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HAYALLERE TUTUNMAK
Bir yetimin anne baba hayali, savaşta bacağını kaybetmiş çocuğun tekrar koşabilme hayali, tek başına 

kalmış annenin çocuklarına bakabilme hayali... Hepsi hayaliyle hayata tutunuyor. Rehabilitasyon ve eğitim
projeleriyle ihtiyaç sahibi binlerce insanın hayata tutunmasına vesile oluyoruz. 

Sizlerin sayesinde...
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Bugün kriz bölgelerinde milyonlarca insan yaşıyor. Kimi savaştan ve iç çatışma-
dan, kimi yoksulluktan, kimi kuraklıktan, kimisi de doğal afetlerden muzdarip. 
Sadece Suriye’de savaştan dolayı 13 milyon kişi insani yardıma muhtaç. Bunlar-
dan 5.8 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Arakan’daysa 2017 yılında 800 bin Ro-
hingya evlerini terk edip göç etmek zorunda kaldı.

Zor şartlarda mücadele eden insanlar yaşadıkları durumdan kurtulsa bile etki-
leri uzun yıllar devam edebiliyor. Ailesini kaybetmiş bir çocuğun hayatı korku ve 
güvensizlik içinde geçiyor. Savaşta uzvunu kaybetmiş biri bedensel bütünlüğünü 
kaybetmenin yanında psikolojik olarak da yıkıma uğrayabiliyor. Zor koşullarda 
mücadele etmiş insanları yaşadıkları durumun etkisinden kurtarmak gerekiyor.

Kriz bölgelerinde okul, medrese, enstitü gibi kurumların zarar görmesi, 
araç-gereç eksikliği eğitimi de sekteye uğratıyor. Eğitimsiz insanlar terör örgütleri 
için açık hedef haline geliyor. Eğitimsizlik, çocukları hayatları boyunca eksik his-
settirmenin yanında ülkenin gelişmesini de engelliyor.

Bu sayımızda, vakfımızın rehabilitasyon ve eğitim alanında yaptığı çalışmala-
rı, Kurban çalışmalarımızı, insani dram yaşanan Arakan’da yaptığımız faaliyetleri, 
Keşmir’de yıllardır süren krizle ilgili konuları bulacaksınız.Dünyadaki Müslümanlardan,

krizlerden, afetlerden haberdar olun.
Hızlı ve kolay bağış yapın.
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Libya’da göçmen teknesi battı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Libya 
açıklarında göçmen taşıyan iki lastik botun 
batması sonucu 100’den fazla kişinin 
öldüğünü açıkladı. Örgüt, botların 1 Eylül’de 
yola çıktığını ancak patlayarak battığını 
duyurdu.

İsrail, Han el-Ahmer’e buldozerlerle 
dayandı

İsrail, Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlile-
re ait mahalle ve evleri buldozerlerle yıkmaya 
çalışıyor. Kendi evlerini korumaya çalışan bir-
çok Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail 
polisinin saldırısına uğradı. Filistin kültürün-
de önemli bir yere sahip olan Han el-Ahmer 
bölgesi’nde yaklaşık 180 öğrencinin eğitim 
gördüğü okullar da İsrail’in hedefleri arasın-

da. İşgalci İsrail bu saldırıyla Doğu Kudüs’ün 
diğer Filistin topraklarıyla fiziki bağını tama-
men koparmayı amaçlıyor.

Mount Elgon’da aşırı yağışlar can aldı

Uganda’nın doğusunda Kenya’ya yakın Mount 
Elgon bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle mey-
dana gelen nehir taşkınları ve toprak kayması 
bölgedeki köylerde maddi hasara yol açarken; 
çok sayıda kişinin de ölümüne sebep oldu. 
Bölgede faaliyet gösteren arama kurtarma 
ekipleri şimdilik 40 kişinin cesedine ulaşabildi. 

Keşmir’de çatışmalar yeniden 
alevlendi

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı 
bölgede yükselen tansiyon nedeniyle üst dü-
zey görüşmelerin iptal edilmesinin ardından 

Keşmir’de çatışmalar yeniden başladı. Hin-
distanlı askeri bir yetkiliye göre, 23 Eylül’de 
Hindistan ve Pakistan kontrolündeki Keş-
mir’i ikiye ayıran yarı resmi sınırı geçmeye 
çalışan Keşmirli direnişçilere yönelik saldırıda 
iki direnişçi öldürüldü. 

Hindistan ile Pakistan arasında 70 yıldan 
uzun süredir devam eden Keşmir sorunu on 
binlerce insanın hayatına mal oldu. Ancak böl-
genin tartışmalı statüsünde bu zamana kadar bir 
değişim yaşanmadı. Bölgede yaşanan gerginlik 
zaman zaman şiddetini arttırarak sürüyor.

7 milyon Müslüman “vatansızlık” 
tehlikesiyle karşı karşıya

Assam Hindistan’a bağlı bir eyalet. Kuzeydo-
ğusunda Bangladeş, güneyinde ise Myanmar 
yer alıyor. 32 milyon nüfusun yedi milyonu 
Müslüman. Yerel basına yansıyan haberle-

re göre, Assam’da yaşayan 7 milyon Müslü-
man’ın vatandaşlıkları ellerinden alınacak ve 
‘kimliksiz’ kalacaklar. Bölgedeki Müslümanla-
ra sunulan şart şu: 1971 yılının öncesine kadar 
Assam’da yaşadığını belgelerle ispat etmek.

Hinduların 1971 yılından öncesine ka-
dar orada olanlara vatandaşlık verme sebebi, 
Bangladeş’in bağımsızlığı ile bağlantılı. O dö-
nemde, bağımsızlığını ilan eden Bangladeş’te 
yaşayan çok sayıda Hint vatandaşı Müslü-
man, ülkedeki baskılar sebebiyle Assam’a 
kaçarak oraya yerleşmişti. Hint yönetimi ise 
şimdi, o dönemde gelip yerleşen insanları 
topraklarından koparıp atmak istiyor.

1970’lerde Müslüman Hintlerin Assam’a 
yerleşmesinin ardından 13 yıl geçmişti. Irk-
çı eylemlerin artış gösterdiği bir dönem olan 
1983 yılında, eyaletin Nellie Bölgesi’nde çı-
kan olaylarda 2 bin Müslüman katledilmişti.

Bu sayfadaki bilgiler insamer.com adreslerinden alınmıştır.

Yemen’de insani kriz devam ediyor

Yemen’de yaklaşık 4 sene önce patlak veren iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük açlık 
ve insani krizlerinden biri yaşanıyor. 29 milyon nüfuslu ülkede 22.2 milyon sivil, insani yardım 
ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen’de, son iki yılda 
binlerce sivil yaşamını yitirdi. Yaklaşık 3 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. BM tahminleri-
ne göre ülkedeki çatışmalarda 16 bin sivil hayatını kaybetti. 

DÜNYADAN NOTLAR

“Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerinde 
şehit olanların sayısı 198’e yükseldi

Gazze’de 30 Mart’tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 37’si çocuk 
olmak üzere 198 kişi şehit olurken; saldırılarda 22 binden fazla kişi de yaralandı. Yaralanan Filis-
tinlilerden 61’i bacağını, 2’si kolunu, 6’sı ise el parmaklarını kaybetti. 
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Tayland Krallığı Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve beraberindekiler, merkezimizi ziya-
ret ederek Suriyeli mülteci ailelere yardımda bulundu.

Ekorohit, Suriyelilerin yaşadığı acıların farkında olduklarını, insani yardım yapmanın büyük bir 
iş olduğunu ve bu anlamda da İHH’nın çok anlamlı bir görev üstlendiğini söyledi. Suriyelilere de 
“bu acıların biteceği ve daha iyi günlerin geleceğine dair ümitlerini yitirmemeleri gerektiğini” iletti.

Tayland 
Büyükelçisinden 
İHH’ya ziyaret

Nijer’den İHH Şanlıurfa Temsilciliğine 
ziyaret

Nijer Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Muhammed 
Mustafa Osman Dan Azoumi ve beraberindeki he-
yet, İHH Şanlıurfa Temsilciliğini ziyaret etti.

İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila, heye-
te İHH çalışmaları hakkında bilgi verdi. Behçet 
Atila: “Bu tür ziyaretler Müslümanlar arasındaki 
bağı güçlendiriyor. Afrika’dan buraya kadar gelen 
kardeşlerimizi peygamberler şehri Şanlıurfa’da 
ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Moro’dan Türkiye ve İHH’ya teşekkür

Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Mu-
rad İbrahim, barış müzakerelerine öncülük eden 
Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi İHH’ya gönder-
diği bir mektupla teşekkür etti. Teşekkür mek-
tubunda İbrahim, ayrıca Türk hükümetine ve 
Türkiye Müslümanlarına desteklerinden ötürü 
müteşekkir olduklarını ifade etti.

