Ömer Kesmen ve ai-
lesi, kurulma aşamasındaki Bangsamoro 
Özerk Bölgesi topraklarında yaşayan tek 
Türk aile olma özelliğine sahip. Burada-
ki görevi boyunca en büyük hayali, iki 
yetimhanesi hizmete açılan Moro Yetim 
Eğitim Kompleksi’nin cami ve okulunu da 
tamamlayıp açılışını yapmak.

Bir hafta süren seyahatimiz boyunca 
Ömer Kesmen’den buraya ilişkin tecrübele-
rini, görüşlerini, gözlemlerini dinliyorum. 
Moro’yu, burada doğmuş da memleketiy-
miş gibi anlatıyor; “Müslümanların bura-
daki özgürlük mücadelesi başarılı oldu, şu 
an dünyada neredeyse tek. Yakın zamanda 
dünyanın başka bölgelerindeki mazlumla-
ra örnek olacak burası.” diyor. Bangsamoro 
kurulurken tarihe şahitlik ettiğini hissede-
rek söylüyor bunları. “Türkiye’den buraya 
gelenler fark etmese de onların gelişleri Mo-
rolulara şevk veriyor. Başka ülkelerden Müs-
lümanların gelip tanışmalarını, kendileri ile 
ilgilenmelerini o yüzden çok seviyorlar.”

Bangsamoro’yu; özgürlük mücadelesini, 
insanlarını, yetimlerini, yeşil dağlarını, bü-
yük ormanlarını… beş asırdır söylenen bu 
özgürlük şarkısını ben de çok seviyorum.
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BANGLADEŞ
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Yazı ve Fotoğraf: BURAK BERBEROĞLU

Yetimler Diyarı
Bangladeş

ORADAYDIK
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Birçok ülkenin nüfusundan fazla yetime sahip olan Bang-
ladeş, diktiği bir ürünün değeri kadar dahi aylık geliri ol-
mayan tekstil işçileriyle dünyanın en fakir ülkelerinden. 

 Beş milyon yetimin yaşadığı Bangladeş’te hayat 
şartları oldukça zor. Ülkede her yıl binlerce çocuk tra-
fik ve iş kazalarından dolayı yetim ya da öksüz kalıyor. 
Sahipsiz kalan çocukların birçoğu organ mafyası ve 
insan taciri tehdidiyle karşı karşıya. Ülkedeki iş gücü 
ve toprak verimliliği halkın asla hak etmediği bir yok-
sulluğu yaşadığını gösteriyor.

İHH, Bangladeş’te yürüttüğü çalışmalarla yetimle-
rin elinden tutmaya çalışıyor. Toplamda 19 yetimhane-
ye destek veriyor. İHH’nın inşa ettiği beş yetimhanede 
ise 200 yetim kalıyor ve inşaatı devam eden dört ye-
timhanede de bir o kadar yetimin kalması planlanıyor. 
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Bangladeş’in başkenti Dakka’nın merkezinde olan Darul Amman
Yetimhanesi bu yetimhanelerden biri. Yetimhane yetkilileri buradaki 
yetimlerden umutlu. Sabah namazında güne başlayan yetimler okula 
gidene kadar Kuran eğitimi alıyor. Yetimler okuldan yetimhaneye
geldiklerinde kıyafetlerini değiştirip koşa koşa bahçeye kriket oynamaya 
çıkıyor. Ardından dinlenme ve etüt saatleri başlıyor. 
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İHH’nın 2012 yılında Maheshkali Adası’nda inşa etti-
ği Fatih Sultan Mehmet Kız Yetimhanesi’nin şu sıralar 
ikinci katı yapılıyor. Daha önce derme çatma bir ba-
rakada, toprak üzerinde yatan yetimler, yeni yetimha-
neyle rahat yataklarına kavuşmuş. Ne var ki çok geç-
meden eski toprak yataklar yeni yetimlerle dolmuş. 

Ada sakinleri Bengal Körfezi’nin hırçın dalgaları 
arasında balık avlayarak geçimlerini sağlıyor. Fırtı-
naya yakalanan birçok balıkçı evine geri dönemiyor. 
Adadaki yetimlerin çoğunun babası da balık avlarken 
fırtınada vefat etmiş.

Bölgedeki tek kız yetimhanesi olduğundan buraya 
çok fazla müracaat var. Şu an yetimhanede kapasite-
sinin üzerinde yetim kalıyor. Yetkililer gelenleri geri 
çeviremediklerini, dolayısıyla bir yetimhaneye daha 
ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

ESMA VE SÜMEYYE

Esma ve Sümeyye yedi yaşında. Yetimhanede yer sı-
kıntısı olduğundan dolayı onlar da diğer yetimler 
gibi aynı yatağı paylaşıyor. Önceki gün yapılan pik-
nik programında İHH ekibinin hediye ettiği çantala-
rı yatağın başucuna asmışlar. Esma en çok ip atlama 
oyununu sevdiğinden kendisine hediye edilen ipini 
yastığının altında saklıyor. Sabah okula gidene kadar 
arkadaşları gibi o da Kur’an dersi görüyor.
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Murat yedi yaşında. İkinci sınıfa gidiyor. Babası sara 
hastalığından vefat etmiş. Evleri okuluna uzak olduğu 
için teyzesinin yanında kalıyor. İnşaatı devam eden Ba-
hattin Yıldız Yetimhanesi’ne ön kayıt yaptırmış. Murat 
yetimhanede kalacağı günü büyük bir hevesle bekliyor. 
Aynı sınıfta olduğu yetim arkadaşları yarışırken Murat 
onları dışarıdan izliyor. Yarışmalar onu heyecanlan-
dırıyor olmalı ki bazen kendini kaptırıp olduğu yerde 
zıplıyor. Murat İHH’nın sponsor olduğu yetimlere da-
ğıtılan şapka ve yaka kartlarından almak istedi. Onlara 
ulaştığında mutluluğu görülmeye değerdi.

