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“Halep’te
tahliyelerin

yapıldığı bölgede 
otobüsten yeni 

inmiş ve yeni
elbiselerle

giydirilmiş bir 
çocuk elindeki

keke bakıp bakıp 
gülüyordu.”

Kuşatma altındaki Halep’te

İnsani koridor açmak için İHH’nın organizasyonuyla yola çıkan “Halep’e Yol Açın” konvoyu
ve Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonucu 45 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

KATLİAMDAN KURTULUŞ
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Еditörden

Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde. Devletler/örgütler eliyle dört bir yana ihraç edi-
len terör, çağın vebası haline geldi. Yalnızca Suriye’de ölenlerin sayısı yarım mil-
yonu aştı. Ülkenin yarısı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Katledilen çocukların 
sayısı 25 bini buldu.

Bu savaşlarla dünya silah ticareti devasa şekilde büyürken Ortadoğu’nun kay-
nakları başta ABD ve Rusya olmak üzere diğer ülkelere aktarıldı.

Tüm dünyanın kulak tıkadığı bu katliamdan şehirler de nasibini aldı. Bir za-
manlar Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep, rejim ve destekçileri tara-
fından yerle bir edildi. Çağdaş dünya Srebrenitsa’ya, Ruanda’ya olduğu gibi Halep’e 
de sırt çevirdi.

Bu sayımızda Halep'e Yol Açın konvoyunu ele aldık. Ayrıca başta Suriye ol-
mak üzere Müslüman coğrafyalardaki zulüm ve küreselleşen adaletsizlik konu-
larını işledik.
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Furkan Doğan 
Yetimhanesi hizmete 
açıldı

KALICI ESER
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Patani’de yapımı tamamlanan Şehit Furkan Doğan 
Yetimhanesi ve Hafızlık Merkezi dualarla hizmete 
açıldı. Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan’ın anısına 
yaptırılan yetimhane, 40 yetime ev sahipliği yapacak.

TİKA, İHH ve Sabah Namazı Devrimi gönüllü 
grubu iş birliğiyle hizmete açılan yetimhanede kalacak 
olan yetimler, dinî ve fenni ilimler tahsil edecek.

Patani’de 40 yetimin
barınabileceği İskilipli Atıf 

Hoca Yetimhanesinin
temelleri dualar eşliğinde 

atıldı.
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KALICI ESER

Sudan, Filistin, Burkina Faso ve 
Nijer’e yeni cami
• Sudan’ın Darfur şehrinde 150 kişilik kapasiteye sahip bir caminin temeli atıldı.
• Burkina Faso’da 1.500 Müslümanın istifade edebileceği Rükneddin ve Remziye Çoban Camii 
bölge halkının hizmetine sunuldu.
• Gazze’de, Mescid-i Aksa muhafızı, Osmanlı askeri Onbaşı Hasan’ın adını yaşatacak caminin 
yapımına başlandı.
• Nijer’de, Bursalı hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan 500 kişilik Mehmet-Kevser Çapar Camii 
ibadete açıldı.

• Orta Afrika Cumhuriyeti’nden kaçarak Çad’a sığınan Müslümanlara 130 ton gıda malze-
mesi ulaştırıldı. 
• Musul’dan kaçarak Erbil ve Dahok’a yerleşen göçmenlere 6.000 battaniye ulaştırıldı. 
• Libya’nın Bingazi kentindeki çatışmalardan kaçarak Trablus’a göçen 250 aileye ve Fizan’ın 
Ubari bölgesindeki 550 aileye gıda yardımında bulunuldu.
• Myanmar'da Müslüman Rohingyalara karşı artan şiddet olayları nedeniyle Bangladeş’e sığınan 
3.000 Arakanlı’ya temel gıda, çadır ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırıldı.

ACİL YARDIM

• İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze yardım bekliyor. Vakfımız, Gazze’nin çeşitli bölge-
lerinde hayata geçirdiği eğitim kursları için yardım kampanyası başlattı.
• Suriyeli çocuklar için Kilis’te yaptırılan anaokulu faaliyete başladı. İHH Çocuk Kulübü’nün hazır-
ladığı proje kapsamında yapılan anaokulu, çoğunluğu yetim 200 Suriyeli çocuğa hizmet verecek.

EĞİTİM

YETİM

2. Uluslararası Yetim Konferansı 
Vakfımızın da organizatörleri arasında olduğu 2. Uluslararası Yetim Konferansı, İslam dün-
yasındaki 22 ülkeden 54 kurumun katılımıyla Sudan'ın başkenti Hartum’da gerçekleştirildi. 
Konferansta, yetim çalışmalarında ortak bir dil oluşturulması ve genç yetimlerin topluma ka-
zandırılması konuları görüşüldü.

Gebze Fatih Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-

rencileri, okullarında kurduk-
ları kermesten elde ettikleri 
geliri İHH aracılığıyla 15 
Temmuz mağdurlarına
ve destekledikleri yetim
kardeşlerine ulaştırdı.
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Mücadelemizden 
vazgeçmiyoruz!
İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle 
ve bu ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak 
için giden yardım filosuna yaptığı saldırı ne-
deniyle dünyanın dört bir yanında İsrail’e karşı 
sürdürdüğümüz hukuk mücadelesi 6 yıldır 
devam etmektedir. İsrail saldırısı sırasında ve 
sonrasında işlenen tüm suçlardan  (gemilerde, 
Aştod Limanı’nda, hapishane ve havaalanında 
işlenen tüm suçlar bakımından) dolayı ceza 
yargılaması Türkiye İstanbul 7. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde 2012/264 esas sayılı davada devam 
etmekteydi ve tüm mağdurlar müşteki/mağdur 
sıfatıyla bu davanın bir parçasıydı. Bu davada; 
• İsrail Genelkurmay Dönem Başkanı Rau 
Gabiel Ashkenazi,
• Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Maron,
• Hava Kuvvetleri İstihbarat Sorumlusu 
Avishay Levi 
• İsrail İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ol-
mak üzere dört sanık yargılanıyordu.

Sanıklar, kasten adam öldürme, kasten 
adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli kasten 
yaralama, kasten yaralama, nitelikli yağma, 
deniz ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, 
nitelikli mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, eziyet suçlarını azmettirme gibi 
suçlardan yargılanıyordu. Bu arada 28 Haziran 
2016’da Türkiye ile İsrail arasında bir anlaşma 
imzalandı. Anlaşma 9 Eylül 2016’da yürürlüğe 
girdi. 02 Aralık 2016 tarihli duruşmada  Savcı, 
‘Türkiye ile İsrail’in bir anlaşma yaptığı ve bu 
anlaşmaya binaen bu davanın düşürülmesi’ 
talebinde bulundu. Mağdur avukatları bu duru-
ma itiraz etti. Başlıca itiraz konuları ise:

• Anlaşma metninin 4. maddesinin hukuken 
‘özel af ’ niteliği taşıdığı ve bu nedenle de 
TBMM’den 330 oyla (3/5) oyla geçmesi gerektiği, 
bu şekilde geçmeyen bu anlaşma onay kanunu-
nun bu yönden anayasaya aykırı olduğu konusu

• Anlaşmanın 10 şehidin ailesi ile ilgili tazmi-
nat değil lütuf /bağış ödemesini düzenlediği, 
şehit ailelerinin bu tarihe kadar 1 dolar dahi 
almadıkları, alınsa bile bu davanın kamu 
davası olduğu ve ödemenin  kamu davasını 
düşürmeye yeterli olmadığı, şehit ailelerinin 
de bu davanın devam edip yargılama cezalan-
dırma talep ettikleri konusu 
• Türkiyeli tüm mağdurların yargılamayı devam 
ettirmek istedikleri ve bu anlaşmaya binaen bu 
davanın düşürülemeyeceği ve eğer düşürülürse 
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne dava açacakları konusu, 
• Türkiye İsrail anlaşmasının Türkiye vatan-
daşı olmayan diğer ülke vatandaşı mağdurlar 
açısından bağlayıcı olmadığı ve yargılamanın 
diğer ülke vatandaşı mağdurlar için düşürüle-
meyeceği konusu 
• Türkiye hukuku ve uluslararası hukuka dayalı 
diğer itirazlar ve bu itirazları bilimsel gerekçeler-
le izah eden ve yazılı olarak mahkemeye sunulan 
uzman görüşlerinin içindeki hususlar oldu.

09 Aralık 2016 tarihinde yapılan du-
ruşmada Savcı görüş ve talebini tekrarladı. 
İtirazlara rağmen mahkeme heyeti bağımsız 
ve adil bir yargılama koşullarından tamamen 
uzaklaşıp siyasi tutumunu açık etti. Mahkeme, 
hiç kimseyi dinlemeden ve hatta ilk kez gelen 
mağdurların dinlenmesine bile izin vermeden 
hukuka aykırı davranarak tüm itirazlara rağ-
men davanın düşürülmesine karar verdi. 

Şehit ailelerinin ve Mavi Marmara mağdur-
larının avukatları bundan sonra Türkiye huku-
kuna ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
hukuka binaen istinaf mahkemesine itirazların 
iletileceğini, itiraz haklı bulunursa dosya yeni-
den mahkemeye gönderilecek ve yargılamaya 
yeniden devam edileceğini, Anayasa Mah-
kemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
yollarının da kullanılacağını belirttiler.

MAVİ MARMARA

Mavi Marmara avukatları
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MÜLTECİLİK

Avrupa’nın Yeni İnsanlık 
Sınavı İstenmeyen 
Topluluk: Mülteciler
Almanya’nın başkenti Berlin’de Suriyeli maz-
lumların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek 
amacıyla "Avrupa’nın Yeni İnsanlık Sınavı 
İstenmeyen Topluluk: Mülteciler" başlığıyla 
geniş katılımlı bir konferans düzenlendi.

Almanya’da yaşayan Müslümanların yo-
ğun ilgi gösterdiği ve moderatörlüğünü BIG 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mı-
sırlıoğlu'nun yürüttüğü konferansa, İHH 
İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi 
Osman Atalay, Sadakataşı Derneği Başkanı 
Kemal Özdal, yeniakit.com.tr Genel Yayın 
Yönetmeni Ahmetcan Karahasanoğlu ve 
Berlin Syrienwar’ın kurucusu Ömer Özkı-
zılcık katıldı.

Konferansta konuşan Berlin Syrienwar 
kurucusu Ömer Özkızılcık Avrupa’ya mül-
teci akınının sebebinin Suriye’de gerçekleşen 
etnik çatışmalar olduğuna dikkat çekti.

Yaşanan vahşete ilişkin bilgiler paylaşan 
Kızılcık, “Rusya'nın Çeçenistan'da uyguladı-
ğı strateji Suriye'de de görülmektedir. Kaplan 
Tugayı generali Süheyl Hassan'ın fikir babası 
olduğu varil bombalarına, Rusya'nın kullandı-
ğı fosfor, napalm ve misket bombaları eklendi. 
Rejimin Halep'te uyguladığı etnik temizliğe 
yönelik stratejisi Humus, Şam, Türkmen ve 
Kürt dağlarında da uygulanmıştır” dedi.

Konferansta konuşan bir diğer isim ise 
Suriye üzerine derin çalışmalar yapan İHH 
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Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay oldu. 
Atalay, her insanın sığınma hakkının bulun-
duğunu ifade ederek, “1951 Cenevre Sözleş-
mesi mülteci hukuku düzenlemeleri açısın-
dan bir ilk sayılır. Bu sözleşme İkinci Dünya 
Savaşı’nda Avrupa’da meydana gelen mülteci 
sorununu çözmeye yönelik bir sözleşmeydi. 
Sözleşmeye göre, bir insan can korkusu, si-
yasi düşüncesi veya inançlarından ötürü ka-
pınıza sığınma talebi ile gelmişse geri çevire-
mezsiniz.” şeklinde konuştu.

Almanların yaşadığı göç sorunlarını hatır-
latan Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında 
başlayan ekonomik ve sosyal sorunlar Al-
manya’dan Amerika’ya büyük göçü yoğun-
laştırmıştı. Savaş yılları, Alman göçmenler 
ile toplum arasındaki ilişkiler açısından zor 
bir dönem olmuştu. Almanya’ya karşı savaşa 
giren ABD, ülke içindeki Alman göçmenle-
ri ‘potansiyel tehlike’ ilan ederek hayatlarına 
pek çok kısıtlama getirdi. Bunların başında 
Almancanın kamu okullarında yasaklanması 
ve Almanca yayımlanan gazetelerin ne yaz-
dığının anlaşılması için önceden İngilizceye 
çevrilmesi zorunluluğu vardı.”