ZİYARETLER

Milletvekillerinden Marmara 
Koordinasyon Merkezi’ne ziyaret

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, 
Efkan Ala, Osman Mesten, Vildan Yılmaz, Emine 
Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, Müfit 
Aydın ve Zafer Işık Marmara Afet Koordinasyon 
Merkezini (AKOM) ziyaret ederek yapılan çalış-
maları yerinde inceledi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu Marmara Afet Koordi-
nasyon Merkezi için “Muhteşem bir tesis olmuş. 
Adeta bir yardım üssü gibi” dedi.
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Suriye’deki savaş vahim bir insani krize sebep 
oldu. Kimyasal silahlar ve bombalar hiç çe-
kinmeden kullanıldı. Kadim şehirler yerle bir 
edildi; 500 binden fazla insan hayatını kay-
betti. 5 milyondan fazla insan başka ülkelere 
sığındı. Halen 13 milyon kişi insani yardıma 
ihtiyaç duyuyor. 2.8 milyon kişi savaştan do-
layı engelli olarak yaşıyor. Savaşın devam et-
mesi ve kışın gelmesi Suriye’de un ihtiyacını 
arttırdı. 

Savaşın başlangıcından bu yana 2018 yılı 
itibarıyla Suriye’de;
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Suriye’de 
un sıkıntısı 
devam
ediyor

SURİYE

500binden

5milyondan

135milyon

2.8milyon

13.5milyon

Fazla insan hayatını kaybetti.

Fazla insan başka ülkelere sığındı.

Ekmek üretildi.

Sadece Reyhanlı ve Kilis’teki fırınlarımızda

Kişi engelli olarak yaşıyor.

Kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
(%48 Erkek, %52 Kadın)

UN yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Siz de mültecilere ekmek 
üretimi yapan fırınların un 
ihtiyacının karşılanması için 

ihh.org.tr/bagis/un 
adresinden de dilediğiniz 
miktarda yardım 
yapabilirsiniz.

104.561ton
Un yardımı yapıldı.
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550 Suriyeli öğrenci 
okullarına kavuştu
Suriye’de yaşanan çatışmalarda kullanılamaz hale gelen Azez’deki Burakatı Ortaokulu, İHH İn-
sani Yardım Vakfı ve Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından onarılıp tekrar eğitime kazandırıldı. 7 
derslikli ve 380 öğrenci kapasiteli Burakatı Köy Okulu’nda ikili öğretim ile toplam 550 öğrenci 
eğitim görecek.

SURİYE

Suriyeli yetimlerden Arakan’a yardım
Suriye’nin İdlib kırsalında vakfımızın kurduğu Rahmet Köyü’ndeki yetimler mazlum kardeşlerini unut-
madı. Yetimler, İHH’nın verdiği nakdi yardımın bir kısmını Arakan’a bağışladı.

KALICI ESER

Suriyeli Yezan
tedavi için Türkiye’de
Çoğunlukla deride ve ağızda yanık benzeri içi sıvı dolu kabarcıkların patlamasıyla oluşan “Pem-
figus” deri hastalığından muzdarip İdlibli küçük Yezan’ı vakfımız tedavi için Türkiye’ye getirdi.   

Baba Yaser Hüseyin, Suriye’deki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve 
8 aydır çadırda yaşadıklarını söyledi. İHH gönüllülerinin Suriye’ye gelerek kendilerini alıp Tür-
kiye’ye getirdiğini ve bakımlarını üstlendiğini ifade eden Hüseyin, başta Türkiye Cumhuriyeti 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yardım eli uzatan herkese teşekkür etti.

Anne Abdi, daha önce iki çocuğunun aynı hastalıktan yaşamını yitirdiğini ve Yezan’ı da kay-
betmekten çok korktuğunu söyledi. 

SAĞLIK
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SAĞLIK

Krizin sürdüğü
Yemen’e insani yardım
Yemen’de kriz yedi yıldır devam ediyor. Vakfımız, insani krizin yaşandığı Yemen’de mağdur ai-
lelere ulaşıyor. Yemen’de 2017 yılından itibaren 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası, yatak, 
battaniye ve sağlık yardımında bulunduk. 

2017 ve 2018 Kurban çalışmalarıyla Yemen’de 110 bin kişiye kurban hissesi ulaştırdık.2018 
Ramazan çalışmalarında ise Yemenli 39 binden fazla kişi gıda kumanyası yardımlarından yarar-
landı. 2018 yılı itibarıyla Yemen’de 4985 yetime sponsor olduk ve yetimlere her ay düzenli olarak 
yardım ulaştırıyoruz.  2017 yılından bu yana kolera ile mücadele için Aden ve Taiz bölgesinde 53 
bin hastaya sağlık yardımı yaptık. 

Bunun yanında, başkent Sana’da Yemen Hasta Bakım Merkezi’nde toplam 234 kanser ve 
diyaliz hastasına gıda ve ilaç yardımı ulaştırdık. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihti-
yaçları da karşılıyoruz. 

2018 yılı sonuna kadar 75 binden fazla kişiye gıda, sağlık, kışlık malzeme ve kırtasiye yardımı 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 

YEMEN yazıp
3072’ye göndererek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Yemen’e yardım ulaştırmak için

İNSANİ YARDIM

YEMEN yazıp
4072’ye gönderek
19 TL bağışlayabilirsiniz.

Sağlık merkezinin hizmetlerine 
devam edebilmesi için

Bağış için

ihh.org.tr   adresini de
kullanabilirsiniz.

Yemenli hastalar
destek bekliyor
2015’ten bu yana çatışmaların devam ettiği Yemen’de insani kriz her geçen gün artıyor. Özellikle 
sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ülkede insanlar, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta 
durabiliyor.

Vakfımız hayırseverlerin destekleriyle 2017’nin sonlarında başkent Sana’da bir sağlık merkezi 
kurdu. Merkez, hizmetlerine devam edebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Senede 10 bini aşkın hastaya muayene ve teşhis hizmeti verebilen sağlık merkezi, kamu ku-
ruluşlarının hizmetlerinden mahrum kalan Hanik Çadır Kenti’ndeki göçmenlerin ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Sağlık merkezinin inşasından önce Hanikliler, kendilerine en yakın mesafede bulunan 
sağlık kuruluşuna gitmek için 120 kilometre yolu katetmek zorunda kalıyorlardı. 
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Vakfımız, Suriye Reyyan Mülteci Kampı’nda 
“Hem Saçlara Hem Kalplere Örgü”
projesi gerçekleştirdi. Anneleri vefat etmiş 
500’den fazla yetimin saçına yıllar
sonra örgü yapıldı. O gün orada
olanlardan biri de 8 yaşındaki Nur’du.
Söylediğine göre o gün Nur’un
en güzel günüydü. 

“Bugün
hayatımın
en güzel 
günü”

REHABİLİTASYON 

Suriye Azez’de kurduğu kamplardaki anaokullarında eğitim gören bin çocuğa Oyuncak Şenliği 
düzenledik. Türkiye’den gelen cambaz, semazen, balon ustası ve palyaçolarla savaşın stresini unu-
tarak doyasıya eğlenen çocuklara gün sonunda oyuncaklar hediye edildi.

Suriye’de çocuklar için 
oyuncak şenliği

SURIYEyazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Suriye’deki çocukların 
savaş ortamından kurtulup 
normal hayata dönmelerini 
kolaylaştırmak için yapılan 
rehabilitasyon çalışmalarına 
destek olmak için
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Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız ka-
lan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde 
bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, 
çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlı-
lığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri 
bu korumasız çocukların karşılaşabileceği teh-
ditlerden bazıları. İHH İnsani Yardım Vakfı  
geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 54 
ülkede yaklaşık 95 bin yetim çocuğun her ay 
düzenli olarak bakımını üstleniyor. Okullarda-
ki ve kurslardaki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” 
projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor. 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - 
İyilikte Yarışan Sınıflar”
İHH’nın; MEB, DİB ve Eğitim-Bir-Sen ile iş-
birliği halinde 2013 yılından beri sürdürdüğü 
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte 
Yarışan Sınıflar” projesi altıncı yılında da de-
vam ediyor. Projeyle birlikte 2017-2018 eğitim 
öğretim dönemi sonu itibariyle 8 bin okulda 
1 milyon iyiliksever öğrenci Türkiye ve dünya 
genelinde 20 binden fazla yetim çocuğun bakı-
mını üstlendi.

Bir milyon 
öğrenci
iyilikte
yarışıyor
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ACİL YARDIM

İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma Birimleri, tarihimizle olan bağımızı güçlü tutmak amacıyla 
Domaniç’ten Söğüt’e Diriliş Yolu Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Diriliş Yürüyüşü, Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bulunan Hayme Ana Türbesi’nin önünde ger-
çekleştirilen basın açıklamasının ardından 34 kişilik ekiple başladı. 4 gece 5 gün süren yürüyüşün ilk 
gününde rota, 23 kilometre uzaklıkta bulunan Selim Ata Türbesi oldu.