Bangladeş’te, Yetim Dayanışma Günleri 2015 prog-
ramında yapılan organizasyonlarda İHH gönüllüleri 
700 yetimle kucaklaştı. Kırtasiye, okul çantaları, oyun-
caklar ve düzenlenen yarışmalarda dağıtılan hediye-
lerle yetimler sevindirildi. Programlar sona erdiğinde 
yetimlerin hüzünlenerek “buraya bir daha ne zaman 
geleceksiniz” sorusu İHH gönüllülerini duygulandırdı. 
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Bir gece vakti, araçla ulaşımın zor olduğu uçsuz bu-
caksız pirinç tarlalarının arasından yürüyerek ulaşı-
yoruz Daru’l-İman Yetimhanesi’ne. Seher vakti yak-
laştığında onların huzur dolu uykularını bülbül sesleri 
ardından ezan sesi bölüyor ve kalkar kalmaz namaz 
için hazırlık yapıyorlar.

Temiz kıyafetlerini giyen yetimler takkelerini de 
takarak kocaman adamlar gibi büyük bir ciddiyetle 
düzen içerisinde namaza duruyor.
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RABİU’L HASAN

Yaklaşık iki buçuk yıl önce Myanmar’da Budist rahiple-
rin köylerine saldırması sonucu babası şehit edilen Ha-
san, annesi ve küçük kardeşiyle Kutapalong Kampı’na sı-
ğınmak zorunda kalmış. Yiyecek bulmakta güçlük çeken 
Hasan’ın annesi çocuklarıyla Cox’s Bazar şehrine kaçıp 
temizlik yaparak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ha-
san bu süreçte annesine maddi olarak yardımcı olmak 
için yokuşların başında bekleyip yüklü olan rikşaların 
yokuşu çıkmasına yardım ederek para kazanmaya çalı-
şıyormuş. Bir gün rikşa iterken arkadan araba çarpma-
sı sonucu kalçasında ciddi bir kırık oluşmuş. Cox’s Ba-
zar’da maddi imkânsızlıklardan dolayı tedavi edilemeyen 
Hasan’a ulaşan partner kurumumuz, onu tedavi ettirip 
Daru’l-İman Yetimhanesi’ne yerleştirmiş. Kaç yaşında 
olduğunu sorduğumda “Bilmiyorum ama yedi, sekiz 
herhalde.” cevabını verdi. Henüz elif-ba okuyan Hasan, 
hiç okula gitmemiş. Hasan iki aydır Daru’l-İman Yetim-
hanesi’nde kalıyor, yemekleri, yatağını ve arkadaşlarını 
çok seviyor.

Myanmar sınırına
yakın bir bölgede
olan Darul İman
Yetimhanesi’nde kalan
yetimlerden yirmi
tanesi Arakanlı.
Bazılarının ailesi hala 
Bangladeş sınırları
içerisinde olan
kamplarda yaşıyor. 

Günün yaklaşık sekiz saatini Kur’an ezberlemekle ge-
çiren yetimlerden kimisi ders sırasında yorgunluktan 
uyukluyor kimisi de etrafındaki bütün dikkat dağıtan 
unsurlara rağmen büyük bir ciddiyetle ezber yapıyor.
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Hafız olmak için Kur’an eğitimi alan yetimlerin oku-
la başladıklarında zorlanmamaları için bir de genel 
eğitim hocaları var. Yetimlere tarih, İngilizce ve ede-
biyat dersi veriyor.

Daru’l-İman Yetimhanesi’nde kalan yetimler günde 
dört öğün yemek yiyor. Yetimhanede sürekli çalışan 
beş personelden birisi de aşçı, yetimler için her gün 
pazardan taze sebze ve balık alıyor. Özenle pişirdiği 
yemeklerden yetimlere bol bol yedirme gayretinde. 
Yiyip sağlıklı olmalarını istiyor.
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Öğlen saatinde Bangladeş’in 
sıcak ve nemli havasında 
bunalmamak elde değil. 
Derslerde yorulan ve sıkılan 
yetimler için tam da bu vakit-
te bir eğlence başlıyor. Duş. 
Hep birlikte eğlenerek suyun 
altında hem oynayan hem de 
yıkanan yetimler, duşun so-
nunda da kendi kıyafetlerini 
yıkıyorlar. Ardından kısa bir 
uyku arası veriyorlar.
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Yazı: TÜLAY GÖKÇİMEN
Fotoğraf: M. MEHDİ ÖZTÜRK

SEYAHATNAME

Afrika
artık ütopya değil 

ORADAYDIK
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Bir imtihandır yetim… 

Yiyen, içen, yürüyen, konuşan bir imtihan. Dul an-
nesine, dedesine, amcasına, babasının din kardeşlerine, 
insanlığa imtihandır. Kazanırken herkesin kazandığı, 
kaybederken ise, yetimden önce öbürlerinin kaybettiği 
bir imtihan. O, aramızda dolaşan bir test aracıdır.

Yetimle sabrımız ölçülür. İnsanların neredeyse ken-
di çocuklarına tahammül edemedikleri bir zamanda, 
dinden ve insaniyetten kardeşimiz olan “elin çocuğu”-
nun yerli yersiz sıkıntılarına ne kadar tahammül edebi-
leceğimiz ölçülür. İman ettiğimiz Rahman Rabbimizin 
rahmetinden payımıza ne düştüğü ölçülür. Bunun için 
yetim rahmettir, sabırdır, ispattır, imtihandır. Sadaka 
vermenin, Allah yolunda infakın en verimli alanların-
dan birisi yetime bakmak, onun hayatına kefil olmaktır.