Atalay konuşmasını şu ifadeler ile son-
landırdı: “Akdeniz’i geçmeye çalışanların bü-
yük bir kısmı Suriye, Eritre, Irak, Somali ve 
Afganistan uyruklu olduğu için uluslararası 
hukuka göre mülteci olarak tanımlanabile-
cek pozisyondalar. Bu sorun artık küresel bir 
problem haline geldi. Birinci Dünya Sava-
şı’nda Avrupa’dan Amerika’ya 14 milyon in-
san göç etti. Fakat, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra bu kez Avrupa kendi dışındaki ülke-
lerden işçi göçü almaya başladı. Almanya’nın 
kalkınma hamlesinde yabancı işçilerin inkâr 
edilemez bir katkısı olmuştur.”

Savaş, kıtlık ve doğal afetler gibi nedenlerle 
milyonlarca insanın yerinden edildiğini dile 
getiren Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal 
Özdal ise “Arkalarında yıkık şehirler, terör, 
kaos ve savaşı bırakan bu insanlar, vatanların-
dan canları pahasına kaçarken, kendi ülkeleri 
nezdinde en iyi ihtimalle muhalif sayılmak-
tadırlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komiserliği’nin (BMMYK) 2015 yılında 
hazırlamış olduğu Küresel Eğilimler Raporu 
verilerine göre, dünya üzerinde mülteci sayısı 
55 milyonu aşmıştır. Bu sayının en büyük kıs-
mınıysa Suriyeliler oluşturuyor” dedi.
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KURBAN

43 bin 155 hisse,
2 milyon ihtiyaç sahibi
İHH, 24 yılın verdiği güvenle 2016 kurban çalışmalarını 5 kıta 89 ülke ve bölgede gerçekleş-
tirdi. Bağışlanan 43 bin 155 hisse kurbanı yaklaşık 2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. 

Suriye’den Arakan’a, Afrika’dan Asya’ya… 
İHH bu kurban da başta Suriyeli mülteciler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Müslüman-
ları unutmadı. İHH gönüllüleri Kurban Bayramı'nı Arakan, Filistin, Bangladeş, Orta Afrika ve 
diğer tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşleriyle kutladı.



5 KITADA

43.155 hisseye ve

345.840 paya ayrıldı.

11 ülkede 

34 bin 719 yetim 
Kurban Bayramı'na yeni
kıyafetlerle uyandı. 

Bu paylardan

2.000.000
ihtiyaç sahibi faydalandı.

2016 KURBAN YOLCULUĞUMUZDA

BAĞIŞLARINIZLA KESİLEN 
KURBANLAR;

SİZİN DESTEĞİNİZLE;

89
ülke ve bölgedeydik
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BALKANLAR

Balkanlar’da uyuşturucu 
ile mücadele 
Vakfımız, Balkanlar’da büyük toplumsal so-
run haline gelen madde bağımlılığına karşı 
mücadele programı başlattı.

İHH ve Yeşilay iş birliğiyle organize edi-
len “Uyuşturucu: Özgürlüğün Sonu” başlık-
lı program, düzenlenen panelle başladı.

Saraybosna'da düzenlenen panele Türki-
ye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, 
İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti 
Üyesi Osman Atalay, Yeşilay Dış İlişkiler Koor-
dinatörü Ahmet Zeki Olaş, Bosna-Hersek'teki 
Zenica Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Mir-
nes Telalovic ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Büyü-
kelçi Koç, uyuşturucunun uluslararası iş 

birliği gerektiren bir problem olduğuna işa-
ret ederek “İş birliğinin her alanda yapıla-
bileceğini gösteren bu somut projenin ger-
çekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Ata-
lay da uyuşturucu madde ve alkol bağım-
lılığının günümüzde milyonlarca insanın 
ölümüne neden olan küresel bir halk sağlığı 
sorunu haline geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi’nin 2016 Dünya Uyuşturucu Raporu’na 
göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 5’inin 
(250 milyon) 2014 yılında en az bir uyuştu-
rucu madde kullandığına dikkat çeken Ata-
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lay, "Madde kullanım bağımlılığı olan her 6 
kişiden 1’i tedavi oluyor. Birleşmiş Milletler'e 
göre, dünya genelinde uyuşturucuya bağ-
lı ölüm sayısı 2014 yılında 207 bin. Ayrıca 
uyuşturucu nedeniyle Asya’da 85 bin 900; 
Amerika’da 52 bin 500 ve Afrika’da 39 bin 200 
kişinin öldüğü tahmin ediliyor" dedi.

Balkanlar uyuşturucu rotası oldu
Uyuşturucu kaçakçılığı rotalarına dikkat çe-
ken Atalay şunları kaydetti:

"Güney Doğu Avrupa ülkeleri başta ol-
mak üzere Türkiye’yi de içine alan ve Balkan 
rotası olarak kabul edilen hattın merkezinde 
Balkan ülkeleri bulunuyor. Bir güzergâh ol-
ması nedeniyle Balkanlar’da uyuşturucuya 
ulaşmak çok kolay. Uyuşturucu ve alkol ba-
ğımlılığıyla mücadele çok yönlü politikalar 
ve süreçleri içine alacak şekilde yürütülmeli. 
Mücadele; önleme, müdahale, tedavi, reha-
bilitasyon ve sosyal entegrasyon süreçlerini 
içine almalı."

Yeşilay Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmet 
Zeki Olaş ise Yeşilay’ın Bosna-Hersek’te de 
bir temsilciliği olduğunu hatırlatarak “Bal-
kanlar bizim için öncelikli bir bölge. Biz genel 
anlamda dünyada yürüttüğümüz teşkilatlan-
ma çalışmaları çerçevesinde 34 ülkede Yeşilay 
kuruluşuna öncülük ediyoruz. Uyuşturucu 
ile mücadele konusunda Türkiye ile birlikte 
dünya genelinde bilinçlendirme ve eğitim ça-
lışmaları yürütüyoruz” dedi.

Balkanlar’da 6 ülkede çalışma
yürütülecek
Uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlen-
dirme programları Bosna-Hersek, Karadağ, 
Sırbistan(Sancak), Arnavutluk, Kosova ve 
Makedonya’da gerçekleştirilecek. 

25 bin adet kitap dağıtılacak
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 bin 
adet Boşnakça ve 15 bin adet Arnavutça kitap 

basımı yapıldı. Kitaplar, farklı ülkelerde yapı-
lacak organizasyonlarda dağıtılacak.

Konferanslar, atölye çalışmaları ve araştır-
ma çalışmalarından oluşacak programlar; ye-
rel STK’lar ve ülkelerin Milli Eğitim Bakan-
lıklarıyla birlikte gerçekleştiriliyor. Program 
aynı zamanda Saraybosna İstanbul Eğitim 
ve Kültür Merkezi,  T.C. Saraybosna Basın 
Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Ziraat 
Bankası ve Türk Hava Yolları tarafından da 
desteklenmekte.

Uyuşturucu ile mücadelede hedefler:
• Gençleri ve aileleri bilgilendirmek
• Gençlerin uyuşturucuya ulaşmalarını 
engellemek
• Uyuşturucu kullanmaya başlayanların ve 
bağımlıların tedavilerine yardımcı olmak
• Medya, sanat ve spor camiasının dikka-
tini bu mücadeleye çekmek
• Mücadelenin daha sağlıklı yürütülmesi 
için devletlerle STK’lar arası iş birliğini 
sağlamak
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İHH’nın insani koridor açılması için organize ettiği Halep’e Yol Açın 
konvoyu amacına ulaştı, Halep’teki siviller tahliye edildi.
Türkiye’nin dört bir yanından Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola 
çıkan kara konvoyu Hatay'a ulaştı. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı 
konvoyda Haleplilere 1.500 TIR’lık yardım ulaştırıldı. Reyhanlı’da 
yapılan mitingle Halep’te yaşananlara dikkat çekildi. 
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İzmit ve Sakarya
14 Aralık Çarşamba günü Kazlıçeşme’den yola 
çıkan Halep’e Yol Açın konvoyunun ilk menzili 
İzmit’ti. Yola devam edildikçe konvoy büyü-
yor, konvoy büyüdükçe inanç artıyordu. İzmit, 
konvoyu sevgi gösterileriyle karşıladı. Ayaküs-
tü sohbet edildikten sonra hep birlikte Sakar-
ya’ya doğru yola çıkıldı. Akşam şehre varan 
konvoy katılımcıları, spor salonunda kendile-
rini bekleyen halkla buluştu. Salondaki prog-
ramın ardından kalabalığın bir kısmı evlere 
misafir oldu bir kısmı da spor salonunda ve 
camilerde sabahladı. Bu, kutsal bir yolculuktu, 
bu nedenle ne yattığı yerden şikâyet eden vardı 
ne de yediği yemekten.

Ankara ve Konya
Sabah namazından sonra konvoy yeniden yol-
lara düştü. Önce Ankara’daki grupla buluşacak 
akşam vakti Konya’ya varacaktı. Düzce’de Ta-
leal Bedru Aleyna ile karşılandı, Ankara’da al 
bayraklarla. İnsanların teveccühünü gördükçe 
hem mutlu oluyor hem de omuzladığı yükün 
farkına varıyordu. Konya’ya yaklaştıkça diğer 
şehirlerden katılımlarla büyüyordu. 
Şehitlere rahmet, Ömer Halisdemir’e selam
Ankara’dan sonra konvoydan bir süre ayrılan 
Genç İHH rotasını Niğde’ye çevirdi. Vefa bor-
cunu ödemek için 15 Temmuz’un kahraman 
şehidi Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti. 
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Kabri başında dualar okudu, şehit yakınları 
ile muhabbet etti.

Konya’da binlerce kişilik karşılama
Konvoy ise Konya’da muazzam bir kalabalık 
tarafından karşılandı. Ümmet ve Halep için 
edilen duaların ardından konvoy yolcuları uyu-
mak için yer bulma çabasına girdi. Kimi bir 
koltuğa sığmaya çalışıyordu, kimi altına serdiği 
battaniyenin içine. Dev spor salonu koca bir ya-
takhaneye dönüştü dakikalar içerisinde. 

Sabah namazıyla yeniden yola çıkıldığında 
insanlar uğurladı yine konvoyu. Topladıkları eş-
yaları araçlara doluşturarak el salladılar ardından.

Ve konvoy sınırda
Konvoy, Hatay’a yaklaştıkça büyüyor, şehre 
sığmaz oluyordu. Akşam vakti Reyhanlı’ya 
varıldı. Kilometrelercelik araç kuyruğu bir 
sonraki günün kalabalığı hakkında ip uçları 
vermişti. Büyük gün yarındı. Halep’teki sı-
kıntıya dikkat çekilmeliydi.

90.000 nüfuslu Reyhanlı o güne 140.000 
kişiyle uyandı. Kalabalık geceyi camilerde, dü-
ğün salonlarında ve yurtlarda geçirmiş, yapı-
lacak miting için sabahın ilk ışıklarıyla Cilve-
gözü Sınır Kapısı’nda toplanmaya başlamıştı. 

Kalabalığın meydanı doldurmasıyla baş-
layan mitingde ilk konuşmayı Gazeteci Yazar 
Adem Özköse yaptı.



20 İNSANİ YARDIM 66. SAYI



21KIŞ 2016 - 2017

“Hz. Hüseyin’in takipçisi biziz”
Tüm dünya terk etse de Halep’i terk etmeye-
ceklerini söyleyen Özköse, “'Biz Hz. Hüseyin’in 
takipçisiyiz.' diyerek kardeşlerimizi katlediyor-
lar. Ben buradan onlara sesleniyorum: Vallahi 
sizler, Hüseyni değilsiniz, sizler Yezitlerin tem-
silcisisiniz. Allah’a, Kuran’a, Rasulullah’a yemin 
olsun ki, asla Halep’i unutmayacağız" dedi.