Ekip, yürüyüşün dördüncü gününde de günün erken saatlerinde yola koyuldu. Geceyi Sö-
ğüt’e bağlı Kızılsaray Köyü’nde geçiren ekip, yürüyüşün beşinci günü  Söğüt merkezine giriş 
yaptı. Uzun bir yolculuğun ardından 5 günün sonunda 100 kilometre yol yürüyen ekip, Söğüt’e 
ulaşarak Diriliş Yürüyüşü’nü tamamladı.
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Domaniç’ten Söğüt’e 
Diriliş Yolu Yürüyüşü
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FİLİSTİN

Gazzeli 500 çocuğa 
gözlük
İsrail, Filistin’in dört bir yanında ve özellikle Gazze Şeridi’nde insani kriz oluşturmaya devam 
ediyor. Vakfımız, Gazze Şeridi’nde yaşayan ve görme problemi olan 500 çocuğu muayeneden ge-
çirerek gözlük yardımı ulaştırdı.

FILISTIN yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Vakfımız aracılığıyla 
Filistinlilere yardım 
ulaştırmak için,

ya da
ihh.org.tr/bagis/filistin-acil-yardim
adresinden online bağış 
yapabilirsiniz.

Gazze’ye 10 bin litre 
yakıt desteği

Gazzeli 2 bin öğrenciye yardım

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze’ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor. Günde 4 saat elekt-
riğin verildiği, sınır kapılarının kapatılmasından dolayı benzin ya da mazot girişinin imkansız hale 
geldiği Gazze’de ablukadan en çok hastaneler zarar görüyor.

Sizlerin desteği ile elektrik sıkıntısından dolayı sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği 
Gazze’deki Dr. Abdülaziz Rantisi Çocuk Hastanesi’ne 10 bin 366 litre yakıt desteğinde bulundu.

Gazze’de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gazzeli 2 bin öğrenciye kıyafet yardımı ulaştırdık. 
Gerçekleştirilen projeden bin erkek, bin kız öğrenci istifade etti. Öğrencilere okul üniformasının 
yanında ayakkabı yardımında da bulunuldu.

EĞİTİM
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Gazze’de intifada 12 yılına girdi. Yıllardır ab-
lukanın devam ettiği Gazze’de halk sağlıktan 
barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok 
temel ihtiyacını karşılayamıyor. 

Vakfımız, Gazze halkı için başlattığı Gaz-
ze’ye Yardım Cuması kampanyasıyla 81 ilde-
ki merkez camilerinde basın açıklaması yaptı. 
İstanbul, Fatih Camii’nde düzenlenen kitlesel 
eylem ve basın açıklamasının ardından kam-
panya başladı. Kampanyanın ilk bağışını Bü-
yük Dönüş Yürüyüşü sırasında ayağından ağır 
yaralanan ve İHH tarafından tedavi edilmek 
üzere Türkiye’ye getirilen 16 yaşındaki Mer-
yem Ebu Matar yaptı.

“Ambargo ve abluka kalkmadı”
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, katılım-
cılara teşekkür ve dua ederek konuşmasına baş-
ladı. Bülent Yıldırım, şunları söyledi: 

“Bugün Türkiye’nin her yerinde bu kitlesel 
basın açıklamaları yapılıyor. Gazze’ye Yardım 
Cuması adını verdiğimiz bu etkinliğimizde 
Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan kardeş-
lerimize yardım toplayacağız inşallah.

Gazze’de ambargo kalkmış olsa insanlar yü-
rürken neden şehit ediliyor? Neden insanların 
kolları, bacakları kopartılıyor? Üzülerek söy-
lüyorum ki ambargo ve abluka kalkmamıştır. 
Elektrik verilmiyor. Hastaneler çalışamıyor. 
Sanayi işlemiyor. Şu anda 4 binden fazla acil 
ameliyat bekleyen hasta var. İlaç yok, tıbbi mal-
zeme yok, gıda yok. 12 yıl oldu. 2006’dan beri 
havadan denizden ve karadan oraya ambargo 
uygulanıyor. Gazze adeta bir açık cezaevi. İn-
sanlar sessizce katledilmeye devam ediyor.”

Gazze
yardım 
bekliyor

FİLİSTİN

GAZZE yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Vakfımız aracılığıyla Gazze’ye 
yardım ulaştırmak için, 

ya da
ihh.org.tr/bagis/filistin-acil-yardim 
adresinden bağış
yapabilirsiniz.

“Kudüs,
Filistin’in başkentidir”
Bülent Yıldırım’ın ardından

Meryem Ebu Matar şunları söyledi;
“İşgalciler, ne yaparlarsa yapsınlar 

hedeflerini başaramayacaklar. Kudüs, 
Filistin’in başkentidir. Kudüs, 

Filistinlilerin başkentidir. İHH’daki 
tüm kardeşlerime ve Filistin’de çalışan 

kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’a
teşekkürlerimi sunuyorum.”
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42 sene önce İsrail, Celile bölgesinde Filistin-
lilere ait arazilere el koyarak 6 Filistinliyi şehit 
etmişti. 30 Mart 1976’dan itibaren Filistinliler 
bugünü Toprak Günü olarak anıyor. Bu yıl 
mart ayında başlayan ve adı Büyük Dönüş Yü-
rüyüşü olarak belirlenen protestolara İsrail as-
kerleri gerçek mermilerle karşılık verdi. Göste-
rilerde bugüne kadar 198 Filistinli şehit oldu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün başlangıcın-
dan bu yana vakfımız;
• Gazze’deki hastanelere 30 ton yakıt desteği 

sağladı.
• Cenin Hastanesi’ne elektrik üretim tesisi kurdu.
• Gazze Yemen Es-Said Hastanesi inşaatının 

büyük bölümünü tamamladı.
• Olaylarda yaralananların tedavisi için 

sağlık merkezlerine destek verdi. 20 binden 
fazla kişi yardımlardan yararlandı.

• 1000 kişiye elbise hediye etti.
• 30 binden fazla kişiye gıda yardımı ulaştırdı.
• 2447 çocuğa kırtasiye yardımı yaptı.
• Gazzeli 500 çocuğa gözlük hediye etti.

FİLİSTİN
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YETİM

SAFITURK yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

4072’ye gönderek
19 TL bağışlayabilirsiniz.

Şehitler Kompleksi’nin
içerisinde inşası devam eden 
Şehit Muhammet Fatih Safitürk 
Yetimhanesi’ne destek olmak için

ya da

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sabah Namazı 
Devrimi gönüllü grubu ve Trabzon İnsani 
Yardım Derneği’nin Somali’de inşa ettiği 24 
kişilik kız yetimhanesi Somalili yetimlere hiz-
met verecek.

Yetimhaneye, Trabzon’un Maçka ilçesin-
deki hain terör saldırısı sonrasında şehit dü-
şen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verildi. 
Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi, 6 ayrı bina-
dan oluşan Şehitler Kompleksi’nin içerisinde 
inşa edildi. Diğer 5 yetimhanenin ve 1 oku-
lun inşasının devam ettiği kompleks, tamam-
landığında toplamda 120 yetim yeni evlerine 
kavuşmuş olacak.

Eren Bülbül Yetimhanesi
Somali’de açıldı
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İnsani yardım çalışmalarının yanında kalıcı eserler inşa ederek yardımlarını kalıcı hale getiriyoruz. 
Yetimhaneler bu çalışmalardan bir tanesi. Sağlıklı barınma ve eğitim olanaklarından mahrum ka-
lan çocuklar için inşa edilen yetimhaneler çocuklara sığınak oluyor. Yapımına 2014’te Etiyopya’da 
başlanan Yalova Kız Yetimhanesi Kurban Bayramı’nda açıldı. 

Yalova İHH’nın öncülüğünde açılan 12 odalı kız yetimhanesinde 100 öğrenci barınacak. 
Öğrenciler, İHH’nın daha önce inşa ettiği Barbaros Yetim Eğitim Merkezi’nde eğitim görecek. 
Yetimhanede kalan öğrencilere her yıl üniforma ve kırtasiye yardımı yapılacak. Yetim çocuklara 
18 yaşına gelene kadar Yetim Sponsorluk Sistemi ile vakfımız tarafından düzenli nakdi destek 
sağlanacak.

Etiyopyalı yetimlere 
çifte bayram

Sierra Leone’de
yetim eğitim
kompleksimiz açıldı

YETİM

Vakfımız, Yetim Sponsorluk Sistemi
ile 56 ülke ve Türkiye’deki 75 şehirde

bulunan yaklaşık 95 bin yetim çocuğun düzenli
bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda,

barınma gibi konularda onlara destek veriyor. 
Ayrıca her yıl 135 ülkedeki 800 bin yetime 

dönemsel yardım ulaştırıyor.
Yetim çalışmalarımızla alakalı detaylı

bilgi için ziyaret edin:

ihh.org.tr/yetim

Hayırseverlerin katkılarıyla vakfımızın inşa ettiği İsmail - Elif - Selim İslam Kardeşliği Yetim Eği-
tim Kompleksi, Sierra Leone’de açıldı. 