HABEŞİSTAN’A DOĞRU…

“Komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir” 
buyuran bir peygamberin ümmeti olarak bizler de yedi 
kişilik ekibimizle Etiyopya’ya, nam-ı diğer Habeşistan’a 
doğru yetimleri ziyaret amacıyla yola çıktık. Tarih-
te Habeşistan olarak bilinen Etiyopya, İslam tarihinin 
önemli merkezlerinden. Hz. Peygamber döneminde 
Müslümanların iki defa hicret ettikleri ülkede İslamiyet 
asırlar boyu hâkim din olarak kalmış. 1974’te Derg adlı 
diktatör, 1930’dan beri ülkeyi yöneten İmparator Halil 
Sülasi’yi devirerek sosyalist bir cunta yönetimi kurmuş. 
Bu rejim kanlı darbeler, ayaklanmalar, kuraklık ve mül-
teci problemleri sebebiyle isyancı güçlerden oluşan bir 
koalisyon ile 1991’de devrilmiş.
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96 milyon nüfusa sahip olan Etiyopya, 
Federal Cumhuriyet ile yönetiliyor. 14 eya-
leti olan ülkede resmî olmayan rakamlara 
göre Müslümanların nüfusa oranı %55, 
resmî rakamlara göre ise %35. Zira Etiyop-
ya yönetiminin en büyük endişelerinden 
biri halkın Müslümanlaşması. Ortodoks 
olan Hristiyan nüfus, teslis değil tevhid 
inancını kabul ediyor.

VE ETİYOPYA’DAYIZ…

Etiyopya’ya ayak basar basmaz bizi İHH 
İnsani Yardım Vakfı’nın partner kuruluşu 
Charity Development Association Başkanı 
Muhammed Ali Nadiso ve ekibi karşılıyor. 
Bize bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi ve-
ren başkan Nadiso, Etiyopya’da 3.000 tane 
sivil toplum kuruluşu bulunduğu ve bun-
ların çoğunun yönetiminin Hristiyanlarda 
olduğu bilgisini veriyor.

Yetimlerle buluşmak üzere ilk durağı-
mız Etiyopya’nın en uç bölgelerinden biri 
olan Hasasa kenti oluyor. Nüfusunun %90’ı 
Müslüman olan Hasasa, hassas kelimesin-
den türemiş. Nehir sularının akarken çıkar-
dığı sesten dolayı bölgeye bu isim verilmiş. 
Hasasa’nın Shalla bölgesinde büyük bir 
meydanda bizi bekleyen kalabalıkla bulu-
şuyoruz. Erkek ve kız çocuklar ayrı ayrı di-
zilmiş, bizi alkışlayarak karşılıyorlar. Yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi için 10 yetim 

ailesine at arabası hediye edileceği mey-
danda atlar arabalara koşularak gelin gibi 
hazırlanmış, yeni sahiplerini bekliyor. Bu 
arabalar sayesinde günde bir ila dört dolar 
arası para kazanabileceklerini öğreniyoruz. 
Bu miktar bize az gelse de bulundukları 
koşullar düşünüldüğünde onlar için hayat 
kurtarıcı. Yanımızda getirdiğimiz hediye-
leri çocuklarla paylaşmak için aralarına 
koşuyoruz. Etiyopyalı çocuklar, kendilerin-
den bir şey istemeyen bu insanlara kucak 
açıyor ve hediyeleri kapmak için yarışıyor. 
At arabalarına kavuşan 10 yetim ailesi se-
vincini kalabalıkla paylaşıyor. Ve at araba-
ları sırasıyla yeni sahipleri ile yeni evlerine 
doğru yola çıkıyor. 

BARBAROS YETİM EĞİTİM MERKEZİ

İlerleyen yıllarda Hasasa bölgesinin eğitim 
merkezi olması hedeflenen ve geçtiğimiz 
Kurban Bayramı’nda İHH tarafından açı-
lışı gerçekleştirilen Barbaros Yetim Eğitim 
Merkezi’ne varır varmaz çevredeki çocuk-
lar etrafımızı sarıyor. Eğitim Merkezi’nde 
öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflar, bil-
gisayar laboratuvarı ve koordinatör ofisle-
ri bulunuyor. Sıralarında oturmuş bizleri 
bekleyen öğrencilerle tanışarak hemen 
kaynaşıyoruz. Öyle ki ayrılık saati geldi-
ğinde birbirimizden kopmak çok zor geli-
yor. Cıvıl cıvıl hepsi…

Bu ümmetin peygamberi de yetim geldi.
Yetimi korudu, yetimi kollamayı vasiyet etti.
Rabbi ona emretti, o da ümmetine. Yetimi okşadı. 
Yetime babalık yapanlara cennet vaat etti.
Cennette kendisine iki parmağın yakınlığı
kadar yakın bir konum vaat etti.
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Edebiyatçı yazar İskender Pala’nın destekleriyle inşa edilen
Barbaros Eğitim Merkezi, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda açıldı.
Yetim çocukların eğitimi için kurulan merkez 1.500 öğrenci kapasiteli.
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FARKLI ŞEHİRLER AYNI BAKIŞLAR

Adama, Kofela, Shalla, Dincho… Şehirlere 
gidiyor, şehirlerden geçiyoruz. Yol boyunca 
uzanan bambu çatılı evler, yaşanan yoklu-
ğun açık göstergesi. Bazen yol kenarlarında 
toplanan insanlar görüyoruz ve anlıyoruz 
ki hayır sahipleri tarafından açılan su ku-
yuları bu kalabalıkların sebebi. Eline sarı 
bidonunu alan su kuyusuna doğru yola çık-
mış. Kuyu başında hayat başlamış.

Yetim buluşmaları ve dağıtımlar fark-
lı şehirlerde de devam ediyor. Hiç kalemi 
olmamış çocuklara kırtasiye yardımları ya-
pıyor; bir yıldır üzerinden hiç çıkarmadığı 
elbisesini terk etme vakti gelen çocuklara 
da elbise ve ayakkabı hediye ediyoruz.