“100 yıl önce çizdiğiniz bu sınırları tanı-
mıyoruz!”
Bu yolda yenilginin olmadığını söyleyen İh-
san Şenocak ise, “Kardeşlerim, bu yolda bedel 
ödeyeceksiniz. İşte Van burada, işte Trabzon, 
İzmir, Ankara burada. Siz diyorsunuz ki, işte 
Rabb’im çağrına kulak verdik, kardeşlerimizin 
imdadına yetiştik. Siz şu halinizle diyorsunuz 
ki: Ey emperyalistler, 100 yıl önce çizdiğiniz bu 
sınırları tanımıyoruz!”

“Akide savaşı yürüttüklerini söyledik”
Davet ve Kardeşlik Derneği Başkanı Recep 
Songür, günü gelince Kudüs’e gidecekle-
rini belirtti. Songür, “Yıllarca asıl düşma-
nın kim olduğunu haykırdık. Amerika’yı, 
Rusya’yı, İsrail’i herkes biliyordu. Ama biz, 
birilerinin akide savaşı yürüttüklerini çok 
önceden söyledik.” dedi.

“Dün Mavi Marmara ile Gazze’deydik, 
bugün Halep’teyiz”
Sanatçı Ömer Karaoğlu ise şu şekilde konuştu:
“Halepli kardeşlerimizin yaralarını el birli-
ği ile saracağız inşallah. Kimin hangi siyasi 
hesapları yaptığı umurumuzda değil. Bizler 
elimizden geleni görevi yapıyoruz, daha da 
fazlasını yapacağız. Gazze’ye bombalar ya-
ğarken Mavi Marmara ile yollara düştük. 
Bugün de Halep için buradayız, yarın da 
Arakan’da, Doğu Türkistan’da olacağız.”
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“Eve dönmek yok”
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da 
Halep’te yaşananları hatırlatarak, konvo-
ya katılanlara teşekkür etti. Konvoyun ses 
getirdiğini belirten Yıldırım, tüm STK’ları 
sınıra davet etti. Yıldırım, “Kardeşlerimiz 
orada bombalar altında kalırken bizler ev-
lerimize dönmeyeceğiz. Kardeşlerime ses-
leniyorum, hepiniz insanlığı buraya davet 
edeceksiniz. Şimdi sizleri, zorluğu yaşayası-
nız diye sefere çıkardık. Şimdi anlayacağız, 
duş alamamak, soğukta yatmak ne demek. 
İşte şimdi anlayacağız Suriyelilerin 6 yıldır 
neler çektiğini.” şeklinde konuştu.

“İnsanlar kurtulana kadar geri adım
atmayacağız”
Mitingin son konuşmasını Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Halep’in sı-
radan bir şehir olmadığını belirten Yalçın, 
Halep’ten yükselen çığlığı tüm dünyaya du-
yuracaklarını söyledi. Yalçın konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Sivillerin tahliyesi nok-
tasında kesinlikle geri adım atmayacağız. 
Sizlerin, rahatınızı terk ederek yola revan 
olmanız, insanlığın ölmediğinin ispatı-
dır. Sizler gibi duyarlı insanlarımız olduğu 
müddetçe Halep’e yol açılacaktır ve insan-
lık ölmeyecektir. 81 ilden gelen bütün Me-
mur-Sen teşkilatları buradalar, onlara ve 
yardımlarımıza vesile olan İHH’ya teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.



24 İNSANİ YARDIM 66. SAYI

Tekbir nidaları ile sınıra yüründü
Sınıra yakın bir alanda kurulan sahnede yapı-
lan duanın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’na 
doğru yürüyüşe geçen binler, burada tahliyeler 
gerçekleşene kadar nöbet tutacağını duyurdu. 

Tahliye edilenleri İHH karşıladı
Konvoyun yola çıkmasıyla başlayan tahliyeler 
arada sabote edilse de 9 gün içerisinde Halep’in 
tamamı boşaltıldı. Yaklaşık 45 bin kişinin tahli-
ye edildiği Halep’ten gelenlere İHH tarafından 
gıda ve giyecek yardımı yapıldı. Tahliye edilen-
ler için İdlip’e yeni bir çadır kent kuran İHH, 
yaptığı canlı yayınlarla da yaşananları tüm 
dünyaya aktardı. 

BM’den İHH’ya övgü
Tahliyeleri yakından takip eden BM Suriye 
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın özel da-
nışmanı Jan Egeland, İHH’dan övgüyle söz etti. 
Egeland, “Başta İHH olmak üzere, tüm Türk 
sivil toplum kuruluşları bu tahliye operasyo-
nunda çok çok önemli işlere imza atıyor. İHH 
büyük işler yaptı." dedi.
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HALEP'E YOLCULUK
Bekir Arslan | İHH Yayınlar Birimi
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Arabam hazır. Birazdan uzun bir yolculuk 
başlayacak. İstanbul’dan Reyhanlı’ya belki 
de Halep’e uzanacak bir yolculuk. Kazlıçeş-
me meydanı kalabalık. Halep’e Yol Açın kon-
voyu için son hazırlıklar yapılıyor. İHH’nın 
Yayınlar biriminden ben ve arkadaşlarımın 
görevi konvoyu, yol güzergâhındaki durak-
ları, seyahati fotoğraflamak, olan biteni an-
latmak ve yolculuk boyunca yaşanan hikâ-
yeleri kayıt altına almak. 

Hikâyeler daha yolculuk başlamadan, 
araçlar henüz hareket etmeden düşmeye 
başlıyor. Biri çantasını sırtlayıp elindeki bü-
yük kâğıda “Aracınızda bir kişilik yer var 
mı?” yazıp araçların arasında dolaşıyor, biri 
de konvoyun yola çıkacağını duyunca etraf-
tan topladığı eşyaları araçlara yetiştirmeye 
çalışıyor. Koşuşturmalar büyük bir kervanın 
yol hazırlığı gibi. Kervan büyük, yolcular 
heyecanlı, dillerde sefer duaları.

Arabaya binip çalıştırıyorum ve yol böy-
lece başlıyor.

Konvoyda Taylandlı da var Afrikalı da
Sakarya ilk hedef. İstanbul’dan çıkana kadar 
konvoy sayısız kez durduruluyor, bayraklar-
la selamlanıyor; yoldan arabasına atlayıp en 
azından belli bir yere kadar uğurlamak iste-
yenler katıldıkça katılıyor. Halep’teki kardeş-
lerine nefes olmak için yola çıkan konvoy, 
görenlerden hayır duaları alarak yavaşça 
ilerliyor. Her durak yeni dostluklarla birlikte 
çevre illerden gelen yeni katılımcıların buluş-
ma yeri. Spor salonu, konuşmaların ardından 
katılımcıların dinlenecekleri yer haline geli-
yor. Yer yatakları seriliyor, battaniyeler payla-
şılıyor, sıcak çaylar eşliğinde yatmadan önce 
küçük sohbet halkaları kuruluyor. Burada 
Halepli de var Bangladeşli de, Taylandlı da 
var Afrikalı da. Herkes birbirinin yola çıkış 
hikâyesini merak ediyor. 

Konvoy yolcularından Ali ve üç arkada-
şı Tayland’dan gelmiş. İnternet üzerinden 

konvoyun haberini alıp ülkelerinden yola 
çıkmışlar. Ali, özellikle Asya ülkelerinde 
insanların Suriye hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmadığını, bu yolculuk vesilesiyle ya-
şananları ülkesinde anlatmak için konvoya 
katıldığını söylüyor.

İlk durağın ardından yine yola çıkma 
vakti geliyor. Arabaları hazırlarken Halep 
için yola çıktığımızı anlayan bir teyze yolda 
harcamamız için zorla da olsa harçlık veri-
yor. Yolculuğun bereketi, uğradığımız her 
yerde katlanarak çoğalıyor. Konvoyun ikin-
ci gün hedefinde Ankara’dan geçip Konya’ya 
ulaşmak var. 

Asıl hikâye Anadolu insanında
Dışarıdaki soğuğa aldırmayıp arabaları bek-
leyenler, konvoyu durdurup yol kenarında 
sıcak çorba ve çay ikram edenler, yol gü-
zergâhında canla başla yardım TIR’ı hazır-
layanlar; Halep’e giden yolun hikâyesini biz 
değil Anadolu insanı yazıyor. Cebimde eve 
dönüş param hariç 5 lira var bunu alın diyen 
ve niye daha fazla bir şey yapamadım diye 
dizini döven bir teyzeyle karşılaşıyorum. 
Bu kervan duayla gidiyor teyze, sen dua et 
deyince ellerini kaldırıp yol açıklığı diliyor 
Rabbimizden. Yola devam ediyoruz ve Ha-
tay’a yaklaştıkça konvoyla birlikte heyecanı-
mız da büyüyor.

Reyhanlı’ya akşamın geç vakitlerinde 
ulaşıyoruz. Reyhanlı misafirhane, Anado-
lu insanı da misafir olmuş geliyor. Yurtlar, 
düğün salonları, geniş mekânlar, camiler 
her yer dolu artık. Gece vakti buralarda ka-
lınacak, sabahın erken vakitlerinde sınıra 
doğru yürünecek. Görevimiz fotoğraflamak 
olduğundan gece vakti salonları, camileri 
dolaşıyor; konvoy katılımcılarını izliyoruz. 
İHH, kısa mesajla yer sıkıntısından dolayı 
katılımcılardan kusura bakmamalarını di-
lerken kimseden bu durumu şikâyet eden 
tek bir cümle bile duymuyorum. Herkesin 
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gönlünde Halep’teki kardeşlerimizin daha 
zor durumda olduğu düşüncesi yatıyor. Bir 
camiye girip orada dinleniyoruz. Sınıra örü-
len duvar gözüküyor, karşı tepeler Suriye. 
Konakladığımız Yenişehir Camii 117 yıllık. 
Halepli bir kadın yaptırdığı için Halep Ca-
mii olarak da bilinirmiş. Halep için çıkılan 
yolda nasipte Halepli bir hayırseverin inşa 
ettirdiği camide uyumak da varmış. Sa-
bah namazına caminin imamı uyandırıyor, 
namazı kıldırıp duadan sonra kısa bir hoş 

geldiniz konuşması yapıyor. “Burada diledi-
ğiniz kadar kalabilir, istediğiniz saatte gelip 
uyuyabilirsiniz. Burada olduğunuz sürece 
kapılar kilitlenmeyecek, burası sizin evi-
niz. İhtiyacınız olduğunda ben buradayım, 
bizim vazifemiz de size hizmet etmek. Hoş 
geldiniz.”

Evini, ailesini, memleketini kaybetmek
Hoş gelmiştik. Hoş geldik ama aklımız hep 
Halep’te mahsur kalan kardeşlerimizde. 

Halep’teki tahliyeler esnasında insanların ağlamasıyla çok sık 
karşılaştık. Katliamdan kurtulmanın sevinci mi, doğduğu şehri 
terk etmek zorunda kalmanın hüznü mü bu, bilinmez. 

Fotoğraf: Burak Berberoğlu
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Onların bir an önce sağ salim kurtulmaları 
için sınıra doğru yürüyoruz. Öyle bir yü-
rüyüş ki bu, Suriye dağları yanı başımızda, 
50 km ötemizdeki Halep için yorulmak bil-
miyoruz. Birileri bizi duysun istiyoruz; bizi 
görsünler ve duysunlar ki Halep’in yalnız 
kalmadığını anlasınlar.

Ayak damarlarımın çekildiğini hissedi-
yorum, ayaklarımın neredeyse su topladı-
ğını. Belki 15 kilometre yürüdüğüm o gün, 
Avrupa içlerine doğru yürüyerek hayatları-

nı kurtarmaya çalışan mültecileri hatırlıyo-
rum. Sanki yurdumu kaybetmişim. Evimi, 
memleketimi, gözümü açtığım toprakları. 
Türkiye’ye sığınan milyonları düşünüyo-
rum, halen bombaların düştüğü şehirleri. 
Evlerini, ailelerini, memleketlerini; bir gün 
savaşın kapılarına dayandığını hiç tahmin 
edemeden her şeylerini kaybedenleri. Üste-
lik bu, bizim sınırlarımızdan sadece birkaç 
kilometre ötede oldu.

İHH ekipleri tahliye noktasında gelenleri karşılıyordu.
Çocuklar korku dolu bakışlarıyla geliyor, az sonra yüzleri gülüyordu.