Komplekste 120 yetimin barınabileceği 4 bina bulunuyor. 12 sınıftan oluşan okul binası, idari 
binalar, cami, oyun parkı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve misafirhane yer alıyor. Komp-
lekste kurulan tarım alanı ve küçük kümes hayvancılığıyla da yetim çocukların gelişimine katkı 
sağlanıyor. İsmail - Elif - Selim İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi, bölgedeki en kapsamlı 
eğitim merkezi olarak hizmet verecek.
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“İki dakika 
gülseler,
o mutluluk 
bana yeter” 

REHABİLİTASYON

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan ah-
şap ustası Mustafa Alt, televizyonda gördüğü 
Afrinli bir çocuğun ağlamasından etkilenerek 
evinin yanındaki küçük atölyesinde topaç 
yapmaya başladı. Özenle hazırladığı bin adet 
topacı rengarenk boyayan Alt, bunları Afrin’e 
gönderilmek üzere Kastamonu İHH İnsani 
Yardım Derneği’ne teslim etti.

Alt; “Topaçları din kardeşlerime hediye 
ettim. Onların ne yazık ki bunu alacak du-
rumu yok. Bırak durumu, annesi, babası, evi, 
köyü, akrabası, hiçbir şeyi yok. Topaçları alan 
çocuklar iki dakika gülse, mutlu olsa, o mut-
luluk bana yeter.” dedi. 
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İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, AID Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Mevlit 
Yurtseven ve Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric Bosna Hersek’in başkenti Saray-
bosna’da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi için görüştü.

Proje, Saraybosna’nın Stari Grad Belediyesi iş birliğinde, İslam Kalkınma Bankası’nın (IDB) des-
teğiyle gerçekleştirilecek. 200 bin avro değerindeki proje ile madde bağımlılığının hedefindeki ço-
cuk ve gençlerin yanı sıra ailelerin, öğretmenlerin ve din adamlarının bilgilendirilmesi hedefleniyor.

Bosna’da uyuşturucu 
ile mücadele

Azez’deki Babüsselam kampında, işitme kaybı olan üç çocuğun tedavi olmasına vesile olduk. 
Türkiye’den giden uzmanlar ve cihazlarla tedavisi yapılan çocuklar 6 aylık süreçte duymaya baş-
layacak. Tedavi edilen çocukların biri Halep’te yaşadığı sırada bombardımanların etkisiyle duyma 
yetisini kaybetmişti. Diğer ikisi ise doğuştan işitme engelliydi.

10 yaşındaki Ali Velid, Halep’te 7 yıl önce evin çatısında oynarken yakınına varil bombası 
düştü ve duyma kabiliyetini yitirdi. Ali, aynı saldırıda babasını da kaybetti.

Suriyeli çocuklara
sağlık yardımı 

SAĞLIK

Genç İHH, geçmiş yılın değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını gerçekleştirmek üzere Ha-
tay Reyhanlı’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ikinci gününde konuşan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Aklı kullanmadan, bil-
giyi kullanmadan yapılan her hareket, sizi mutlu etse de Müslümanlara zarar verir. Gençler, sizler 
İslam düşüncesine ve davasına hizmet etmek, İslam’ın renginin her yerde koyulaşmasını sağla-
makla sorumlusunuz.” dedi.

İstişare ve
planlama toplantısı

GENÇ İHH
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Depremin vurduğu
Endonezya yardım bekliyor

SUMBAWA

BALI

LOMBOK

28 Eylül’de Endonezya’nın Sulawesi adasında 7,5 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. 18 milyon nüfusluk Sulawesi adasındaki Palu şehri ve Don-
ggala Regency bölgesinde 644 bin insan depremden etkilendi. 2 bine yakın 
kişi hayatını kaybetti. 59 bin 400 kişi ise güvenli alanlara göçmeyi başarmış 
durumda. Bu insanlar tamamen dışarıdan gelecek yardımlara muhtaç. Böl-
gede ayrıca 65 bin 733 ev de hasar gördü.

Lojistik destekler koordinasyon sıkıntısından dolayı kısıtlı yapılabiliyor. 
Bu nedenle sadece güvenlik güçlerinin eşliğinde bölgeye intikal edilebili-
yor. Elektriğin henüz verilememesinden dolayı insanlar petrol istasyonla-
rına akın etmiş durumda. Yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar 
oluşturuyor.

İhtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerinin giderilmesi için vakfımız böl-
gedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar binlerce kişiye gıda 
ve barınma malzemesi ulaştırdık.

2000’e yakın kişi 
hayatını kaybetti.

59 bin 400 kişi güvenli bölgelere 
tahliye edildi.

51 bin kişiye acil yardım 
malzemesi ulaştırıldı.

Yaşanan depremde 65 bin 733 ev hasar gördü.

7.5
 şiddetinde deprem 

meydana geldi.

ACİL YARDIM

DEPREM yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Vakfımız bölgede acil yardım 
çalışmalarına devam ediyor. 
Destek için

İHH’nın internet sitesi ve banka 
hesapları yoluyla bu yardımlara 
DEPREM koduyla destek
olabilirsiniz.

ya da
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Destek ve bağışlarınızla kesilen kurbanlar 

Türkiye dahil 

İHH, destek ve bağışlarınızla 2 milyon 300 bin 
ihtiyaç sahibine 57 bin 538 hisse kurban ulaş-
tırdı. Çalışmalarımızı doğal afet, iç savaş ve zu-
lümlerin yaşandığı bölgelerde yoğunlaştırdık.

2018 kurban yolculuğunda 242 görevliyle

57 bin 538 hisse,
2 milyon 300 bin
ihtiyaç sahibi 

KURBAN

471bin

103

57.538hisseye

16ülkede

460bin 304paya

35bin 339

2.301.520kişi

608 

kilometre yol katederek

ülke ve bölgede 360 şehre ulaştık.

ve

toplam

ayrıldı. Bu paylardan 

yetim, mülteci ve ihtiyaç sahibi çocuğa ve

faydalandı.

yetim annesine bayramlık kıyafet hediye edildi.
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Mehmet Özdamar / Filipinler, 2018

Sadece İHH’nın 
yardım götürdüğü köy

ORADAYDIK

Kurban çalışmaları için Filipinler’deyiz. Kurban kesimi, dağı-
tımı, yetimhane ziyaretleri, yetimlerle oyunlar derken yoğun 
ama yorucu olmayan bir yolculuktayız. Bayramlık hediye etti-
ğimiz yetimlerin gözündeki ışıltı yorgunluğumuzu alıyor. Kur-
ban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için köyleri ziyaret 
ediyoruz. Bu ziyaretlerden birinde köy camisinin imamı Archil 
Hoca gözlerimize bakarak; “Altı yıldır buraya sadece İHH geli-
yor. Köydeki Hristiyanlar, yardımseverliğinizdeki samimiyetten 
etkilenip Müslüman oluyor. Bugüne kadar yedi yüz kişi Müslü-
man oldu.” dedi. Anladık ki Kurban sadece et paylaşmak değil.
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Emin Bajric / Uganda, 2018

Bayramda Uganda’ya doğru bir iyilik yolculuğu yaptık. Kurban 
çalışmaları, yetimhane ziyaretleri ve camii ziyaretleriyle dolu 
dolu bir yolculuktu. Kurban eti ulaştırmak için köyleri ziyaret 
ederken yaşlı bir teyze elimi tutmak istedi. Hiçbir şey söylemedi 
ama sebebini gözündeki yaşları görünce anladım. Benzer bir 
duyguyu ziyaret ettiğimiz yetimlerle de yaşadım. Saatlerce bir-
likte oyun oynadığımız yetimler, ayrılık vakti geldiğinde bize 
sarılmak ve elimizi tutmak için birbiriyle yarıştı. Yolculuğumun 
en kıymetli ama en zor anlarından biriydi.

Elimizi bırakmak 
istemeyen insanlar

ORADAYDIK
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ARAKAN

2017 yılında Myanmar’dan Bangladeş’e doğ-
ru büyük bir mülteci hareketi gerçekleşti. 
800 binden fazla Rohingya, üç ay gibi kısa 
bir sürede ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. 
Müslüman Rohingyalar katliamdan kurtul-
mak için yollara düştü. Savunmasız insanların 
tehlikeli yolculuğu son zamanların en büyük 
mülteci hareketiydi. Bu esnada sadece bir ay 
içerisinde 4 binden fazla insan vahşice katle-
dildi. Arakan topraklarındaki son olayların ilk 
fitili aslında 2012 yılında ateşlenmişti. Budist 
çeteler, Müslümanların geri dönmemesi için 
evlerini ve arazilerini yaktı. Myanmar ordu-
su Rohingyaların yaşadığı yerlere “temizlik” 
adıyla operasyonlar düzenledi. Müslüman 
Rohingyaların köylerinde toplu katliamlar 
yapıldı. Baskılar sonrası Arakan toprakların-
daki gerilim giderek tırmanmaya başladı. Ara-
lıklarla devam eden olaylar Ağustos 2017’de 

doruk noktasına ulaştı. 2.5 milyon nüfusu 
bulunan Rohingyaların çoğunluğu bugün 
anavatanlarında yaşamıyor. Evleri, arazileri 
yakılan Rohingyalar için son umut Bangla-
deş’e sığınmak. Bangladeş bugün, 1 milyon-
dan fazla Rohingya mülteciye ev sahipliği 
yapıyor. Küçük bir Anadolu şehriyle kıyasla-
nabilecek bir alana sıkışmış mültecilerin hali 
içler acısı. Kamplarda yaşayan mülteciler gıda 
sıkıntısı ve doğa şartlarıyla mücadele etmek 
zorunda.