AYRILIK VAKTİ

Etiyopya’da yetimlerimizle geçirdiğimiz prog-
ramımızın sonuna geliyoruz. Dünyadaki 1,5 
milyar obez insana karşı burada çocukların 
açlıkla karşı karşıya ve her türlü imkânsızlık 
içinde yaşadıklarını gördüğümüzde hissetti-
ğimiz üzüntüyü tarif edemiyoruz.

Havaalanına doğru giderken Batılı be-
yazların çoğaldığını görüyoruz. Gelirken 
uçakta beyaz kadınlara anne diyen siyahi 
çocuklar görmüştük. Kurtarıcı olarak görü-
len bu insanlar sorgusuz sualsiz çocukları 
alarak kendi dinleri üzerine ve istedikleri 
gibi büyütüyorlar. Hayır kurtarıcı değiller. 
Aldıkları çocukları daha sonra ne yaptıkla-
rını kimse bilmiyor. CDA Başkanı Nadiso 
bize bölgede 5.000 aktif misyonerin oldu-

ğunu söylüyor. İHH’nın Yetim Sponsor-
luk Destek Sistemi’nin önemini o an daha 
iyi anlıyoruz. Çünkü İHH tarafından bu 
ülkede sponsorluk sistemine dahil edilen 
çocuklar eğitimli, bakımlı ve temiz. Anne-
leri veya bir yakınlarının yanında güvenle 
büyüyorlar. Ama bu sisteme dahil olama-
mış çocukların %90’ı açlık ve sefalet içinde 
tam bir hiçlik içinde yaşamaya çalışıyorlar. 
Afrika’ya yardım eskiden bir ütopyaydı. Te-
levizyonda gördüğümüz çocukların kabur-
galarını sayar, zayıf birini görünce Afrikalı 
diye çağırırdık. Şimdi sivil toplum kuruluş-
ları dünyanın dört bir yanında insani yardı-
ma ihtiyacı olanların yanında.

Görüp şahit olduğumuz en
acı şeylerden biri kendilerine 
hediye ettiğimiz saç tokalarını 
bazı çocukların yeme çabala-
rıydı. İşte o an utanıyor,
sahip olduklarımızı düşününce 
o çocukların gözlerine
bakamıyoruz. 

Afrika’ya yardım artık bir 
ütopya değil. 
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TANZANYA
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ORADAYDIK

Siyah gülücükler ülkesi: 
Tanzanya 

Yazı: OSMAN SAĞIRLI
Fotoğraf: MEHMET AKİF GÜLER
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Aracımızın durduğu alanda toplanmış çocuklardan kimi 
yüzünü kapatıp kıs kıs gülüyor kimi ise ayaklarının ucun-
da biraz daha yükselerek bizi görmeye çalışıyor. Hemen 
yanı başımızdaki çeşmede ise sıra sıra dizilmiş bidonların 
başında birkaç çocuk ve kadın sarı bidonlara su doldurma 
telaşında. Çeşme başındaki 2-3 yaşındaki bir kız çocuğu-
na odaklanıyorum. O da bana. Üzerinde pembe bir elbise, 
bembeyaz başörtüsünün altında boncuk gibi gözleri var. 
Tebessüm etmemle bana doğru koşturması bir oluyor. İs-
ter istemez olduğum yere çöküyorum, kollarını açıp boy-
numa sarılıyor. Cılız kollarıyla boynumu sıkıyor, kendince 
bir şeyler mırıldanıyor... Aynı hızla olduğu yerden bizi iz-
leyen annesine geri dönüyor.

Rehberimiz Faruk, “O bir yetim.” diyor... Aslında olup 
biten her şeyi bu cümle özetliyor.

Efendim burası Tanzanya’nın Zanzibar Adası... Nam-ı 
diğer Zengibar... Hint Okyanusu’nun ortasında, Afrika’nın 
güneydoğusunda yer alan Zengibar, Şiraz’dan gelen İran-
lı göçmenler tarafından kurulmuş. Adı “zencilerin sahili” 
anlamındaki Farsça “zengi bar”dan geliyormuş. Arapçada-
ki zenç yani siyahi sözcüğünden geldiğini söyleyenler de 
var. Zanzibar 2.643 kilometrekare büyüklüğünde ve 1,5 
milyon nüfusa sahip. Tüccarların baharat, sömürgecilerin 
köle diyarı olarak adlandırdığı bu ada benim için ise ye-
timler diyarı...
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İHH İnsani Yardım Vakfı’nın tertip etti-
ği “Yetim Dayanışma Günleri” için kalaba-
lık sayılacak bir ekiple Zanzibar’dayız. Şehit 
Faruk Aktaş Okulu’nun bahçesine toplan-
mış yüzlerce çocuk, selam vermemizle 
birlikte koro halinde “Ve aleyküm selam, 
duyuful kiram” nidaları ve alkış tufanıyla 
bizleri karşılıyor. Sayıları 500 civarındaki 
bu çocukların hepsi yetim. Sapsarı okul kı-
yafetleri içindeki yetimlerden yaşları büyük 
olanlar bir anda etrafımızı sarıyor. Küçük-
ler ise ürkek bakışları, bükük boyunlarıyla 
uzakta durmayı tercih ediyor. Birçok Afrika 
ülkesinde olduğu gibi burada da çocuklar 
en çok beyaz tenimizle ilgileniyor. Kalaba-
lık arasından uzanan ellerden onlarcasını 
kolumun üzerinde hissediyorum. Dokunan 
elektrik çarpmış gibi geri çekiliyor, aynı 
hareketleri tekrar tekrar deniyorlar. Bazı 
çocukların cılız “Mzungu, mzunguuuuu” 
(beyaz adam) şeklindeki tempolu sesleri, 
öğretmenlerin tiz sesli “Şiişşşşt” ikazlarıyla 
sonlanıyor.