Fotoğraf: Abdullah Kibritçi
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KUŞLARINI GERİDE 
BIRAKMAYANLARIN ŞEHRİ: HALEP

Abdullah Kibritçi | İHH Yayınlar Birimi
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Araçlar göründü ve ortalık yeniden hare-
ketlendi. Halep'teki muhasaradan kurtarı-
lanları taşıyan otobüslerden beş tanesi daha 
yaklaşıyor. Alanda bekleyenler araçların 
duracağı yere doğru koşturuyor. Otobüsle-
rin camlarında heyecanla dışarıyı seyreden 
çocuklar görüyorum. Ellerini açmış dua 
eden amcalar ve gözü yaşlı kadınlar... Araç-
lardan önce yaralılar iniyor, sonra kadınlar 
ve çocuklar. Araçlardan inen çocukların 
çoğunun kışlık kıyafeti yok. Bazıları çıplak 
ayakla ve terlikle gelmiş. Baştan sona yeni 
kıyafetlerle giydiriliyorlar. Biraz sonra her 
çocuğu bir köşede bir şeyler atıştırırken gö-
rüyorum. Çok acıkmışlar, ağızlarındaki lok-
ma bitmeden yeni ısırıklar alıyorlar. Elma 
görünce heyecanlanan gençler görüyorum, 
elindeki narı sevinçle arkadaşına gösteren 
küçük kızlar... Otobüsten yeni inmiş ve yeni 
elbiselerle giydirilmiş bir çocuk elindeki 
keke bakıp bakıp gülüyor. Türkiye'den gelen 
yiyecekler tahliye noktasını bayram yerine 
çevirmiş. Korkuyla gelen insanların biraz 
sonra yüzleri gülmeye başlıyor. Burası Ha-
lep kırsalı, Raşidin bölgesi. 

Halep'teki katliamdan kurtarılanlar önce 
buraya geliyor. Buradan tekrar yola çıkıp 
İdlip'deki kamplara gidiyorlar. Dünya, öl-
mekle şehrini terk etmek arasında bırakılan 
insanların dramını izliyor. Halep, Halepli-
lerden arındırılıyor ve  buna "dur" diyebi-
lecek kimse yok. Esed rejimi, İran ve Rusya 
Halep'i yok etti. Güzel şehir artık harabeye 
döndü. Ve buradan tahliye edilip İdlip'e ta-
şınan insanların ne olacağı meçhul. Rejim 
ve işbirlikçilerinin İdlip'e saldırıp yeni bir 
katliama imza atmayacağını garanti edebi-
lecek kimse yok. Artık Suriye'de güvenli bir 
yer yok. 

Ambulansla gelen ağır yaralılar görü-
yorum ve koltuk değnekleriyle yürümeye 
çalışan yaşlılar... Bir çocuk bana otobüsün 
camından kuşlarını gösteriyor. Fotoğrafını 
çekiyorum. Adı Hatice'ymiş. Kuşlarıyla ge-

len o kadar çok insan var ki, şaşırıyorum. 
Kendi kendime söyleniyorum: Kuşlarını 
geride bırakmayanların şehri olarak hatırla-
yacağım Halep'i. Biraz ötede çocuklar ısın-
mak için ateş yakmış, ne buldularsa içine 
atıyorlar. Ellerinde binlerce eski fatura ko-
çanı var. Defter defter tutuşturup oyunlar 
oynuyorlar. Etraf boşalmış gıda kolileriyle 
dolu -yakacak ne çok şey var! Yetişkinler 
daha büyük ateşler yakmış. Duman boğazı-
mı yakıyor. Hava çok soğuk ve giderek daha 
da soğuyor. 

Türkiye'den bölgeye gelip tahliyeler için 
arazide çalışan arkadaşların halleri görül-
meye değer. Günlerdir ne uyuyabilmiş ne de 
yıkanabilmişler. Bir çoğu ayakta zor duru-
yor. İHH ekipleri farklı takımlara bölünmüş 
iş yapıyor. Kimi tahliyelerin sağlıklı yürü-
mesi için çalışırken kimi gelenleri karşıla-
yıp ihtiyaçlarını gideriyor. Bir ekip ise gece 
gündüz dünyaya canlı yayın yapıyor. Yayın-
lar ve kamuoyu baskısı çok önemli. Çünkü 
İran ve rejim tahliyelerde sürekli sıkıntılar 
çıkartıyor. İHH'nın prodüksiyon ekibinden 
bir arkadaş önceki gece yaşadıklarını anla-
tıyor: "Tahliyeler durmuştu. Bölgenin bom-
balanacağı haberi geldi. Bize 'malzemeleri 
bırakın ve çıkın' dediler. Bırakmadık. Bırak-
madık ama hayatımızda hiç bu kadar hızlı 
da malzeme toplamamıştık." Uydu antenle-
ri, bir kamyon dolusu malzeme, jeneratörler 
ve kameralar ister istemez gözüme ilişiyor. 
Bölgeden çıkıp nihayet günler sonra birkaç 
saat uyumaya niyetlenmişler. Çok geçme-
den tahliyelerin başladığı haberi gelince, 
apar topar tekrar bölgeye gelmişler. Hepsi 
bitkin durumda ama hiçbiri şikâyetçi değil: 
"Yeter ki Halepliler katliamdan kurtulsun". 
Aklıma bir soru takılıyor: Türkiye'de on-
larca medya ajansı ve parası bol televizyon 
kanalı var. Canlı yayın yapmak, bunun sis-
temini kurmak insani yardım kuruluşunun 
işi mi? Ne yapıyor bu televizyonlar, ajanslar? 
Burada, hemen dibimizde tarihî bir an yaşa-
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nıyor. Binlerce acı, binlerce dram, binlerce 
hikâye var. Nerede bunları anlatacak insan-
lar? Belgeselcilerimiz nerede, nerede sine-
macılar, haberciler nerede? 

Jeneratör aniden durdu ve kalabalığın 
uğultusu daha duyulur oldu. Hava çoktan 
karardı. Gece sabaha kadar otobüsler gel-
meye devam edebilir. Her an hazır bekle-
mek gerek. Uydu telefonu doğru düzgün 
çalışmıyor. Telsiz irtibatı için uygun ko-
numda değiliz. Ancak ekibimin çektiği fo-
toğrafları servis etmeliyim. Yerime nöbetçi 
bırakıp İHH'nın Türkiye'ye daha yakın bir 
noktasındaki lojistik merkezine geçmeyi 
planlıyorum. Çünkü oradan telefon çekiyor. 
Ben Suriye'yi Halep'ten İdlip'e, Azez'den El-
Bab'a hep savaşta gördüm. Şimdi yine sava-
şın hüküm sürdüğü bu topraklarda payıma 
bir gece yolculuğu düşüyor. Burayı bir gün 
sakin ve kurtarılmış görecek miyim, bilmi-
yorum. Koltukları paramparça olmuş, pen-
cerelerinden içeri rüzgar dolan plakasız bir 
otobüste yol alırken bunları düşünüyorum. 
Ne doğru düzgün yol var, ne de şerit. Zifiri 
karanlıkta aracın penceresinden görünen 
hiçbir şey yok. Büyük bir karanlığın içinde-
yiz. Yine de yol akmaya devam ediyor. Tahli-
ye noktasında gün boyu gördüğüm çocuklar 
geliyor aklıma. Sürekli kendimi tutuyorum. 
Oysa içimde ne çok ağlamak birikti...

Fo
to

ğr
af

: B
ur

ak
 B

er
be

ro
ğl

u



33KIŞ 2016 - 2017



34 İNSANİ YARDIM 66. SAYI

SANA, BANA, VATANIMA, 
ÜLKEMİN İNSANLARINA DAİR

Erhan İdiz | İHH Yayınlar Birimi
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YOLDAKİ
NOTLAR

Sonradan öğreniyoruz cebindeki son 5 lirayı veren teyzeleri, evlilik yüzüğünü satan ablaları,
yardım TIR’ı dolmayınca marketin tümünü satın alan mahalleliyi… 
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Kazlıçeşme’deyiz. Konvoyla birlikte Suriye 
sınırına doğru yola çıkmak için bekler-
ken bir adam aracımızın camına vuruyor. 
Yanımdaki abi bir şeyler söyleyip adamı 
gönderince bana dönüyor: “Bu adam ikidir 
geliyor. Sınıra gelemediği için benzin para-
mızı ödemek istiyor.” 

Merak edip adamı takip ettim. Ama-
cım fotoğrafını çekmekti. Onu, ileride 
başka bir aracın önünde buldum. Sürücü-
ye, “Kusura bakmayın sınıra gelmek isti-
yorum ama işim nedeniyle gelemiyorum. 
Ne olur izin verin benzin paranızı karşıla-
yayım.” diyordu. Sürücü görevli olduğunu, 
alamayacağını söylese de adam ısrardan 
vazgeçmedi.

Kendisini geri çevirenlerin yanından 
kırılmışçasına ayrılıyordu. Yanına gittim 
ve fotoğrafını çekmek istedim, izin verme-
di. Olduğum yerden izlemeye devam ettim. 
Sürücülerle muhabbet ede ede kayboldu 
araçların arasında.

Dönüp konvoya katılacağımız otomo-
bile bindim ve yola çıktık. E-5’te bir araç 
kornaya basıp yanımıza yanaştı aniden. 
“Kardeş sınıra mı gidiyorsunuz.” deyip 
aracın arkasındaki malzemeleri gösterdi. 
Meğerse topladığı eşyaları konvoya yetiş-
tirmeye çalışıyormuş. 

Sakarya’ya vardığımızda akşam ol-
muştu. Programımızın ardından bir grup 
öğrenci ağırladı bizi. Tanımadığımız bu 
gençler taze börek alabilmek için gecenin 
ayazında sıra beklemiş. Sabah helalleşip çı-
kınca meyve dolu poşetleri getirdiler. Yol-
da yememiz için almışlar. Biz daha kendi-
lerine olan şükranlarımızı bitirmemişken 
bir kadın geldi yanımıza. Sınıra gittiğimizi 
anlamış olacak ki para vermek istedi. Gö-
revliyiz, yardımlar TIR’la gidiyor dediysek 
de dinlemedi. 

Temas kurduğumuz her insan bir teşek-
kür peşindeydi. Kimi eşya dolu poşetlerle 

kimi parayla kimi samimi bir gülümse-
meyle yapıyordu bunu. Herkes kutlu bir 
yolculukta olduğumuzu hatırlatırcasına 
selam veriyordu bizlere.

Yolda biriktirdiğimiz güzel hikâyelerle 
Konya’ya vardık. Burada Abdullah misafir 
etti bizi. Bir arkadaşımızın arkadaşının ar-
kadaşı Abdullah. Hayatı boyunca görmedi-
ği 10 kişiyi misafir etti evinde. Utandıracak 
şekilde hizmet etti bizlere. Sabah kar ya-
ğışının altında uğurladı. Tam yola çıkmak 
üzereydik ki bir amca elinde poşetlerle gel-
di. Yine aynı konuşmalar geçti aramızda. 
“Amca biz görevliyiz, fotoğraf çekiyoruz, 
yardımları TIR götürüyor.” diyoruz ama 
amca dinlemiyor. Aracın arkasına doldu-
ruyoruz poşetleri.

Ereğli’ye geldiğimizde halk yolda dur-
duruyor araçları. Biz ikram ettikleri sıcak 
çorbayı içerken onlar soğukta omuzladık-
ları torbaları TIR'lara dolduruyor. Sonra 
yolumuza devam ediyoruz. Hatay’a kadar 
sevgi gösterileri eşlinde geliyoruz. Yollarda 
karşılayanlar, araçlardan el sallayanlar, bir 
şeyler ikram edenler...

Sonradan öğreniyoruz cebindeki son 
5 lirayı veren teyzeleri, evlilik yüzüğünü 
satan ablaları, yardım TIR’ı dolmayınca 
marketin tümünü satın alan mahalleliyi… 
Böylece uzayıp gidiyor liste. Aklıma anket-
ler geliyor. Türk halkı birbirine güvenme-
diği için başkasına yardım etmiyor diyen 
anketler. Biz kimdik? Bu insanlar bize ne-
den bu kadar güvendi? 