Üstelik giyim, hijyen ve sağlık gibi temel 
hizmetlerden de mahrumlar. 22 yıldır Ara-
kan’da çalışma yapan İHH; son krizde de 
bölgedeydi. Kriz ilk yılını doldurduğunda 
İHH’nın yardımlarından 1.2 milyon Rohin-
gya faydalandı. İHH’nın Arakan’daki gıda, 
barınma, giyim, eğitim ve sağlık yardımları 
devam ediyor.

Krizin yıl dönümünde 
1.2 milyon Arakanlı’ya 
ulaştık
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ARAKAN

Gıda

Sağlık ve Hijyen

Barınma ve Gıda Dışı Yardım

Koruma

136.699 gıda paketi
111.550 kişiye sıcak yemek
18.484 aileye pişirilmiş et
3.750 bebek mama paketi

113 yüzeysel
10 derin su kuyusu
109.750 kişiye sağlık taraması
29.770 hijyen paketi
305 banyo ve tuvalet

7.432 barınak
25.000 şemsiye
14.750 cibinlik
19.385 aileye battaniye
12.866 aileye kıyafet
10.783 aileye mutfak malzemesi
16.365 aileye tente
12.540 aileye hasır

5.336 aileye nakdi yardım
5 çocuk rehabilite merkezi
678 yetim çocuğa aylık maddi destek
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SURİYE

Çatışmalardan kaçan milyonlarca insanın sı-
ğınağı olan İdlib’de zor günler yaşanıyor. Böl-
geye yönelik tehditler sürerken beslenme ve 
barınma sorunları giderek artıyor. İdlib halkı 
desteğinizi bekliyor.

Tehditlerin artması, gıda sıkıntısı ve has-
talıklar yüz binlerce kişinin yeniden yollara 
düşmesine sebep olabilir. 

Şimdi İdlib’de yaşayan 3 milyon kişi yeni 
bir krizle karşı karşıya. Günlük gıda ihtiyacını 
bile karşılamakta güçlük çeken çoğu mülteci 
aile başta hijyen, gıda, un ve çadır olmak üzere 
temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyuyor.

Suriye’deki çalışmalarını 10 koordinasyon 
merkeziyle sürdüren İHH’nın, kurduğu 6 
konteyner kent ve 27 çadır kentte 150 bin-
den fazla insan yaşıyor. 61 fırın, 30 mutfak 
ile mültecilere yemek hizmeti de veren İHH, 
2012 ile 2018 yılları arasında Suriyeli mülte-
cilere 360.605.013 Dolar tutarında yardım 
ulaştırdı.

3 MİLYON

SURIYE yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.

Bölgeye temel yaşam
malzemeleri ulaştıracak olan 
İHH’nın çalışmalarına
ihh.org.tr/bagis/suriye
adresinden dilediğiniz miktarda 
destek olabilir veya

YARDIM BEKLİYOR
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HAYALLERE
TUTUNMAK

Bir yetimin anne baba hayali, savaşta bacağını kaybetmiş çocuğun tekrar koşabilme hayali,
tek başına kalmış annenin çocuklarına bakabilme hayali... Hepsi hayaliyle hayata tutunuyor. 

Rehabilitasyon ve eğitim projeleriyle ihtiyaç sahibi binlerce insanın hayata tutunmasına
vesile oluyoruz. Sizlerin sayesinde...
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Savaşlar, hastalıklar, yoksulluk, kuraklık, iç 
çatışmalar ve doğal afetler bugün milyonlarca 
insanı olumsuz etkilemiş durumda. Savaşta 
yakınını kaybetmiş Suriyeli çocuk, günlerdir 
yemek yiyemeyen Somalili anne, çocuklarına 
ilaç bulamayan Arakanlı baba zor şartlarda ya-
şamaya çalışıyor. Mağdur insanlar yaşadıkları 
durumdan kurtulsa bile etkileri yıllarca de-
vam edebiliyor. Ailesini kaybetmiş bir çocu-
ğun hayatı korku ve güvensizlik içinde geçi-
yor. Bugün Suriye’de 5.8 milyon çocuk insani 
yardıma muhtaç. Zor koşullarda mücadele 
etmiş insanları yaşadıkları durumun etkisin-
den kurtarmak gerekiyor. Vakfımız bunun 
için kimi zaman çocuklara şenlikler düzenler-
ken, kimi zaman büyüklere meslek edindirme 
kursları açıyor, kimi zaman da savaşta uzvunu 
kaybetmiş kişilere ortez protez yardımı ulaş-
tırıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde insanlar 
hayata tekrar tutunuyor.

Uzun yıllar süren savaşlar, büyük kitleleri 
etkileyen hastalıklar, kıtlıklar ve doğal afetler 
sonucunda milyonlarca insan eğitim alamı-
yor. Kriz bölgelerinde okul, medrese, enstitü 
gibi kurumlarının zarar görmesi, araç-gereç 
eksikliği eğitimi sekteye uğratıyor. Eğitimsiz 
insanlar misyoner faaliyetler ve terör örgütle-
ri için açık hedef. Eğitimsizlik, çocukları ha-
yatları boyunca eksik hissettirmenin yanında 
ülkenin gelişmesini de engelliyor. Eğitim pro-
jeleri insanlar için terör ve misyoner faaliyet-
lere karşı kalkan olurken eğitim alarak yetişen 
nesiller ülkenin geleceği için umut oluyor.
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235

990

95bin

33yetimhane

32ülke

48eğitim

Onlarca

Yüksek Teknolojili Protez Ortez 
Merkezi’nde savaşta uzuvlarını kaybetmiş 
235 hastaya protez takıldı.

2017 yılında 990 kapasiteli Çocuk Yaşam 
Merkezi hizmete açıldı

2007 yılından bu yana Yetim Sponsorluk 
Sistemi ile 95 bine yakın yetimin ihtiyacı 
karşılanıyor.

13 ülkedeki 33 yetimhane 2 binden fazla 
yetime kucak açıyor.

Sekizincisi bu yıl düzenlenen Yetim Dayanışma 
Günleri’nde 32 ülkedeki yüzbinlerce yetime 
maddi ve manevi destek verildi.

22 ülkede kurulan, okul binaları, 
kütüphaneleri, laboratuvarları, derslikleri 
kapsayan 48 eğitim merkezi binlerce kişiye 
hizmet veriyor.

Onlarca ülkede açılan meslek edindirme 
kurslarıyla binlerce kişi meslek sahibi oldu.

Vakfımız rehabilitasyon ve eğitim alanında 
yaptığı projelerle insanların hayata tutunma-
larını kolaylaştırıyor. Farklı bölgelerde, ihtiya-
ca göre yaptığımız projelerle 26 yıldır milyon-
larca kişiye ulaştık. 
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Yüksek Teknolojili Ortez Protez 
Merkezi

Suriye’deki savaş yıllardır sürüyor. Savaşın ne 
zaman son bulacağı ise hala büyük bir mu-
amma. Yeni acılar üretmeye devam eden bu 
çatışmalar en çok masum insanları etkiliyor. 
Ölümler her geçen gün artarken aileler parça-
lanmaya devam ediyor. 

Bombardımanlarda ve çatışmalarda yıkı-
lan evlerden ve binalardan kurtulan insanlar 
ise savaşın ağır izlerini bedenlerinde taşıyor. 
İHH ve Beytüzzeka olarak bedenlerinin her-
hangi bir parçasını kaybeden kardeşlerimizin 
tutan eli ve yürüyen ayağı olmak için Ortez 
Protez Merkezi projesini gerçekleştirdik. 

Merkezimiz sunmuş olduğu hizmetle 
teknolojinin son imkanlarını kullanıyor. Üç 
boyutlu tarayıcılar ve yazıcılar kullanılarak 
hastaların sorunsuz ve en dayanıklı şekilde 
protezlerine kavuşmaları sağlanıyor.

Türkiye’de ve dünyada öncü olarak çalış-
malarını sürdüren Ortez Protez Merkezi alçı 
ölçüye gerek kalmadan üç boyutlu tarayıcı-
lar kullanılarak hastadan ölçü alınmasıyla ile 
dünyada sayılı merkezlerden biri durumunda. 
Sonrasında yine üç boyutlu yazıcılar kullanı-
larak soket üretiminin gerçekleştirilmesi ile 
hastaların İstanbul genel merkezinde ortala-
ma 4-6 saat içinde protezlerine kavuşmaları 
mümkün.

2017 yılında açılışı yapılan merkezin İs-
tanbul, Şanlıurfa ve Hatay’da birer ofisi bu-
lunuyor. Bu ofislerde 2017 yılında muayene 
edilen 235 hastaya 145 adet protez sağlandı. 
Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da art-
ması hedefleniyor.
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Çocuk Yaşam Merkezi
Savaş mağduru yetim çocuklar için inşa edi-
len, dünyanın en büyük çocuk yaşam merkezi 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hizmet veriyor. 
İnşa edilen 990 kapasiteli yaşam merkezinde 
savaşın yetim bıraktığı yüzlerce yetim barını-
yor.