Bir ara fırsat bulup sınıflardan bazıla-
rını fotoğraflıyorum. Kara tahta Swahili-
ce, İngilizce ve Arapça kelimelerle dolu. 
İki dilli adada Müslümanlar ekstradan 
Arapça da öğreniyor. Bizimkilerin daha 
Türkçeyi öğrenemediğini (uzmanların ya-
lancısıyım) düşünürsek buradaki çocuklar 
zehir gibi. Zanzibar’da ilkokul 7, ortaokul 
4, lise ise 2 yıl imiş. Üstelik bizdeki gibi 
zorunlu...

Sırada yetim çocukların birbirinden 
renkli gösterileri var. Profesyonel tiyatro-
culara taş çıkartacak şekilde oyunlar ser-
giliyorlar. İlahiler, şiirler, yarışlar, eğlence-
lerle dolu bir program. Herkes durumdan 
oldukça memnun, ya ben?

Tören alanına kurulan tenteler güneşi 
kesmek şöyle dursun güneş depolama üni-
tesi gibi çalışıyor. Vücudumdan çıkan her 
damla ter için aynı oranda su içiyorum fa-
kat nafile. Su içtikçe terliyor, terledikçe içi-
yorum. Güneş o kadar siyah çocuk içinde 
adeta bana odaklanıyor. Birkaç saat içinde 
açık siyah oldum bile. Bir iki gün sonra 
kimse bana “Mzungu” diyemez!

Bembeyaz kumsalı olan Hint Okyanusu 
sahilinde yetim çocuklarla “kuja juu, kuja 
juu” (hadi, hadii) diye tezahürat yaptığımız 
yelkenlimiz yarışı sondan birinci tamam-
lıyor. Yüzleri kara yürekleri ak yüzlerce 
çocuk doyasıya eğleniyor. Ödül olarak etli 
pilav, muz, karpuz ve bol baharatlı yemek-
lerden müteşekkil müthiş bir yemek ziyafe-
ti çekiyoruz. Rehberimiz Faruk’un önceden 
beden ölçülerini aldığı çocuklara İHH’nın 
hazırladığı hediyeler ekiptekiler tarafından 
tek tek dağıtılıyor. Uzaktan uzağa izliyo-
rum. Yıllarca hüznünü gizleyen çocuklar 
sevinçlerini bile duvar dibinde, ağacın ar-
kasında yaşıyor.

Hint Okyanusu’nun tam
ortasında küçücük
Zanzibar Adası’nda
yüzlerce yetim çocuk,
Türkiyeli hayırseverlerin  
şefkatiyle büyüyor. 
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Okulun hemen bitişiğine İHH tarafın-
dan yaptırılan Mustafa Ünal Sağlık Mer-
kezi’nin açılışı ise günün finali oluyor. 
Zanzibar Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı 
Mahmut Kombo, “İyi ki varsınız. Allah’a şü-
kür iyi ki Müslümanız! Türkiyeli kardeşleri-
mizin, İHH’nın yanımızda olduğunu görmek, 
yükümüzü hafifletiyor.” diyor. Tören alanın-
da beyaz adama yakalanma korkusu ile saat-
lerce köşe bucak kaçan yetim çocuklar artık 
kollarımızda. Hepsinin yüzünde gülücükler 
açıyor. “Jambo” (merhaba), “habari gani” 
(nasılsın) diye hal hatır bile soruyorlar.

Gün boyu kavuran güneş yüzümüzü 
kara çıkarsa da İHH’nın Tanzanya’da eği-
tim, barınma ve sağlık masraflarını üst-
lendiği 862 yetim için yaptıkları adeta yüz 
akımız oluyor.

MASAİ MARA’YA DOKTOR GELMİŞ

Serengeti, Masai Mara, Savana... Eminim 
ki hepsini benden daha iyi tanıyorsunuz. 
Zira belgeselciler buradaki aslanların, 
kaplanların bilmem kaç kuşak yavrula-
rına kadar hepimize ezberlettiler. Ancak 
hayvanlardan çok, oradaki Masai kabilesi-
ni merak ediyorum. Hani şu kulağı delik, 
boynu halkalı, uzun boylu kırmızılı adam-
lar. Oldubitti onlarla tanışmak istiyorum. 
İşte fırsat... İHH’dan Adem Kalaycı ile 
Zanzibar’dan pırpır bir uçağa biniyoruz. 
İki buçuk saat süren yolculuk sonrasında 
İHH’nın bakımını üstlendiği Arusha’daki 
30 yetim çocukla buluşacağız. Aralarında 
Masailer de varmış.

Tanzanya ekvatorun güneyinde olduğu 
için bol yağmurlu bir sonbahar mevsimi ya-
şıyor. Denizler, düzlükler, nehirler aşıyoruz. 
Uçağın her buluta giriş çıkışta yaşattığı sar-
sıntı Afrika’nın 5.895 metre yüksekliğindeki 
Kilimanjero Dağı ile burun buruna geldiği-
mizde hatırı sayılır bir final yapıyor. Başım 
fır fır dönüyor. Alanda bekleyen Cuma, ye-
timlere sağlık taraması yapılacağını ve bizi 
beklediklerini söylüyor. Masailerin olduğu 
Monduli köyüne doğru yola çıkıyoruz...

Düzlük bir alanda üzeri otlarla kaplı 
daire şeklinde sıra sıra onlarca toprak evin 
olduğu köye varıyoruz. Elleri çubuklu kır-
mızı elbiseli Masailer toplantı halinde... İki 
haftadır devam eden yağışlar sebebiyle bazı 
evlerin çatısı çökmüş... Kabile reisleri fo-
toğraflarının çekilmesine tepki gösterecek 
gibi oluyor, Cuma’nın telkinleri ile engel 
aşılıyor.