Anladım ki 15 Temmuz’da gördüğümüz 
o olağanüstü halk yeniden sahnedeydi. 
Hem de “Kardeşim ben siyaset profesörü-
yüm, bunlar kuru kalabalık, bir tanesi so-
kağa çıkamaz” diyenlere tokat atarcasına...
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SURİYE

Bir kutlu yolculuk!
Halep’e Yol Açın konvoyu, yolculuk ve tahliye detayları tüm dünyayla anlık olarak paylaşıldı.
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Suriye’ye
740 milyon ₺

İHH, Suriye'de savaşın başlangıcından itibaren dil, din, milliyet ayrımı yapmadan 
mazlumların yanında yer aldı. Suriye çalışmalarını 645 personeliyle yürüten 

2011'den 2016 yılı sonuna kadar:

8 konteyner kent
ve 22 çadır kent kurdu.

6.850 konteyner ve 12.500 çadırın yer aldığı kamplarda 150 binden fazla kişi yaşıyor. 
İnşası devam eden beton blok evler, binlerce yetim ve yetim ailesine barınak olacak.

Toplam 11 bin TIR dolusu yardım gönderdi. 

Sadece 2016 yılında 147.000.000 TL’lik gıda ve giyecek yardımı yapıldı,
49 milyon adet ekmek dağıtıldı.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile 7.000'in üzerinde yetime baktı.

Her ay 6.450 Suriyeli yetim çocuğa nakdi yardım yapılıyor. 10 binden fazla yetim çocuğa
düzenli olarak psikolojik destek veriliyor. Kurulan 11 yetim evinde 2.940 yetim barınıyor.
Reyhanlı’da 990 yetimin yeni evi olması için büyük bir çocuk yaşam merkezi inşa ediliyor.
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347 okul ve 157 bin öğrenciyi destekledi; 1.750 öğrenci 
kapasiteli, 4 fakülteli Şam Üniversitesini kurdu.

29’u hizmete açılan 24 derslikli okulların yapımına devam ediliyor. Ayrıca Suriyeli
öğrencilere burs, sağlık taraması, meslek edindirme kursları, seminer ve

çalıştaylar gibi imkânlar da sunuluyor.

683 ambulans ve 25 TIR ilaç gönderdi.

Yedi sağlık tesisi, bir mobil hastane, bir kan merkezi,  bir oksijen dolum tesisi 
kuruldu. Hastanelere; ultrason cihazı, tıbbi cihaz ve ekipmanlar, hasta yatakları, 

medikal malzemeler, jeneratör ve yakıt desteği gibi yardımlar devam ediyor.

Tam teçhizatlı 2 itfaiye ve arama kurtarma birimi kurdu.

150 tonluk 16 su deposu, 36 su kuyusu, 780 mobil tuvalet, 640 seyyar banyo,
2 mobil su arıtma ünitesi, bir kadın sığınma evi, bir rehabilitasyon merkezi ve

iki  dikiş atölyesi kuruldu. 

Sivillerin can güvenliği ve insan haklarını gözeterek
gerekli girişimlerde bulundu.

Hem Suriye hükümeti hem de muhaliflerin alıkoyduğu 2.137 Suriyeli, 70 İranlı,
8 Batılı, 4 Türk vatandaşı ve 1 Afgan serbest bırakıldı. Ayrıca 500’ün üzerinde

yaralının gerekli hastanelere ulaştırılması için aracı olundu.
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Savaş, doğal afet ve farklı imkansızlıklar ne-

deniyle milyonlarca insan kış mevsimini zor 

şartlar altında geçiriyor. Sığınacak sıcak bir 

yuvadan mahrum kalan mülteciler için şartlar 

daha da zorlaşırken soğuktan dolayı ölümler 

meydana geliyor. Geçen kış Suriye’de onlarca 

bebek donarak hayatını kaybetti.

Ülke, millet, din, dil ayrımı yapmadan kış dola-

yısıyla zor durumda kalan insanların hayatlarını 

koruyabilmek için sizleri kampanyaya destek 

olmaya çağırıyoruz. 

Yağmur ve çamurdan korunmak için bot; üşü-

memeleri için battaniye, atkı, bere, eldiven, 

mont; bebeklerin aç kalmaması için mama ve 

bisküvi yardımında bulunabilirsiniz.

KIŞ 
GELDİ!

Bütçenize göre,
dilediğiniz yardım 
malzemesinin
tutarı kadar da bağışta
bulunabilirsiniz.

BOT

MONT

ELDİVEN
ATKI-BERE

35₺

40₺

15₺

BATTANİYE

MAMA

BEBE
BİSKÜVİSİ

28₺

22₺

10₺
Banka hesap numaralarımızı kullanarak
EFT veya havale yöntemiyle de bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı bilgi için:

0212 631 21 21
www.ihh.org.tr

Ziraat Bankası:     TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

Halk Bankası:     TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

Kuveyt Türk:     TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01

Albaraka Türk:     TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:     TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01

Vakıfbank:     TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89

PTT Posta Çeki:     1605451
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İHH,
OSMANLI MİRASI 
FİZAN’DA

Artık gönüllerin fethedildiği
bir çağdayız. İnsanların
yaralarını sarıyoruz, çeşitli
yardımlarda bulunuyoruz fakat
bundan daha önemlisi ruhlarına
dokunuyoruz. Müslümanların bu 
kadar yalnız bırakıldığı bir çağda 
yanında birilerini görenler mutlu 
oluyor. Yani aynı zamanda
ruhlarını da doyurmanın peşindeyiz. 
Onlara temas edip kendilerini
dinliyoruz. Kardeşliğimiz
böylece pekişiyor.

Ahmet Sarıkurt
İHH Yönetim Kurulu Üyesi

RÖPORTAJ
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İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıkurt, 
Arap Baharı’nın Libya’ya sıçramasıyla böl-
geye gitti. Mısır üzerinden Libya’ya ulaşıp 
acil yardım çalışmalarına başladı. O ve eki-
bi, acil yardım, gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve 
insani diplomasi çalışmaları yaptı. Ahmet 
Sarıkurt ile İHH ve Libya’yı konuştuk. 

Libya’daki çalışmalar ne zaman başladı?
Arap Baharı Libya’ya sıçradıktan dört gün 

sonra, yani 21 Şubat 2011’de, Mısır üzerinden 
ülkeye girdik. 

Ülkedeki siyasi atmosfer nasıl?
Arap Baharı sonrasında ülkede istikrar 

sağlanamadı. 2,5 sene önce Batı’nın desteği-
ni alarak darbe yapmaya kalkan Halife Haf-
ter başarılı olmadı ve ülke, Hafter ile dev-
rimciler arasında ikiye bölündü. Sonra BM 
aracılığıyla bir uzlaşı hükümeti kuruldu. Bu 
da istenileni vermeyince siyasi istikrarsızlık 
devam etti.

Ülke insanı ne durumda?
Bingazi ve Sirte’deki çatışmalar nedeniyle 

binlerce aile batıdaki Trablus ve Mısrata’ya 
göç etti. Ubari gibi şehirlerde büyük yıkım 
var. Bazı bölgelerde okullar ve kamu binaları 
yıkıldı. Ciddi mağduriyetler yaşanıyor.

Arap Baharı’nın üzerinden beş yıl geçmesine 
rağmen neden istikrar sağlanamıyor?

Diğer Arap ülkelerinde az da olsa bir ku-
rumsallaşma, bir devlet geleneği var. Fakat 
Libya uzun yıllar çadırdan yönetilmenin acı-
sını çekiyor. O çadır yok olunca ülkeyi yöne-
tecek bürokrasi ve nizam kalmadı.

Kısa süre içerisinde bir çözüm olur mu?
Ülkenin kendi iç dinamikleri çözüm için 

yeterli değil. BM ve Batı da çözüm konusun-
da samimi değil. Bazı Batı ülkeleri bölgede 
cirit atıyor. Birçok zenginlikten istediği gibi 

faydalanıyor. Bunları göz önünde bulundu-
runca ülkede uzun yıllar istikrarın sağlana-
mayacağı anlaşılıyor.

İHH Libya’da neler yapıyor?
Önceleri insanların acil yardım, gıda ve 

ilaç gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ça-
tışmalar uzayınca ve ihtiyaç olduğunu görün-
ce bazı yaralıların Türkiye’de tedavi edilmesi 
için aracı olduk. 14 yaralının uçakla Türkiye’ye 
gönderilmesine ve 100’ün üzerinde yaralının, 
Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği gemilerle 
tahliye edilmesine olanak sağladık. Libya’daki 
şartlar insani diplomaside de rol almamızı ge-
rektirdi. Şu an bir yandan bölgedeki mazlum-
ların ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da 
barış için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

2011’den 2016 yılının sonuna kadar Lib-
ya halkına 7 milyon liradan fazla yardımda 
bulunduk.

İHH kimlerle çalışıyor?
Çatışmanın ilk günlerinde devrimcilerin 

özgürleştirdiği doğu bölgelerindeydik. Sonra 
doğu bölgesi Halife Hafter’in eline geçince 
yardımlarımız batıda devam etti. Kendimiz 
gidemesek de Bingazi ve Derne’ye yardımla-
rımızı ulaştırdık. Halife Hafter’in kontrolün-
deki bölgelerde de ihtiyaç sahiplerine yardım 
etme talebimizi gerekli yerlere ilettik. Şu an 
doğu bölgelerinden kaçıp batıya sığınanlara 
yardımlarımız sürüyor. Her iki bölgede de 
bağlantılarımız var. Tarafsız bir şekilde gıda 
yardımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Her-
hangi bir ayrımımız yok. 
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Karşılaştığınız ilginç şeyler oldu mu?
Son zamanlarda, Osmanlı’nın sınırı Fi-

zan’a gittik. Sahilden 1.200 kilometre içerde, 
Nijer’e yakın bir bölge. Burada kısa süre önce 
Tuareg ve Tebu kabileleri birbiriyle savaşıyor-
du. Katar’ın resmî girişimleriyle bölgede barış 
sağlandı fakat zayiat çok büyük. Kamu bina-
ları ve evler büyük zarar görmüş. Merkezî bir 
devlet sistemi olmadığı için yardım ulaştırı-
lamıyor. Bölgede 650 aileye gıda ulaştırdık. 
Yine 600 medrese öğrencisine yardımlarımız 
oldu. Önceden Fransızlar bölgeye yardım gö-
türmüş fakat çok az. Bölgedeki yardımlarımız 
duyulunca yüzlerce kilometre ötedeki STK 
ve belediyelerden talepler gelmeye başladı. 
Her kabileye eşit şekilde yaptığımız yardımlar 
bölge insanının hoşuna gitti. Herkesin birbi-
rine haber vermesi ve bizim bu konuda ısrarcı 
olmamız Tuareg, Tebu ve Arap kabileleri ara-
sında iletişim kurulmasını sağladı. İnsanların 
o korku duvarlarını yıktığına şahit olduk. 

Bölgede Türklere bakış nasıl?
Bölgede hâlâ Osmanlı’dan izler var. Türk-

leri ve Türkiye’yi çok seviyorlar. Büyük bir 
Erdoğan hayranlığı var. Bölgede Türkleri ve 
Türk işletmeleri görmek istediklerini söylü-
yorlar. Savaş olmasına rağmen orada kalan 
Türkler var. Lokanta sahibi bir Türk’e herkes 
“baba” diye hitap ediyor mesela.  

"STK’larımızın buraya gitmesi lazım"
Bir İslam bölgesinde yalnızca Fransızların 

yer alması Müslümanlar için büyük utançtır. 
Dünyanın birçok ülkesine giden STK’larımız 
var ama Fizan ismi duyulmadığı için burayı 
biraz ihmal etmişiz. STK’larımızın buraya git-
mesi lazım. Çünkü birçok konuda ciddi sınık-
tılar var. İnsanlar tedavi olmak için 250 kilo-
metre uzağa gitmek zorundalar. Daha iyisini 
istiyorlarsa 400 kilometre yol gitmeliler. Yok-
luk nedeniyle medreseler çocukları evlerine 
gönderiyor. Bu tür mağduriyetler yaşanıyor.

"Fizan’a gitmekten bahsedilince, sadece İstanbul’dan gelenler değil, hemen yanı 
başındaki Akdeniz’in güney sahillerinde yaşayan yerli halk bile huzursuzlaşırdı. 
Çünkü oraya erişebilmek için haftalarca deve sırtında, güneş altında, kumlarla 
boğuşarak, susuzluktan bitap düşmeye razı olmak gerekliydi. Üstelik yolu kaybedip 
çölde yok olmak da mümkündü.