Suriye’de 7 yılı geride bırakan savaşta en 
büyük yarayı çocuklar aldı. Savaşın yetim 
bıraktığı 600 binden fazla çocuk, madde ba-
ğımlılığı, zorla silah altına alınma, insan ka-
çakçılığı, organ, fuhuş ve dilenci mafyaları 
gibi tehditlere karşı savunmasız bir şekilde 
yaşamaya çalışıyor.

İHH bu tehditlere karşı yetim çalışmaları 
düzenliyor. Fakat savaşın açtığı yaralar daha 
derin. Yetim çocuklara yapılan maddi yardım-
ların yanı sıra psiko-sosyal destek verilmesi ve 
sıcak bir yuva ortamı sağlanması hayati bir 
öneme sahip. Bu amaç doğrultusunda 2015 
yılında bu büyük projenin temelini attık.

Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerinde kuru-
lan 990 kapasiteli merkezde; savaş mağduru 
yüzlerce yetim çocuğun barınma, eğitim, sağ-
lık, gıda gibi her türlü ihtiyaçları ev ortamın-
da karşılanıp, psikolojik yönden destekleni-
yor. Merkezde her biri 350 m2 olan 55 evin 
yanı sıra okul, cami, sağlık ocağı, oyun alanla-
rı, terapi merkezi, sanat atölyesi, ekim-dikim 
amaçlı tarlalar ve geniş bir yeşil alan yer alıyor.
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Yetimhaneler
Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış 400 
milyondan fazla çocuk bulunuyor. İçinde 
bulundukları yaşam şartlarının zorluğu kar-
şısında savunmasız kalan çocuklar, hayata 
tutunabilmek için kendilerini destekleyecek 
güvenilir ellere ihtiyaç duyuyor. Onları bu 
güvensiz ortamlardan korumak için yetimha-
nelerin önemi daha da artıyor. 

Özellikle Müslümanların zor şartlar al-
tında yaşadığı coğrafyaları seçen vakfımız; 
burada yetimhaneleri hem barınma hem de 
bir eğitim merkezi olarak kullanıyor. Binler-
ce çocuğa yuva olan bu yetimhaneler, aynı 
zamanda hem dini hem de fen ilimlerini öğ-
renmelerini sağlıyor. Bu güne kadar yetimha-
nelerimizde büyüyen yüzlerce genç üniversi-
teyi bitirerek kendi yaşamını kurdu. İHH’nın 
dünya üzerinde düzenli olarak bakımını üst-
lendiği yaklaşık 95 bin yetim çocuk ve inşa 
ettiği 33 yetimhane bulunuyor. Sadece 2017 
yılında dünya genelindeki dönemsel yardım-
larımızdan 250 bin yetim çocuk faydalandı.
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Meslek Edindirme Kursları
Muhtaç ve mazlumların ihtiyaçlarını karşı-
lamayı hedefleyen vakfımız; gıda, sağlık, ba-
rınma, eğitim gibi temel konularda bölgelere 
hizmet götürüyor. Ayrıca, muhtaç bölgelerin 
yardıma ihtiyaç duymayacak seviyeye gelmesi 
için kalkınma stratejileri geliştiriyor. Bunlar-
dan bir tanesi de meslek edindirme kursları. 
Desteklerinizle meslek edindirme kursları aça-
rak binlerce kişinin meslek sahibi olmasına ve-
sile olduk.
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Eğitim Yapıları
İHH’nın eğitim yapıları okul binalarını, kü-
tüphaneleri, laboratuvarları ve derslikleri kap-
sıyor. Eğitim yapılarının bir kısmı müstakil 
bir binayken bir kısmı da içinde bulunduğu 
külliye veya kompleksin parçası olarak hiz-
met veriyor. İşletme giderlerinin de vakfımız 
tarafından karşılandığı eğitim yapılarında öğ-
retmenlerin maaşları ve öğrenci ihtiyaçları da 
karşılanarak süreklilik sağlanıyor. Eğitim ya-
pıları için özellikle zorlu Müslüman coğrafya-
larını seçen vakfımız, böylece gençleri kendi 
ayakları üzerinde durabilecek bilinçli, ahlaklı 
bir şekilde yetiştirmeye çalışıyor. Sizlerin des-
teği ile 22 ülkede açtığımız 48 eğitim merke-
ziyle mazlum bölgelere umut olmaya devam 
ediyoruz.
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Ayakkabı

HATIRALAR

Yazı: Hüseyin Oruç

Omzuma dokundu. “Beni tanıdın mı?” dedi. “Tanımadım.” diye yanıtladım. “O fotoğraftaki benim.” 
dedi. 12 yıl geçmiş üzerinden. “Adın ne?” dedim. “Muhammed Hüseyin” dedi.

Pakistan, İHH için önemli ülkelerden bir 
tanesi. Çok yoğun çalışmalar yaptık Pakis-
tan’da. Özellikle 2005 yılındaki deprem ko-
ordinasyonunun tamamını ben yürüttüm.  
Elhamdülillah, çok da güzel çalışmalar yap-
tık. Onlardan, belki elle tutulur en büyük 
projelerimizden bir tanesi yetimlerimizin 
hem kaldıkları hem de eğitim aldıkları Ha-
ripur’daki yetim kolejimiz diyebilirim. O 
koleji yakın zamanda tekrar ziyaret ettim. 
Yatakhanelerden bir tanesinin giriş katında 
eski dönemden fotoğraflar asılmış. Onların 
arasında 2005’e ait fotoğraflar gördüm. Bir 
fotoğrafta da ben vardım. Saçlarımızın oldu-
ğu, beyazlarımızın olmadığı, çok daha yoğun 
koşturduğumuz gençliğimize ait bir fotoğraf. 
Hoşuma gitti, ona bakıyordum. Bir delikan-
lı geldi. Omzuma dokundu. “Beni tanıdın 
mı?” dedi. “Tanımadım.” diye yanıtladım. 
“O fotoğraftaki benim.” dedi. 12 yıl geçmiş 
üzerinden. “Adın ne?” dedim. “Muhammed 
Hüseyin” dedi. 12 yıl sonra tekrar görüşmüş 
olduk. Ben defalarca orayı ziyaret etmişimdir 
ama Muhammed Hüseyin benimle konuşma 
cesaretini yeni bulmuş. Ya da fotoğrafa bak-
tığımı görünce cesaretlenmiş. “Ne zaman çe-
kildi o fotoğraf? Hatırlıyor musun?” dedim. 
“Hatırlıyorum; tabi ki.” dedi. “Mescitteydik, 
namaz kıldık birlikte, çıktık. Bütün çocuk-
lar ayakkabılarını hemen giydiler ve koştular. 
Ben giyemedim, çok geride kaldım. Sen o 
zaman bana yardım ettin, ayakkabımı giydir-
din. Ben de koştum arkalarından yetiştim.” 
dedi. Şunu hissettim; birinin elinden tutu-
yorsunuz ve o, yıllar sonra önünüze yetişmiş 
bir delikanlı olarak çıkıyor. Yetim çalışmala-
rının ne kadar isabetli ve bereketli olduğunu 
hemen anlamıyorsunuz belki ama zaman içe-
risinde nasıl bereketlendiğini en iyi anlatan 
Muhammed Hüseyin oldu. 

Muhammed Hüseyin bize ilk geldiğinde 
5 yaşındaymış. 5 yaşındaki haliyle ben ona 
yardımcı oldum. 12 sene sonra, 17 yaşında, 

eğitiminin artık son devresine gelmiş, üni-
versiteye gidecek. Bir tohum ekiyorsunuz, 
tohumun büyüdüğünü ve meyve verdiğini 
görüyorsunuz. Bunu gösteren çok hoş hatı-
ralardan bir tanesi Muhammed Hüseyin. 

Bir kere daha şunu anladım; bir gıda yar-
dımı yaptığınızda kurban ulaştırdığınızda 
mutlu oluyorsunuz ama bir insan yetiştirmek 
çok daha büyük mutluluk veriyor. Bu, top-
lumların değişmesini, ilerlemesini sağlaya-
cak. Pakistan bunlardan biri olacak inşallah. 
Vakfımızın 2005’te alıp ilgilenmeye başladığı 
çocuklar şimdi üniversite çağına geldiler. Al-
lah ömür verir de on yıl sonra tekrar karşıla-
şırsak Muhammed Hüseyin’i Pakistan’da çok 
önemli bir sorumluluk içerisinde göreceğiz 
belki de.
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“Askerlerden biri düşmanca tavırla içeri girip 
otobüsten inen olursa kurşuna dizeceğini söy-
ledi. Halep’te bombaların altında kaldığımda 
bile ölümü bu kadar yakın hissetmemiştim. 
Şimdi yanı başımızdaydılar. Kurtulabilmek 
için dua ediyordum. Sekiz saattir bekliyorduk 
ve otobüsün içi buz gibiydi. Yanımızda biraz 
su ve yiyecek vardı fakat çocukların tuvalet ih-
tiyacını gidermem gerekiyordu.