Dünya üzerinde sadece Tanzanya ve 
Kenya’daki Masai Mara bölgesinde yaşa-
yan bu kabilenin nüfusu bir milyon kadar... 
Masailer, Engai adını verdikleri çift doğa-
sı olan tek bir tanrıya inanıyormuş. Engai 
Narok (Siyah Tanrı) yardımsevermiş. Engai 
Nanyokie (kırmızı Tanrı) ise cezalandırı-
cıymış. Sohbet uzadıkça uzuyor.... Bana da 
hangi dine mensup olduğumu soruyorlar. 
Müslüman olduğumu öğrendiklerinde ise 
mesele yine evlilik konusuna geliyor. “Bi-
zim buraya bazı Hristiyanlar geliyor. Bize 
inek ve para veriyorlar. ‘Hristiyan olun’ di-
yorlar. Fakat bir eşimizin olmasını istiyorlar. 
Sizde dörde kadar izin varmış. Sizin dininiz 
güzel.” diye espri yapıyorlar...

“Bambaşka bir ülkede hiç tanımadığınız bir çocuk 
gelip size sarılıyorsa bilin ki o bir yetimdir.”
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Şehit Faruk Aktaş Okulu, 2010 yılından bu yana hizmet veriyor.
Faruk Aktaş, yetim çalışmaları için gittiği Afganistan’da
bir uçak kazasında şehit olmuştu.
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DOKTOR BU NE?

Köy meydanında kurulan iki masanın et-
rafına toplanan doktorlar sağlık taramasına 
başlıyor... Sağlık kontrolüne Masailerin yaş-
lılarından başlıyorlar. Cuma, bu kabile hal-
kının doktora gitmediğini, yerel bitkilerle 
tedavi olduğunu anlatıyor. “Senin için ilginç 
görüntüler olabilir” diye de ikaz ediyor.

Gerçekten de öyle oluyor. Doktor kol-
tuk altından ateşini ölçmek istediği yaşlı 
Masai’ye termometreyi uzatıyor. Adam ter-
mometreyi alıp heybesine atıyor. Tansiyo-
nu ölçülen yaşlı kadın gülme krizine giri-
yor. Verilen haplar uzun uzun inceleniyor... 
Kan alınan çocuklar ortalığı yakıp yıkıyor. 
Masailer ellerindeki sopalarla doktorları 
ablukaya alıyor... Bir şenliktir gidiyor...

Masailerin 11 yetim çocuğu da orada... 
Onlar da sağlık taramasından geçiriliyor. 
Çoğunda yüksek ateş ve malarya var…

Akşama doğru taramalar bitiyor. İHH’nın 
yetim çocuklara yardımcı olmasından dolayı 
Müslüman olan bazı Masailer, bizim gelişi-
mizi kutlamak için dans edeceklerini söylü-
yor. Zıplama dansı “Adumu” adı verilen bu 
tören için ayaklarında kamyon lastiğinden 
yapılma sandaleti olan 30-35 erkek meydan-
da toplanıyor. Kadınlar ve çocuklar kenar-
dan izliyor... Koro halinde çıkardıkları tuhaf 
sesler eşliğinde ellerindeki çubukları yere 
vurarak atlayıp zıplayama başlıyorlar. Yerden 
bir metre kadar yukarı atlayanlar el kol ha-
reketleri yaparak geri dönüyor... En yükseğe 
zıplayan erkek grubun en güçlüsü anlamına 
geliyormuş. Bayağı kaynaşıp fotoğraf alıyo-
ruz, teşekkür faslından sonra evlerini gezdi-
rip bizi köyden uğurluyorlar…

MALARYA NEDİR?
Sıtma hastalığının türlerinden biri olan 

malarya, dişi anofel sivrisineklerinin insanı 
ısırmasıyla bulaşan ve yayılan ateşli bir 

hastalıktır. Teşhis ve tedavisi mümkündür. 
Çoğunlukla Asya ve Afrika’da görülen
bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde 

ciddi problemlere yol açar ve hatta
ölümcül olabilir.
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Tanzanya Afrika’nın farklı ülkelerinden biri.
İslamiyet, Hristiyanlık dışında yerel inanışlar yani 
paganizm yüzde 20 gibi bir orana tekabül ediyor. Ha-
liyle pagan inançlarının beraberinde getirdiği birçok 
sapkın ve insanlık dışı uygulama da oldukça fazla. 
Ancak en dikkat çekeni büyücüler ve mağdur ettikleri 
albinolar...

Büyücülere göre albinolar birer şeytan ve eğer bir
yerde işler yolunda gitmiyorsa bunun sebebi albinolar. 
Dolayısıyla bir dileğinin olmasını isteyen kişi mutlaka 
bir albinonun kolunu, bacağını kesmeli. Hatta dileği 
büyükse bir albinoyu öldürmeli.
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ALİ ARIKMERT

Ortadoğu’nun
prototipi Lübnan 

ORADAYDIK
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Ertesi gün Beyrut’taki partner kurumu-
muzu ziyaret ettik ve oradan Burc el-Be-
racna Mülteci Kampı’nda ikamet eden bir 
aileyi ziyaret ettik. Mülteci kampında do-
laşırken kötü bir rüyadaymışım izlenimine 
kapılıyorum. Bir insanın normal şartlarda 
yürüyemeyeceği kadar dar sokaklardan 
yürüyoruz. Başımızın üzerinden geçen 
kablo tomarından, su hortumlarından, 
borulardan daracık kalan gökyüzü de gö-
rünmez olmuş. Ziyaret ettiğimiz saat tam 
cuma öncesi, kamp alanının her yanından 
Kur’an-ı Kerim tilavetleri yükseliyor. Yani 
güneş tam tepede ama buna rağmen kam-
pın sokakları güneş görmüyor.