Sultan II.Abdülhamit, Meşrutiyet’i tekrar ilan ettirmek isteyen ihtilalcileri 
boşuna Fizan’a sürgün ettirmemişti. Zira gidenin geri dönmek için bir daha yola 
çıkmayı göze alamadığı bir yerdi. Devrimci Jöntürk ve İttihatçıların çoğu bunun 
bilincinde olduklarından, en sevmedikleri hükümdar için “Padişahım çok yaşa” 
diye üç defa bağırmayı göze alıp, Trablusgarp’ta yaşamak yolunda izin istemekten 
kaçınmamışlardır.

Buna karşılık Fizan sürgünlüğü onlara, o zamana kadar ilişki kurmamış olduk-
ları yerli halkla büyük bir kaynaşma olanağını sağladı.

Öyle ki, Birinci Dünya Savaşı’nda, Arap âleminin büyük kısmı Osmanlı Devle-
ti’ne karşı ayaklanırken, yalnız Libyalılar, Fizan sürgünlerinin güvenilir niteliklerine 
inançla, son nefesini vermekte olan imparatorluğa sadakatten ayrılmamışlardır."

Orhan Koloğlu’nun Fizan Korkusundan Libya Mücahitliğine kitabından alıntıdır.
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HAYALLERİN 
DEĞİL YİTİK 
HAYATLARIN 
ÜLKESİ 
LÜBNAN

Aslında çok bilinmeyenli denklemlerin 
ülkesi Lübnan. Ülkenin etnik, dinî ve 
siyasi demografisi, Arap toplumlarının 
yaşadığı sorunların neden çözülemediği 
ve kronikleştiği sorusuna kökten yanıt 
veriyor. Lübnan’daki sorunlar yumağının 
içinden çıkıp buradaki siyasi gündeme 
hâkim olabilenler, tüm Ortadoğu’yu
anlayıp, doğru analizler yapabilir. Böyle 
bir üst öngörüsü var Lübnan’ın. Haliyle 
ilk defa gideceklerin kafasında Beyrut 
üzerinden oluşturulan tarih, tatil ve
çağdaş Arap ülkesi algısının aksine bir 
yer ile karşılaşıyorsunuz Lübnan’da.

Ersin Çelik
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İHH’nın 2016 Kurban Bayramı çalışmaları 
için bir grup gönüllü ile dört gün geçirdik Lüb-
nan’da. Bir gazeteci için sayfalar dolusu bilgi ve 
tecrübeyi de bu dört günde edindim. Gelme-
den önce okuduğum Lübnan izlenimlerinin 
büyük bir kısmını da hafızamdan silip attım. 
Okuduğum Lübnan ile gördüğüm Lübnan ara-
sındaki büyük çelişki ile yüzleştim çünkü.

Diğer Arap ülkelerine göre "modernliği" 
ile anılan ve bir dönem güçlü olan ekonomisi 
ile Ortadoğu’nun İsviçre'si sayılan, başkenti 
Beyrut’un eğlence-moda açısından Paris ile eş 
değer tutulduğu bir Lübnan yoktu mesela. O 
görüntü çok uzaklarda kalmış. 15 yıl boyunca 
süren iç savaş, Suriye’nin işgali, İsrail saldırı-
ları, eski Başbakan Hariri’nin suikast sonucu 
öldürülmesi ve siyasi krizler, ülkeyi tam bir 
sorun yumağına dönüştürmüş. Lübnan, güç 
odakları tarafından Ortadoğu’nun çatışma la-
boratuvarına çevrilmiş adeta.

Bunların hepsi siyasi ve sosyolojik ülke 
analizleri elbette… Fakat bu analizlerden elde 
edilen sonuçlar, İHH ile birlikte Lübnan’da 
olmamızın nedeni olan mültecileri doğrudan 
ilgilendiriyor. Nüfusunun yarısına yakınını 
mültecilerin oluşturduğu ülke, sınırları itiba-
ri ile mülteci akınının tam ortasında kalmış 
durumda. Güneyinde işgal edilmiş Filistin 
toprakları ile sınır olan Lübnan’da Akdeniz 
kıyılarının dışındaki tüm yollar ise Suriye’ye 
çıkıyor. İlk olarak İsrail’in 1948’deki saldırıla-
rı ile kapılarını açan ülkede, 400 binden fazla 
Filistinli yaşıyor. Suriye iç savaşından beri ül-
keye sığınan Suriyeli mülteci sayısı ise 1 mil-
yonu aşmış durumda.

Lübnan’ın mülteci sorununun çözülmesi-
ni istemeyen bir odağın olduğu herkesçe bi-
linen bir gerçeklik halini almış. Demografik 
yapıyı; yani Şii, Sünni ve Hristiyan dengesini 
değiştireceği ve özellikle de Hristiyan nüfusu 
arka plana atacağı düşüncesi ile mülteciler 
topluma entegre edilmiyor. Sorun sadece en-
tegrasyon değil elbette. Tüm dünyanın bildi-

ği mülteci kamplarından olan Burj el Baraj-
neh’de gördüklerim ve orada yaşayanlardan 
dinlediklerim, en temel insan hak çizgilerinin 
burada nasıl aşıldığını tescilliyor.

Beyrut’un merkezine 4 kilometre uzaklık-
ta olan Burj el Barajneh kampı, 1,3 kilomet-
rekarelik bir alana sıkıştırılmış. Lüks yaşamın 
sürdüğü Beyrut’un ünlü eğlence merkezlerin-
den, plajlarından sadece 7-8 dakika uzaklık-
taki bu kampta, 10 bin kişi korkunç koşullar-
da yaşıyor. Kimliksiz olan ve resmiyette “yok” 
sayılan bu 10 bin insan, hiçbir sağlık hizme-
tinden yararlanamıyor. Çocuklar okula gidip 
diploma alamıyor, gençler evlenemiyor. Çok 
büyük bir oranı hiç güneş görmeyen, baraka-
dan ibaret evlerde yaşam mücadelesi verilen 
kampın sokaklarının en geniş olanı 1,5 met-
reyi geçmiyor. Elektrik ve su, günde 4-5 saat 
süreyle veriliyor. Yani tam bir sefalet şehri…

Buraları gezerken ister istemez Türkiye’de-
ki mülteciler geliyor akla. Misafir ettiğimiz 3 
milyondan fazla Suriyelinin şartları elbet-
te Lübnan’daki mülteciler ile kıyaslanamaz. 
Fakat geleceğe dair bir değerlendirme yapı-
lacaksa, Lübnan bizler için ders çıkarılması 
gereken büyük bir sosyoloji ortaya koyuyor. 
Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna hız-
lı ve doğru şekilde entegre edilmesine ve bu 
insanları hayatımızın birer parçası yapma 
girişimlerine hız verilmesi gerektiğini çok 
net görüyoruz bu örnekte. Çünkü mülteciler 
üzerinden bir ülkenin geleceği, ekonomisi ve 
siyasi istikrarı ile nasıl oynandığını en iyi Lüb-
nan tecrübesi anlatıyor.

Türkiye her bayramda olduğu gibi geride 
bıraktığımız Kurban Bayramı’nda da dün-
yanın yoksulları ve mazlumları için seferber 
oldu. Tüm STK’lar 500 binden fazla kurban 
hissesi toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
dı. Biz de bir görevli, 7 gönüllü olarak İHH 
ile Lübnan’daydık. İHH’nın tüm ülkelerdeki 
yardım gönüllülerini tek çatı altında topladığı 
internet mesaj grubu sayesinde aslında sade-
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ce Lübnan’da değildik. Tüm ekipler yaptıkları 
çalışmaları detayları ile paylaştıkça kendimizi 
dünyanın çok farklı bir yerinde hissedebili-
yorduk. Dünyanın 89 ayrı noktasına dağılmış 
gruplar olarak; renk, dil, coğrafya ve din fark 
etmeksizin aynı yoksulluğu göğüslemek için 
çaba gösteriyorduk. Yüzde 90’ı aynı zamanda 
bağışçılardan oluşan İHH’nın gönüllü ordu-
su ile hareket ederken, gazeteciliğin ötesinde 
tecrübeler kazandım haliyle. Bir kere gönüllü 
olmak ne kadar büyük bir sorumlulukmuş 
burada gördüm. Türkiye’nin her yerinden 
gelen gönüllülerin özverisini, bir boğazdan 

daha kurban eti geçsin, bir çocuk daha kar-
nı tok uyusun telaşını tarif etmek mümkün 
değil. Bedeli olmayacak bir gayretti gördük-
lerim. Çoluğunu çocuğunu bayramda yalnız 
bırakmıştı herkes. Yardımların, o kutlu ema-
netlerin ulaştığı insanları bizzat görmek ve 
küçük bir meblağın neleri değiştirdiğine şahit 
olmaktı hepimiz için en önemli şey. Bu tam 
bir yüzleşme sağlıyor insana. Hani şu teneke 
kumbaralar var ya, onlara atılan 1 liraların 
başka coğrafyalarda neleri değiştirdiğine biz-
zat şahit oldum. Allah merhametimize mer-
hamet katsın…
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FİLDİŞİLİ
MUHAMMED

Bugün bana Bakayoko adını
verdiler. Anlamını bilmiyorum,
fakat sevildiğimin göstergesi olarak 
kabul etmemi söylediler.

Hasan Öğütlü
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Yaklaşık on yıldır Fildişi Sahilleri’nde 
İHH’nın faaliyetlerini devam ettiren Fatih 
Sağlam ile en ücra şehirlere ve köylere gidi-
yoruz. Uzun bir ziyaret dizisinin ardından 
bir eve geliyoruz. Ev dediğime bakmayın. 
Yaklaşık 15 metrekareden oluşan bir baraka. 
Hemen girişte bir yatak, karşısında eskice 
bir çekyat bulunuyor. Çekyata birazdan biz 
oturacağız, yatakta ise Muhammed yatıyor. 
Fatih abiyi önceden tanıyan Muhammed’in 
birdenbire parlayan gözleri, hızlı bir ham-
leyle ayağa kalkıp bize sarılıyor. Oysa zayıf 
bedeni yatakta hareketsiz durmaya devam 
ediyor. Tam bu anda Kone Muhammed’in 
hikâyesi başlıyor.

Şubat 2011’de ülkede ilk defa cum-
hurbaşkanlığı seçimleri yapılıyor. Mevcut 
Cumhurbaşkanı Bagbo seçimi kaybettiği 
halde görevi bırakmıyor ve seçimlerden ga-
lip çıkan Cumhurbaşkanı Allasane Quatta-
ra’yı alıkoyuyor. Bu durum epeyce bir süre 
böyle devam ediyor. En sonunda hadise 
uluslararası bir boyut kazanıyor. BM Barış 
Gücü’nün 1.000 askerle kuşattığı sarayından 
çıkmayan Bagbo, koltuğunu bırakmama ko-
nusunda oldukça kararlı görünüyor.

Bagbo, altı ayın sonunda sarayında tu-
tuklanınca, seçimlerde galip gelen ilk Müs-
lüman Cumhurbaşkanı Allasane Quatta-
ra’nın taraftarları sevinç gösterileri yapmak 
üzere sokağa çıkıyor. Kone Muhammed de 
onların arasında yer alıyor. Sevinç gösteri-
leri esnasında beklenmedik bir şey oluyor 
ve eski Cumhurbaşkanına tabi olan askerler 
sokağa çıkan halka ateş açıyor.

Muhammed, askerlerin açtığı ateş so-
nucu ağır yaralanıyor. Çenesinden giren 
kurşun boyun damarlarında büyük zede-
lenmeye yol açarak ensesinden çıkıyor. 
Muhammed’i hastaneye yetiştiriyorlar ama 
o kadar çok yaralı var ki Muhammed 18 
saat sedyede bekletiliyor. Bu endişeli bek-
leyişinden ardından yapılan müdahale ise 

tedavi amaçlı değil hayatta kalmasına yöne-
lik oluyor. Sadece yarasına müdahale edilen 
Kone Muhammed, evine gönderiliyor. Bü-
tün bunlara rağmen hayatta kalan Muham-
med’in boynundan aşağısı felç oluyor. 

Daha sonra gittikleri hastane sadece 
fizik tedavi önerisinde bulunarak eve gön-
deriyor Muhammed’i. Annesi ise Muham-
med’in her bir uzvunu şefkatle ve dualarla 
ovarak, ellerini ve ayak parmaklarını oyna-
tabilmesine vesile oluyor.