Bekleyişimizin on ikinci saatinde hava ka-
rarmıştı. Bekledikçe üşüyor ve umudumuzu yi-
tiriyorduk. Çocuklar ağlıyordu. Onlar ağladık-
ça ne yapacağımı şaşırıyordum. Onlara içinde 
bulunduğumuz durumu anlatabilmemin im-
kanı yoktu. 

Yirmi iki saatten sonra uyku, açlık, ihti-
yaçlar, korku zihnimizi ve bedenimizi altüst 
etmişti. Uyursam herkesi öldüreceklerini dü-
şünüyordum. Otobüse yaklaşan silahlı adam-
ları gördükçe yüreğim ağzıma geliyordu. Ba-
zen ‘Yeter artık, öldürecekseniz öldürün!’ diye 
haykırasım geliyor, yanımdaki yetim çocukları 
düşünüp sabrediyordum.

Bir ara etrafımızda hareketlilik başladı. Ar-
tık vakit geldi dedim, hepimizi öldürecekler.”

Suriye’nin İdlib şehrine bağlı bir kasaba-
dayız. Halep’teki kuşatmadan kurtulan Es-
mar mahsur kaldıkları bodrumda ve tahliye 
sırasında otobüste yaşadıklarını anlatıyor. 
Dünya, Esmar ve sahip çıktığı yetimleri Ha-
lep’teki bir bodrumda tanıdı. 47 yetim çocuk 
karanlık bir bodrumdan video aracılığıyla 
dünyaya seslenmiş, Halep’teki kuşatmadan 
kurtarılmalarını istemişti. Yapılan anlaşmalar 
sonrası insani koridor açılmış ve çocuklar zor 
da olsa kurtarılmıştı.

Çocuklar şimdilik güvende ve bir evin 
bodrumunda ağırlıyorlar bizi. İncecik bir 
halı, iki soba ve dokuz yer yatağı. Geniş bir 
odanın tüm eşyaları bunlar. Yetimhanenin 
müdürü Esmar daha 30’una gelmemiş bir 
delikanlı. Halep’te yaşadıklarını anlatırken 

bir anda yarıda keserek bir kız çocuğunu 
işaret ediyor. Çocuğun başı yaralı, bir ayağı 
alçıda.

Çocuğun adını ve yaşını bilen yok. Hava 
saldırısında ailesinin tamamını kaybetmiş. 
Binadan yalnızca o kurtulduğu için hangi 
ailenin çocuğu olduğu bilinmiyor. Bir süre 
hastanede tedavi gördükten sonra yetimha-
neye verilmiş. Bir yaşında olduğunu tahmin 
ediyorlar. Yetimhanedeki diğer çocuklar ona 
Sevra adını vermek istemiş. Sevra, yani dev-
rim. Sevra yetimhanedeki çocukları kardeş-
leri sanıyor.

Esmar, başka bir çocuğu işaret ediyor 
sonra. Dört-beş yaşlarında sevimli bir kız ço-
cuğu. Onun da benzer bir hikayesi olduğunu 
anlatıyor. Sema demişler kendisine. Sema 
dört ay önce kapılarına bırakılmış. Yürüye-
miyor ve konuşamıyor. Bacaklarında izler 
var. Ne yaşadı, nasıl bir şokun ardından bu 
hale geldi bilinmiyor. Anne ve babası yaşıyor 
mu, adı ne, yaşı kaç, neden burada? Bu soru-
ların tamamı cevapsız.

Yetimhanedeki çocuklarının yarısı hem 
annesini hem babasını kaybetmiş. Hepsi sa-
vaşla yaşıt, ölümle büyümüş çocuklar.

Yetim çocuklarla İdlib’de bir süre vakit 
geçirdikten sonra sınıra doğru yola koyulu-
yoruz. Aklımda yetimler, ümmetin yetim-
leri... Bizim 5 dakika dinlemeye tahammül 
edemediğimiz hikayelerin kahramanları... 
Bir yandan onları düşünüyor bir yandan yolu 
izliyorum. Yol boyunca savaşın izleri çarpıyor 
gözüme. Camları ve duvarları olmayan evler, 
harabeye dönmüş binalar, yerle bir olmuş 
sokaklar, hayalet bir şehir… Her şey yarım 
kalmış burada. Evlerin üstüne çıkılan katlar, 
dükkanlar, evlilikler, umutlar, hayaller… De-
vamı getirilmeyecek yarım bırakılmışlıklar... 
Hani yeniden başladığında yaranı kanatacak 
cinsten. Tüm bunların içinden geçip Türki-
ye’ye giriş yapıyoruz.

Savaşın çaldığı isimler

HATIRALAR

Yazı ve Fotoğraf: Erhan İdiz

Yetim çocuklarla İdlib’de bir süre vakit geçirdikten sonra sınıra doğru yola koyuluyoruz.
Aklımda yetimler, ümmetin yetimleri... Bizim 5 dakika dinlemeye tahammül 

edemediğimiz hikâyelerin kahramanları...
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Yetimler bize vefalı 
olmayı öğretti

HATIRALAR

Yazı: Fatma Türk

“Fatma anne! Mühendis olup çalışmaya başladığımda ilk aylığımla 
Türkiye’den bir yetim kıza sponsor olacağım.” 

Beş yıldır vakfımızın Somali ve Moro dışın-
daki tüm yetimhanelerini ziyaret etme fır-
satım oldu. Yürütülen çalışmaları yakından 
gözlemlemledim. Açe’den Pakistan’a, Pata-
ni’den Bangladeş’e, Etiyopya’dan Sri Lan-
ka’ya unutulmaz şahitlikler biriktirdim.

Son ziyaretimi de bu yıl Patani’ye yaptım 
ve nisan ayında Patani’deki Boğaziçi Yetim-
hane Kompleksimizin mezuniyet törenine 
katıldım. Biz öğretmenler için mezuniyetler 
biraz daha derin anlamlar taşıdığından mı 
yoksa mezunların yetim olmasından mıydı 
bilmiyorum ama kendi mezuniyetim kadar 
heyecan duymuştum. 17 kızımızla 3 oğlu-
muz liseden mezun olmuştu. Neredeyse ta-
mamı o yetimhanede büyümüştü.

Mezun kızlarımızdan Nadia ve Ankana 
ile tanışmak ve onları dinlemek benim için 
büyük motivasyon oldu. Onlara hayallerini 
sorduğumda, ufuklarının genişliğine hayran 
kaldım. Zira, yetimhanede büyümek zor-
dur, hayal kurması zordur diye düşünürüz 
çoğumuz. Onlar, bu yuvanın hayatlarını ve 
hayallerini nasıl geliştirip dönüştürdüğünü 
anlattılar.

9 yaşında gelmişler yetimhanemize. Nadia, 
dereceyle liseden mezun olurken Malezya’da 
çok iyi bir üniversiteden kabul almış. Türki-
ye’de okuma fırsatı da kazanmış. Asıl şaşırtı-
cı olan internet üzerinden iki yılda Türkçeyi 
öğrenmiş olmasıydı. O kırık Türkçesiyle beni 
sarsan cümlesini kurduğunda yıllardır biriken 
tüm gönül yorgunluklarımı bitirmişti.

-“Fatma anne! Mühendis olup çalışmaya 
başladığımda ilk aylığımla Türkiye’den bir 
yetim kıza sponsor olacağım.” dediğinde

-“Neden Patani’den değil de Türki-
ye’den?” dedim.

-“Türkiye’deki babam olmasaydı, ben 
okuyamazdım. Onun için ülkenizde bir kı-
zın eğitimine destek olacağım ve hatta me-
zuniyetine katılıp onunla tanışacağım.” dedi

16 yaşındaki Nadia kızımız bize, vefalı ol-
mayı öğretiyordu. Aynı cümleleri, 4 yıl önce 
Pakistan’da Msal Yetimhanemizdeki Şerife 
kızımızdan da duymuştum. Anladım ki biz o 
yuvalarda kalan emanetlerimizin sadece eği-
tim alıp yetişmelerine değil, gönül köprüleri 
kurmalarına da vesile oluyormuşuz.
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HATIRALAR

Kisna’nın hikayesi

HATIRALAR

Yazı: Ramazan Erdoğan

Birkaç ay içerisinde bambaşka bir kız olmuştu Kisna.
Sorduğumuz en basit sorulara bile cevap alamadığımız çocuk neredeyse hiç susmuyordu.

İnsanlardan köşe bucak kaçan kız her fotoğraf karesinde vardı artık.

İHH’nın 10 yıl önce Endonezya Açe’de 
inşa ettiği Açe-İstanbul Yetimhanesi’ne gö-
revli olarak gittiğimde Kisna 10 yaşındaydı. 
Dördüncü sınıfa gidiyordu. Yalnızdı, konuş-
maktan hoşlanmıyordu. Birinin kendisine sa-
rılmasına asla izin vermiyordu. Çiçekleri ko-
parıyor, kedilerin üzerine hışımla yürüyordu.