Kampın tamamında Filistinli mülte-
ci aileler kalıyor. İsrail sorunuyla birlikte 
ilk gelen aileler burada 1.000 metrekarelik 
alanda barınmışlar. Sonra zamanla gece-
kondu tarzı yapılar inşa etmeye başlamış-
lar. Kamp alanı dolunca Lübnan devleti 
kampın yatay düzlemde genişlemesine izin 
vermemiş. Bunun üzerine mevcut gece-
konduların üzerine katlar çıkılmış ve beş 
hatta altı katlı gecekondular çıkmış ortaya. 
Zamanla sokaklar da daralmış. Sokakların 
darlığı yüzünden kampta vefat eden cena-
zeler çatılardan taşınarak kabristana ulaş-

tırılabiliyormuş. Kamp alanına iki günde 
bir olmak üzere sadece yarım saat su veri-
liyormuş. Bu yüzden her tarafta büyük su 
depoları var.

Cuma namazını kamp alanındaki bir 
camide kıldık. Cuma namazı sonrası kam-
pın hemen yanı başında bulunan İHH 
partner kuruluşunun hayır merkezinde 
yetim ailelerine adak ve akika kurban da-
ğıtımı gerçekleştirdik. Burada yetim yav-
rularımıza çam sakızı çoban armağanı 
küçük hediyeler vererek onların minnacık 
yüreklerindeki kocaman mutluğa ortak 
olmaya çalıştık.

Programımızın ikinci gününde Ke-
termaya bölgesindeki iki ayrı sağlık mer-
kezini ziyaret ettik. Meslek edindirme ve 
çalışmalara gelir oluşturma amacıyla işle-
tilen birkaç atölyeye gittik. Burada da ye-
tim ailelerimiz için adak ve akika kurban 
dağıtımı gerçekleştirdik. Ketermaya’da 
yetimlerimizle birlikte bir spor salonun-
da oyunlar oynayıp neşeli vakitler geçir-
dik. Ekibimizin kendilerine verdiği küçük 
hediyelere karşılık yetimlerimiz de bize 
renkli hediyeler hazırlamıştı. Burada çok 
değerli vakitleri paylaştık, mutluluklarına 
ortak olmaya çalıştık.

Lübnan’daki son günümüzde başkent 
Beyrut’ta gerçekleştirilen salon progra-
mının konuğu olduk. Burada da yetim-
lerimizin sahne performanslarını izledik. 
Geçtiğimiz dönem içerisinde düzenlenen 
spor turnuvalarında dereceye giren çocuk-
larımızın ödüllerini verdik. Her iki salon 
programında da ana tema vatan üzeriney-
di. Filistinli mültecilerin yeni nesillere Fi-
listin’in kendi vatanları olduğunun, bir gün 
mutlaka döneceklerinin şuurunu vermeye 
çalıştıklarına şahit olduk.

Filistinli mültecilerin kaldığı 
Burc el-Beracna Mülteci 
Kampı’nda hayat oldukça zor 
ve çetin. Kampa iki günde 
bir olmak üzere sadece yarım 
saat su veriliyor.
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ORADAYDIK

YETİMLERİN HEDİYESİ
Arzum Halıcı / Endonezya

Yetimleri sevindirmek niyetiyle çıkacağımız Endonezya 
yolculuğu için hazırlık yaparken sekiz yaşındaki kızım, 
ziyaret edeceğimiz yetimlere bir mektup yazarak bana tes-
lim etmişti. Endonezya’daki çalışmalarımız bütün hızıyla 
sürerken Açe Yetimhanesi’nde katıldığımız bir programda 
bu mektup yetimlere okundu. Açe’deki son gecemizde ise 
yine bir programda on kadar yetim kızımız küçük hediye 
paketlerini ve kızıma cevap olarak yazdıkları mektubu ona 
ulaştırmam için utanarak elime sıkıştırdılar. Onların he-
diyelerini ve mektuplarını alırken çok heyecanlanmıştım. 
Yaklaşık bir haftalık program boyunca birçok güzellikler 
yaşadık ancak yetimlerimizin o andaki içten hallerini ve 
özellikle bana “anne” diye seslenişlerini unutamıyorum...

Kadir Demir / Tunus

İHH’nın düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri kap-
samında bulunduğumuz Tunus’ta bir program sırasında sekiz 
yaşlarında bir yetimimizin bana sarılması, benimle fotoğraf çek-
tirmek istemesi ve beni öpmesi hayatım boyunca yaşadığım bü-
tün mutlulukların üzerinde bir mutluluktu. Kendi çocuğumun 
beni öpmesinde dâhi yaşamadığım çok farklı bir duyguydu.

FARKLI BİR MUTLULUKONUN DA

Mahmut Akdoğan / Sudan

Sudan’da kameramla çekim yaparken, yetimlerin 
arasında yedi yaşlarında bir kız çocuğu dikkatimi 
çekti. Diğer çocuklar gülüp eğlenirken o biraz üz-
gün gibiydi. Neden tebessüm etmiyor diye sorduğu-
muzda öğrendik ki bir hafta önce annesini kaybet-
mişti. O yüzden gülmüyordu, artık hem annesiz ve 
hem babasız kalmıştı.

ANNESİ DE YOK
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KİLOMETRELERCE

UZAKTA
ANNE ŞEFKATİ

Murat Yılmaz / 2012

Murat Yılmaz / 2012

Müzeyyen Taşçı / Patani

Özellikle daha önce Budist iken İslam’ı kabul eden ve 
bu köye yerleşen bir teyzemizle olan diyaloğumuz gö-
rülmeye değerdi. Yerel dilden başka lisan bilmeyen bu 
teyzemizin bizi sıcacık kucaklayışı “Ben senin annen” 
anlamında kendini göstererek ”mama” deyişi yoğun 
duygular yaşamama yol açtı ve program boyunca avuç-
ları arasında tuttuğu ellerimi bir saniye bırakmadı.