Muhammed’in biraz da yardımla açabil-
diği elleri bize dua etmek için göğe yöneliyor. 
Ziyaret esnasında yanımızda getirdiğimiz 
kurban etini kabul eden ailesi de Muham-
med’in duasına katılıyor. Dualara amin de-
dikten sonra kapıya yöneliyoruz. Türkiye’ye 
selam söyleyerek bizi uğurluyorlar.

Yüzlerce yoksulun yanında bir de Mu-
hammed’in yüzünü güldürmenin sevinci ile 
görevimizi tamamlayarak ülkemize dönü-
yoruz. Türkiye’den getirilen yardımların bu 
insanlara nasıl moral olduğunu bir bilseniz 
diye geçiriyorum içimden… Kıtalar aşıp, 
yoksullara ulaşmayı ve bu dualara mazhar 
olmayı nasip eyleyen Rabbimize sonsuz 
kere hamd ediyoruz.
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ARAKAN
MÜSLÜMANLARI
YENİ BİR KIYIMLA
KARŞI KARŞIYA

Uluslararası güçlerin müdahil
olmasıyla sonuçları onarılamaz
savaşlara dönen iç çatışmalar her gün 
binlerce insanın hayatına mal oluyor. 
Birçok devletin yıllarını ve insan
potansiyelini -toplumun belli
kesimlerine yönelik- baskılarla tüketen 
stratejiler, neden bu denli yaralara 
sebep olacak şekilde üretiliyor ve neden 
bütün bu ziyanlar batı âlemi
dışındakiler olarak kategorize edilmiş 
üçüncü dünya ülkelerinde oluyor?
Bu soruyu cevaplamaya, giderek artan 
savaşların da gösterdiği gibi, hiçbir 
devletin ve uluslararası kurumun
niyeti yok.

Emrin Çebi
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Arakan Müslümanları ya da bölgede Ro-
hingyalar olarak bilinen halk son aylarda 
yine acı olaylarla gündeme geldi. 9 Ekim 
2016’da Rohingyaların yoğun olarak yaşa-
dığı Myanmar’ın Rakhine bölgesinde farklı 
güvenlik merkezlerine yönelik saldırılar-
da 9 güvenlik memuru öldü. Bu saldırıları 
kimin düzenlediği halen netleşmemişken 
ülkede Müslümanların yaşadığı bölgelere 
yönelik ağır operasyonlar başladı. Bu ope-
rasyonlarda binlerce kişi evlerini terk etmek 
zorunda kaldı. Bölgeyle sağlıklı bir iletişim 
kurulamadığı için ölümlere dair net bir sayı 
yok. Bölgeden gelen kısıtlı bilgiler arasında 
köylerden haraç toplandığı ve para verme-
yenlerin birinci dereceden erkek akrabala-
rının alıkonulduğu var. Müslüman kadınlar 
ise her an her türlü tacize uğramakla karşı 
karşıya. Bölgede küçük çaplı ve özellikle de 
gıda üzerine devam eden ticaretin durdu-
ğu ve böylece insanların gıdaya ve de ilaca 
ihtiyaçlarının had safhada olduğu belirtili-
yor. Evlerinin ateşe verilmesi tehlikesinden 
korkan insanlar, geceleri topluca köy ya da 
kasaba meydanlarında geçiriyor.

Hiçbir topluluğun ve milletin taham-
mül edemeyeceği koşullarda yaşayıp, akla 
gelebilecek her türlü insanlık dışı muamele 
ile yaşama hakkına engel olunan bu halk, 
uluslararası örgütler tarafından “şiddete en 
çok maruz kalan azınlık” olarak ilan edil-
mişti. Fakat ne uluslararası kamuoyu ne de 
Myanmar, bu insanların acılarına çözüm 
bulmak niyetinde değil. Dünya kamuo-
yunun bölgedeki durumun iyileşeceğine 
dair olumlu bir beklenti içerisine girmesi-
ne sebep olan Myanmar’ın 2012’de göreve 
gelen de facto lideri Aung San Suu Kyi’nin 
de farklı bir siyaset izlemeyeceğinin anla-
şılmasıyla Rohingyalar daha da çaresiz bir 
sürecin içine itildi.

Modern dönemde Rohingyaların kaderi 
de bütün Hint alt kıtasının kaderini değiş-

tiren 1947/1948 tarihleri ile başladı. İngiliz 
sömürgesinin bölgeyi birçok problemle baş 
başa bırakarak terk etmesi sonrasında, Ara-
kan, bağımsızlığını o yıllarda ilan eden Bur-
ma Birliği’nin bir eyaleti olarak bu yapıya 
dâhil oldu. Arakan’daki Müslüman liderler, 
Mayıs 1946’da Muhammed Ali Cinnah ile gö-
rüşerek Rohingyaların yaşadığı Buthudaung 
ve Maungdaw bölgelerinin Bangladeş tarafı-
na ilhakını teklif ettiler. İki ay sonra da Ku-
zey Arakan Müslümanlar Birliği şu an Ara-
kan eyaletinin başkenti ve şimdiki adı Sittwe 
olan Akyab’da kuruldu. Bu dönemde Burma 
Birliği’nin yeni hükümeti, bölgede ayrı bir 
Müslüman devlete bağımsızlık veya otonomi 
vermeyi ve bölgenin Doğu Pakistan tarafın-
dan ilhakını reddetti. Böylece Rohingyalar 
1950’lerden itibaren yoğunlaşan, Burma’dan 
ayrılma çabalarına başlamış oldu. “Mujahi-
deen Fighters-Mücahid Savaşçılar” olarak or-
ganize olan direniş grupları Myanmar’a cihat 
ilan etti fakat bu ve diğer direniş gruplarının 
eylemleri 1961’e kadar hükümet güçlerince 
bastırıldı ve zamanla gücünü kaybetti. Böl-
gede Rohingyaların kontrolü kaybetmesi-
nin ardından Burma hükümeti Mujahideen 
Grubu’nun bölgeye hâkim olduğu 1948-1971 
yılları arasında buraya Bangladeş’ten Müs-
lümanların gelişinin teşvik edildiğini iddia 
ederek bugünlere kadar gelen bir polemiği 
başlattı. Bunun yanı sıra bazı tarihçiler daha 
da geriye giderek bölge nüfusunun Burma 
İngiliz sömürgesi altındayken buraya Bang-
ladeş’ten gelip yerleşen Bengaller olduğunu 
savunuyor. Bütün bu söylemler baz alınarak 
Burma hükümeti 29 Mart 2014 tarihinde 
“Rohingya” isminin kullanımını yasakladı ve 
yapılan nüfus sayımında Rohingyaların azın-
lık “Bengaliler” olarak kaydedilmesini karara 
bağladı. Böylece ülkedeki Rohingyaların ge-
lecek planları çerçevesinde Bangladeş’e sü-
rülmesine de yasal zemin hazırlanmış oldu. 
Hâlihazırdaki olayların ve bunu takip eden 
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yerinden etmelerin de bu planı destekler ve 
hızlandırır bir mahiyeti olması son olaylarla 
ilgili komplo teorilerini kuvvetlendiriyor.

Bununla birlikte türlü zulümlere ma-
ruz kalan Müslüman halk bölgedeki şiddet 
olaylarına destek vermiyor ancak yıllardır 
içinde bulundukları gayriinsani duruma 
sessiz kalınmasının şiddet olaylarına kapı 
açtığını düşünüyor. Myanmar dışında faali-
yet gösteren bazı küçük çaplı direniş grubu 
liderleri, amaçlarının ayrılıkçılık, Budizm 
karşıtlığı ya da terörizm olmadığını, sadece 
Myanmar vatandaşları olarak toplumun di-
ğer kesimleriyle eşit yaşam hakkına kavuş-
mayı ve devlet tarafından itibarlarının ia-
desini istediklerini ifade ediyor. Bu liderler 

halkın direniş örgütlerine desteğinin zayıf 
kaldığını da itiraf ediyor. Direniş grupları-
na olan küçük çaplı desteğin tek sebebinin 
ise Rohingyaların sorunlarına, Myanmar 
ve uluslararası kamuoyu tarafından ancak 
bu şekilde dikkat çekileceğine inanılması 
olduğu belirtiliyor. Fakat bölgeden gelen 
son haberler, insan kıyımını adil çözümlerle 
sona erdirmek gibi bir niyetin asla olmadı-
ğını gösteriyor. Kuruluş yılı baz alındığında 
68 yıllık bir geçmişi olan Myanmar bu kadar 
acıya sebep olarak, insanını kuşatıcı bir dev-
let olma vasfını yitirmiş durumda ve “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” düsturunun üzerine 
bina edildiği “insan” bu topraklarda tarihte 
hiç olmadığı kadar değersiz.
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YARDIMA
MUHTAÇ
34 ÜLKENİN
KADERİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Organizasyonu’na göre dünyada 
yaşayan her 100 kişiden 11’i yani 
yaklaşık 800 milyon insan yetersiz 
beslenmeyle karşı karşıya. 

İlginç olan, bu insanların  yüzde 98’i 
gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. 
Sözde gelişmekte olan ülkelerde
yaşayan her 8 kişiden 1’i yaşamını 
devam ettirmek için yeterli
gıdaya bile ulaşamıyor.

Osman Atalay
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre az gelişmiş 
ülkelerde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı ne-
deniyle kız çocukları ve kadınların erkek-
lere göre daha fazla açlık çektiğine tanık-
lık ediliyor. Açlık çeken her 5 kişiden 3’ü 
kadın. Bazı ülkelerde kadınların ancak 
ailedeki herkes yemek yedikten sonra ka-
rınlarını doyurma hakkının bulunduğu ve 
ayrımcılığın gebe kadınları da etkilediği 
tespit edilmiş. Gelişmekte olan ülkelerde 
doğan her 6 bebekten 1’i bu yüzden yeter-
siz kiloyla hayata gözlerini açmakta.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre her yıl 
yaklaşık 6 milyon çocuk, yani günde 16 
bin 500 çocuk yetersiz beslenme veya açlık 
sebebiyle hayatını kaybediyor. Gelişmekte 

olan ülkelerde yaşayan her 4 çocuktan 1’i 
yetersiz kiloya sahip. Bu durum ise sade-
ce sorunun başlangıcı. Yetersiz beslenen 
çocukların önemli bir kısmı da gelişim bo-
zukluğu, vücut ve beyin gelişimlerinin ek-
sik olması gibi temel sorunlarla mücadele 
ediyor. Beş yaşın altında hayatını kaybeden 
çocukların yarısı açlık nedeniyle hayatını 
kaybediyor.

Sahra altı Afrika’da yaşayan 220 milyon 
insan küresel iklim değişikliğinin ve iç sa-
vaşların etkisiyle açlık çekmekte. Açlık ne-
deniyle ölen insan sayısı tüberküloz, AIDS 
ve sıtma nedeniyle ölen insanların topla-
mından daha fazla. Bugün dünyada 27’si 
Afrika, 7’si ise Asya kıtasında olmak üzere 
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34 ülke, ellerinde yeterli gıda olmadığı için 
dış yardıma muhtaç durumda.

BM, dünya genelinde 34 ülkenin ça-
tışma, kuraklık, sel ve benzeri nedenlerle 
halkını doyuracak gıdadan yoksun oldu-
ğunu tespit etmiş bulunuyor. Aç ve yardı-
ma muhtaç 34 ülkenin kaderiyle baş başa 
bırakılması yaşadığımız yüzyılın başka bir 
trajedisidir.

Zimbabve, Burkina Faso, Çad, Cibuti, 
Eritre, Gine, Liberya, Malavi, Mali, Mori-
tanya, Nijer, Sierra Leone, Burundi, Kon-
go, Etiyopya, Kenya, Lesotho, Madagaskar, 
Mozambik, Güney Sudan, Sudan, Svazi-
land, Uganda, Orta Afrika Cumhuriye-
ti, Somali, Kamerun, Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti, Afganistan, Myanmar, Ne-
pal, Irak, Suriye, Kuzey Kore ve Yemen.

Gıda sıkıntısı ve açlık yaşanan birçok 
bölgedeki sorunların temelinde kuraklık, 
sel ve benzeri iklim hadiseleri bulunuyor. 
Suriye, Irak, Yemen, Güney Sudan, Brundi, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan gibi 
ülkelerde ise yıllardır süren iç savaşlar hem 
açlığı hem yoksulluğu daha da büyütmekte.