İNŞA ETMEK 
CENNETİ

ORADAYDIK

YETİMLERİN 
AYETİ

Açe Yetimhanesi’ne ziyaretimiz 
sırasında hediye verdiğimiz küçük 
bir çocuk bize Duha suresini 
okudu. İçinde yetim geçen ayetin 
okunduğu an hepimiz çok duygu-
landık.

Elvide Demirkol / Endonezya

YERYÜZÜNE

Serdar Arslan / Pakistan

Vahdettin Kaygan / Tacikistan

Haçlılar 1326 yılında Kurtuba’ya girdikleri za-
man gördükleri karşısında şunu demekten 
kendilerini alamıyorlar: “Müslümanlar cenneti 
yeryüzüne inşa etmişler.” Uğradığımız yetim-
hanelerin bahçelerindeki rengârenk gülleri, su 
fıskiyelerini, ağaçları, ortalıkta dolanan tavus 
kuşlarını görünce ben de şu cümleyi kurmak-
tan alamıyorum kendimi: “Şükür ki biz Müslü-
manlar yeryüzüne cenneti inşa etmeye devam 
ediyoruz.”

Tacikistan’da yetimlerimizle birçok programda birlikte olduk. Bu prog-
ramların birinde on yaşlarındaki bir yetimimiz gelip bana sarıldı ve 
program boyunca da yanımdan ayrılmadı. Birbirimizin dilini bilmedi-
ğimiz için belki konuşmuyorduk fakat baba şefkatine ne kadar muhtaç 
olduğunu gözlerinden okuyabiliyordum.

KONUŞMUYORDUK BİLE 
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ESERİNİZ
BİR

OLSUN

İHH olarak dünyanın birçok ülkesinde mağdur insanların 
daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacak kalıcı eserler 
meydana getiriyoruz. Bu zamana kadar su kuyusu, cami, 
okul, yetimhane, barınak gibi bölge insanlarına hizmet 
eden yüzlerce kalıcı eser gönül dostlarımızın bağış ve
dualarıyla hayat buldu.

Bundan sonra da desteklerinizle hayata geçirmeyi planladı-
ğımız yeni projelerimiz var.
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Maliyeti: 

Maliyeti: 

Amacı: Amacı: 80 milyon nüfuslu sosyalist bir devlet olan Vietnam’da yaklaşık 
100.000 Müslüman yaşıyor. Ülkede en küçük azınlık grubu oluşturan 
Müslümanlar ekonomik sıkıntıların beraberinde getirdiği çeşitli
zorluklarla da baş etmek zorunda. Bu zorluklardan biri de Müslüman-
ların azınlıkta olduğu şehirlerde vefat edenler için mezarlık sorunu-
nun olması. Cenazeler, uzun bir yolculuğun ardından Müslümanların 
daha yoğun olduğu şehirlere taşınıyor. Bu durum ekonomik olarak zor 
durumda olan halka maddi açıdan büyük külfetler getiriyor.
Proje, vefat eden yakınlarına son görevlerini yerine getirmek isteyen 
Vietnam Müslümanlarının yaşadıkları zorlukları bir nebze
hafifletmeyi amaçlıyor.

Afganistan, günümüzde dünyanın az gelişmiş ülkelerinden biri. Oku-
ma yazma oranının yüzde 30 civarında olduğu ülkede binlerce genç 
zor şartlarda eğitim görüyor. Bu projenin amacı Afganistan’ın Takhar 
vilayetinin Julga kasabasında lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin 
daha güzel şartlarda eğitim görmesini sağlamak.

Araç satın alımı ve evrak giderleriyle birlikte projenin 
toplam maliyeti 50.000$.

Tadilat masraflarının toplam 
maliyeti 62.000$.

Vietnam Afganistan

Cenaze Arabası Satın Alınması Julga Lisesi Tadilatı Projesi

Ülke: Ülke: 

Proje: Proje:

BU PROJEYE
VEREBİLİRSİNİZ

BU PROJEYE

VEREBİLİRSİNİZ

b

a

b

a

c

f

e-g

f

20
0 
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20
0 
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20
0 
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20
0 
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870 cm
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Maliyeti: 

Maliyeti: 

Amacı: 

Amacı: 

İnsanlığın en eski medeniyet merkezleri arasında yer alan Yemen’de 
yaşanan iç karışıklıklar 2015 yılı itibarıyla ülkenin tamamına ya-
yılmış durumda. Çatışmalar ve bombalamaların şiddetiyle Yemen 
halkı evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç ediyor. Birçok 
sığınmacı halen bir barınak bulamadığından caddelerde yaşamak 
zorunda. Bu proje ile kendi ülkelerinde mülteci durumunda 
bulunan mağdur Yemenlilerin barınma ihtiyacının karşılanması 
amaçlanıyor.

Sri Lanka’nın kuzey ve doğu bölgelerinde 30 yıl süren sivil savaş so-
nucunda evlerini terk edip göç edenler, yıllarca kamplarda yaşamak 
zorunda kaldı. 2009’da savaşın bitmesiyle birlikte mülteciler evleri-
ne dönmeye başladı ancak savaşın sebep olduğu tahribat nedeniyle 
terk etmek zorunda kaldıkları evlerine yerleşemediler. Bu proje ile 
yoksulluk sınırı altında yaşayan bölge halkının barınması için evler 
yapılarak sıcak bir yuvaya kavuşturulması amaçlanıyor.1.000 çadır ile birlikte battaniye ve yatak yardımlarını da 

kapsayan projenin toplam maliyeti 490.000$.

20 evin inşaatı ve tefrişat giderleri ile birlikte projenin 
toplam maliyeti 121.400$.

Yemen

Sri Lanka

Çadır Yardımı Projesi

İç Göç Mağdurlarına Düşük Bütçeli Ev İnşa Projesi
Ülke: 

Ülke: 

Proje:

Proje:

BU PROJEYE

VEREBİLİRSİNİZ

BU PROJEYE

VEREBİLİRSİNİZ

a

e-g
f-h
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0 
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0 
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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 !