Bu ülkelerin kaderinin sivil toplum ku-
ruluşları, BM ve Kızılhaç gibi ülkelerin in-
safına terk edilmiş durumda olması da ayrı 
bir trajedi.
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KÜRESELLEŞEN
ADALETSİZLİK

En zengin 62 kişinin, dünyanın 
%50’sine tekabül eden 3,6 milyar in-
san ile eşit mal varlığına sahip olduğu 
bir dünyada yaşıyoruz. En zengin 20 
ülkenin geliri, en fakir 20 ülke geliri-
nin tam 46 katı daha fazla.

Emin Emin
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Tüketim toplumunun en çok bilinen örnek-
lerinden biri Black Friday (Kara Cuma)’dir. 
İnsanlar bu indirim gününde bir şeyler sa-
tın alabilmek için ölüm pahasına birbirini 
eziyor. Fakat işin bir de gösterilmeyen kısmı 
var: Dünyada 1 milyar insan temel ihtiyaç-
larını dahi karşılayamıyor.

Görüldüğü üzere, bir tarafta servetlerini 
nasıl harcayacaklarını bilemeyen zengin-
ler diğer tarafta ise açlıktan ölen insanların 
olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Son yıllarda 
medyada sıkça “en zenginler” listeleri yer 
alıyor. Fakat madalyonun bir de öteki yüzü 
var. Başta medya olmak üzere tüm kesimler 
öteki yüzü, yani yoksulları görmezden geli-
yor. İnsanlar arasındaki gelir, sağlık, eğitim 
gibi alanlarda yaşanan adaletsizliklerin ve 
bu durumun yol açtığı yoksulluğun gör-
mezden gelinmesi, bu sorunlar hakkında 
çözüm üretilmesini güçleştiriyor. 

Küresel gelir dağılımında gözlemle-
nen adaletsizlik, servet dağılımında ortaya 
daha vahim bir tablo çıkarıyor. 250 trilyon 
dolar olan küresel servetin %67’si Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da bulunmaktadır. En 
fazla yoksulun yaşadığı Afrika ise küresel 
servetin sadece %1’ine sahip.

Daha sağlıklı bir kıyaslama yapmayı 
sağlayan kişi başı servet göstergesi ince-
lendiğinde, bölgeler arası servet adaletsiz-
liği daha net bir şekilde görülüyor. Şöyle ki 
Kuzey Amerika’da kişi başına yıllık 342.302 

dolar servet düşerken bu miktar Afrika ve 
Hindistan’da 4.000 dolar civarındadır.

Eşitsizlik sadece ekonomik alanlarda 
kalmayıp sağlık ve eğitim gibi hayati önem 
arz eden alanlarda da karşımıza çıkıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün  (WHO) raporu-
na göre günde 830 kadın doğum sırasında 
hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin yakla-
şık %65’i Afrika’da meydana geliyor. Yine 
çocuk ölümlerinin en fazla yaşandığı yer 
olan Afrika’da 5 yaş altındaki her 12 çocuk-
tan 1’i ölüyor.

Adaletsizliğin yaşandığı en temel alan-
lardan biri de eğitimdir. Ülkelere göre or-
talama eğitim süreleri Norveç, Avustralya, 
İsviçre gibi en gelişmiş ülkelerde yaklaşık 
olarak 13 yıl; Çad, Nijer, Burkino Faso gibi 
Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise 2 yıldan 
daha az.

Adaletsizliğin bu denli küreselleştiği, 
yoksulluğun da halen önemli seviyelerde 
olduğu günümüz dünyasında bu iki me-
selenin yol açtığı olumsuzlukların azaltıl-
ması için neler yapılması gerektiği önem 
arz eden bir sorudur. Bu soruya verilecek 
cevaplar kadar insanların bu sorunların 
çözümü için ne kadar istekli ve istikrarlı 
davranacakları da önemli.

Dünyada, tüm insanlara 
yetecek kadar besin kaynağı 
olmasına rağmen 1 milyar 
kişi açlık içinde yaşıyor.

İNSAMER’in
hazırladığı diğer raporlara 
insamer.com adresinden 

ulaşabilirsiniz… 
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İnsani Yardım Arşivi -  Ağustos 2001
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GEÇMİŞ ZAMAN
OLUR Kİ…

İHH İnsani Yardım Vakfı,
çalışmalarına Bosna’nın işgali
ile başladı. Kaderi, İslam
coğrafyasıyla ortaktı, acıları ortak. 
Dün Arnavutluk’ta, Afganistan'da, 
bugün Suriye’de, Arakan’da... 
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MÜSLÜMAN
COĞRAFYALAR
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Suriye, rejim ve Rusya
tarafından yerle bir ediliyor,
Halep diye bir yer kalmadı,
her gün onlarca sivil füzelerle
öldürülüyor.

MÜSLÜMAN COĞRAFYALAR
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Yeniden alevlenen olaylarda
binlerce Arakanlı evlerini terk 
ederek komşu ülkelere sığınmak 
zorunda kaldı.
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Namaz kılmanın, oruç tutmanın, 
özgürce seyahat etmenin, dinî eğitim 
almanın kısıtlandığı Doğu Türkistan 
topraklarında asimilasyon ve baskı 
politikaları aralıksız devam ediyor.

MÜSLÜMAN COĞRAFYALAR
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İşgalci siyonistlerin Filistin
politikasında bir değişiklik yok. 
Son icraatları ise Kudüs’te
ezanın yasaklanması.
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Birkaç parçaya bölünen Irak bugün 
çatışmaların merkezi durumunda. 
ABD, 13 yıldır işgali altında olan 
ülkeyi terk etmeyeceğini açıkladı.

MÜSLÜMAN COĞRAFYALAR
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Keşmir’de Hindular, Müslümanlara 
yönelik suikastleri protesto eden halka 
ateş açtı. Katliam sonrası ölülerini 
gömmek isteyen Müslümanlar da
katledildi.
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MÜSLÜMAN COĞRAFYALAR
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Afganistan, Çeçenistan, 
Kırım, Mısır, Moro,
Orta Afrika Cumhuriyeti,
Özbekistan, Libya ve
daha birçok Müslüman 
ülke dış güçlerin müdaha-
lesiyle çatışmaların
içerisine sürüklendi.
Günümüzde dünyanın 
dört bir yanındaki
Müslümanlar büyük bir 
ateşin ortasında var olma
mücadelesi veriyor.
Doğu’da yaşanan
katliamlar Batı’da yerini 
aşağılanmaya bırakıyor. 
Müslümanlar sırf dinî 
tercihleri nedeniyle her 
gün sokaklarda hakarete 
uğruyor, taciz ediliyor.
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Kaç yaşında olduğunu sorduğumda 
“Bilmiyorum ama yedi veya sekiz 
herhalde.” cevabını verdi. Belli ki
şimdiye kadar ne yaşını soran olmuş 
ne de kendisinin durup bunu
düşünecek zamanı.

Burak Berberoğlu

SİZİN 
DEĞİŞTİRDİĞİNİZ 
HAYATLAR: 
RABİÜL HASAN
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Yaklaşık üç yıl önce Arakan’da Budist rahip-
lerin, köylerine saldırması sonucu babası şe-
hit edilen Hasan, annesi ve küçük kardeşiyle 
Bangladeş’e kaçmak zorunda kalmış.

Yiyecek yemek bulamayan ailesi için ça-
lışmaya başlamış Hasan. Yaşıtlarının okula 
gittiği dönemde yokuşların başında bekle-
meye başlamış. Olur da tepeyi çıkamayan 
rikşalar (3 tekerlekli bisiklet) kendisine 
bir-iki taka verir diye. Böyle kazanmış bir 
süre hayatını, tepeye ittiği her rikşadan 2 
taka alabilmiş en fazla, yani 5 kuruş.

Yine rikşa ittiği günlerin birinde arka-
sından çarpan bir araç yaralamış Hasan’ı. 
Tedavi olacak parası da yokmuş, bulundu-
ğu yerde kendisini tedavi edecek birileri de. 
İHH’nın partner kuruluşu el uzatmış ken-
disine, önce tedavi ettirilmiş, sonra yetim-
haneye yerleştirilmiş.

Hasan’la Daru'l-İman Yetimhanesinde 
karşılaştık. Kaç yaşında olduğunu sordu-
ğumda “Bilmiyorum ama yedi veya sekiz 
herhalde.” cevabını verdi. Başkalarından 
öğrendim hikâyesini. Hiç okula gideme-
miş. Henüz Elif-ba okuyor ve hafız olmak 
istiyor. Hasan, iki aydır yetimhanede ka-
lıyor. Yemekleri, yatağını ve arkadaşlarını 
çok seviyor.
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MEKTUP
VAR

İHH, kurduğu Yetim Sponsorluk
Sistemi ile 56 ülkede yaklaşık
90.000 yetime düzenli destek veriyor. 
Ayda 100 TL ile bir yetimin eğitim, 
sağlık, gıda, kıyafet ve barınma
ihtiyaçları karşılanıyor.
 
Dünyanın diğer ucunda kendisine 
sponsor olanlara teşekkür etmek
isteyen çocuklarsa bazen kendileri 
bazen de akrabaları aracılığıyla
mektuplar yazıyor. Gazze
Yetimhanesinden Abdurrahman’ın 
annesi aracılığıyla sponsoruna
yazdığı mektup:
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Aziz ve saygın vekilim

Size en içten selamlarımı iletiyorum.

En hayırlı, en iyi halde size ulaşmasını temenni ederek kalbimin en derin yerinden çıkan 
bir teşekkür armağan ediyorum. Her daim hayır içinde, sıhhatli ve muvaffak olmanız için 
dua ediyorum. Bize takdim ettiklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Şükran satırları yazmak 
oldukça zordur çünkü ne kadar teşekkür etseniz de az olduğunu bilirsiniz. İşte tam da bugün 
bu zorluğu çekiyorum. Çünkü hayırla akan bir kaynağa, teşekkür kelimeleriyle karşılık vere-
biliyorum sadece. Aradaki kilometrelerce mesafeye rağmen yanımızda olduğunuzu biliyor ve 
hissediyoruz. Abdurrahman’nın sağlığı yerinde ve çok şükür başarılı bir öğrenci, size selam-
larını iletiyor.

 Allah sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın. Size ve çocuklarınıza sıhhat versin, rızkınızı 
arttırsın ve sizi huzur içinde yaşatsın.

Abdurrahman İsam El-Gubti (annesi) 
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İç Tehditler ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği

Bekleyiş

       İç Tehditler ve Riskler Işığında İslam Dünyasının 
Geleceği kitabı yayımlandı.

Bölgemizde yaşanan olayların tetiklediği mezhebî ve etnik 
çatışmalar, bunların beslediği tekfirci ve ayrıştırıcı söylemler 
günümüz İslam dünyasının geleceğini tehdit eder boyutlara 
ulaştı. İslam dünyasındaki her ülkenin yalnızca kendi çıkarlarını 
düşünmesi ortaya içinden çıkılmaz bir savaş hali çıkardı.

Tüm bu mevcut durum ışığında İslam dünyasının geleceği Prof. 
Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr. Ahmet Özel, Prof. Dr. Ce-
mil Hakyemez, Prof. Dr. Berdal Aral, Prof. Dr. Halil Aydınalp, 
Doç. Dr. Ramazan Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Özgür Kavak ve Ah-
met Taşgetiren gibi ilim adamları ve alanında uzman akademis-
yenler tarafından bu eserde sekiz bölümde farklı boyutlarıyla ele 
alınmaktadır.

                            "Bekleyiş" belgeseli, 2011 yılında Suriye'de 
başlayan katliamlardan sonra hayatlarını kurtarmak için ülke-
lerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri konu ediniyor. 
Komşu oldukları, hatta birçoğunun akrabalarının bulunduğu 
sınırdaki Türk köylerine kaçan Suriyeli mültecilerin hikâyelerini 
ve yaşadıkları dramı "onların gözünden" anlatıyor. Suriye'de 
yaşananların gerçek sebeplerinin ortaya konulduğu belgeseli 
izlemek için YouTube üzerinden "bekleyiş belgeseli" şeklinde 
arama yapmanız yeterli.

YENİ

KİTAP

BELGESEL
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