Bir kız çocuğunun bu kadar agresif ol-
ması dikkatimizden kaçmamıştı. Öğretmen 
ablasıyla konuşup çareler aramaya başladık. 
Eşim, annesiyle konuşup kızını daha çok zi-
yarete gelmesini istedi. Hediye getirecek pa-
raları olmasa bile şarkılar eşliğinde saçlarını 
tarayabileceklerini söyledi. Bir taraftan da 
Kisna’yı görüştürebileceğimiz bir psikolog 
araştırmaya başladık. Kısa zamanda yetim-
hane sekreteri psikolog bir arkadaşına ulaş-
tı. Psikolog işinde usta bir insandı ve zaman 
geçtikçe psikoloğa gitmenin etkilerini Kisna 
üzerinde gözlemler olmuştuk. Aradan geçen 
birkaç ay içerisinde bambaşka bir kız olmuş-
tu Kisna. Sorduğumuz en basit sorulara bile 
cevap alamadığımız çocuk neredeyse hiç sus-
muyordu. İnsanlardan köşe bucak kaçan kız 
artık her fotoğraf karesinde vardı. Psikoloğun 
verdiği çiçeği her gün sulayıp onunla konu-
şuyordu. Yetimhaneye yeni gelen kızlardan 
arkadaşlar edindi. Bir zamanlar yalnız yürü-
yerek geldiği okul yolunda; şakalaşarak, kah-
kahalar atarak koşuyordu. Bir keresinde Asya 
sıcağında rahatlasın diye oğlumuz Yahya’yı 
su dolu bir küvete oturtup bahçeye koymuş-
tuk. Kisna koşarak geldi; maşrapayı kaptı ve 
bizi ıslatmaya başladı. 

Ona dair gülerek ve duygulanarak hatır-
ladığım şey; Türkiye’den gelen haşemaları ço-
cukların bedenlerine göre seçtiğimiz akşam-
dır. Tam bir saat kendisine uygun bedeni, 
deseni ve rengi seçmek için bütün poşetleri 
altüst etti. Seçti, teşekkür etti ve odasına gitti. 
Gece yarısı yatmaya hazırlanırken evimizin 
kapısı çaldı. Gelen Kisna’ydı. Aldığı haşema-
yı çok beğendiğini ama değiştirmek istediği-

ni söyledi ve dedi ki: “Baba! Önümüzdeki yıl 
boyum uzayacak. Kilo da alacağım.  Şimdi 
aldığım seneye olmayacak. Bu yüzden değiş-
tirmek istiyorum.” O an karşımda bir özgü-
ven abidesi gördüm.

Sevgi ve emek verdikten sonra dünyada 
değişmeyecek hiçbir şey olmadığını Kisna sa-
yesinde öğrenmiş oldum.
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HATIRALAR

Moro’nun yetimleri

HATIRALAR

Yazı ve Fotoğraf: Mustafa Olgun

“Eğitim alabilmek için annemi ikna edip bu yetimhaneye girmem gerekiyordu.
Sonunda annemi ikna edebildim. Artık yetimhanede yaşıyorum. Tatillerde annemin

yanına gidiyorum ama bu ona olan özlemimi dindirmiyor.”

İstanbul’dan 10 bin kilometre uzakta bir ye-
timhanenin bahçesindeyim. Hepsi birbirin-
den farklı hikayelere sahip onlarca yetim ço-
cuk etrafımda neşeli oyunlar oynuyor. Kimi 
zaman yetimlerden tanıdık ezgiler duyuyo-
rum. “Yamaçlarında kar var, güllerin solgun 
yine, kime dargınsın böyle, söyle İstanbul 
söyle.” Bu ezgiler bize dünyanın diğer bir 
ucuna neden geldiğimizi tekrar hatırlatıyor.

Moro’da uzun yıllardır devam eden öz-
gürlük mücadelesi sebebiyle binlerce çocuk 
yetim kalmış. Neredeyse dolaştığınız her 
sokakta bir yetimle karşılaşıyorsunuz. Yetim-
lerin büyüyüp kendi hayatlarını idame etti-
recekleri yaşa gelene kadar desteğe ihtiyaçları 
var. Kimi ağır travmalar geçirmiş olan bu ço-
cuklar yetimhanelerde yeniden topluma ka-
zandırılmaya çalışılıyor. Bende Moro ziyare-
timde Türkiye’den hayırseverlerin bağışlarıyla 
inşa edilen Uğur Süleyman Söylemez Yetim-
hanesi’nde onların hikayelerini dinliyorum.

Babamı hatırlamıyorum
“Babam ben küçükken ölmüş, onu hatırla-
mıyorum. Annemle birlikte teyzemin yanın-
da yaşıyordum. Annem gözleri görmediği 
için çalışamıyor. Sadece bambudan küçük el 
işi eşyalar yapabiliyor. 

Anneme yardım etmek istiyordum. Bisik-
lete binmeyi çok sevdiğim için bundan para 
kazanabileceğimi düşündüm. Burada ‘pedicab’ 
denilen işi yapmaya başladım. Bisiklete eklenen 
oturma kısmıyla yolcu taşıyarak para kazanabi-
liyorsunuz. Bu işi genelde büyükler veya erkek 
çocuklar yapıyor. Bense utandığım için şapka 
ve maske kullanıyordum. Bu yüzden beni er-
kek çocuk sanıyorlardı. Günlük 1-2 dolar kaza-
nıyordum. Kazandığım parayla eve pirinç ba-
zen de param yeterse balık alıyordum. Bisikleti 
sevdiğim için bu iş bana hiç zor gelmedi. 

Bir gün teyzem bir yetimhane olduğunu ve 
yetim çocuklara bakıp onları okula gönderdik-

lerini söyledi. Annem başta beni buraya gön-
dermek istemedi. Okula gitmeyi çok istiyor-
dum. Eğitim alabilmek için annemi ikna edip 
bu yetimhaneye girmem gerekiyordu. Sonun-
da annemi ikna edebildim. Artık yetimhanede 
yaşıyorum. Tatillerde annemin yanına gidiyo-
rum ama bu ona olan özlemimi dindirmiyor.”

Hikayesini dinlediğim Sara günlerdir gu-
rurlu ve güçlü görüntüsüyle dikkatimi çeki-
yordu. Genellikle diğer çocuklardan ayrı bir 
yerde tek başına oturuyordu. Öğretmenlerine 
neden yalnız olduğunu sorduğumda “Aradan 
bir yıl geçmesine rağmen Sara annesini çok 
özlüyor.” dediler. Bazı zamanlar tek başına 
bir çardakta oturup annesini düşünüyormuş. 

Ziyaretimizin devam eden günlerinde in-
şası devam eden bir yetimhanede Jameer’la 
tanıştım. Jameer bir yetim ve onun hikayesini 
dinlerken Moro’da devam eden bir geleneği 
öğreniyorum. Bu topraklarda malını yetimler 
için vakfetmek bir gelenek haline gelmiş. Bir-
çok aile arsalarına yetimhane inşa edilmesine 
izin veriyor. Bu yetimhanelere hizmet edip 
yetimlerin bakımını üstleniyorlar. Şimdi Ja-
meer’ın etrafında oyunlar oynadığı bu inşaat 
bir yetimhane olacak. Gelenek devam edecek 
ve yetimler sahipsiz kalmayacak.



Konuşan: Cemal Toy*

Röportaj: Ahmet Fatih Madanoğlu

*Ressam ve Sanat Eğitmeni
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Cemal Hocam bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?

25 yıldır sanat eğitmeni olarak çalışıyorum. 
Yaklaşık 30 yıldır da ressam olarak çalışmala-
rımı sürdürmekteyim. Mimar Sinan Üniversi-
tesi Resim bölümünden mezun oldum. Yurt 
içi ve yurt dışında birçok sergiye katıldım. Ço-
cuk resimleri konusunu da yaklaşık 25 yıldır 
incelemekteyim. Türkiye’de çok fazla kişinin 
ilgilendiği bir konu değil. Çocuk psikolojisi 
ve pedagojisi ile alakalı hem İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde hem de Yetim Vakfı’ında ekibi-
mizle beraber çalışmalar yapmaktayız. 

Sanatın çocuklar ve dezavantajlı 
gruplar üzerindeki etkisiyle alakalı 
neler söyleyebilirsiniz? Örneğin; 
Osmanlı, müziği ve el sanatlarını 
iyileştirme aracı olarak kullanmış. 
Resim açısından bu konu nasıl 
değerlendirilebilir?

Çocuk resimleri 20. yüzyılın başında mo-
dern ressamlar tarafından çokça incelendi. 
Pedagoglar ise konuyu 1970’li yıllardan son-
ra incelemeye başladı. Bu şekilde çocukları 
çizdikleri resimler yoluyla daha yakından 
tanıma fırsatı yakaladılar. Bir İnsan Çiz testi 
bu yöntemlerden birisi. Test uygulandığında 
çocuğun zekası, dünyaya bakış açısı gibi so-
nuçlar ortaya çıkıyor. Testte yaklaşık olarak 
51 noktaya bakılıyor. Kağıda büyük ya da kü-
çük çizmesinin, çok bastırarak ya da hafifçe 
çizmesinin farklı anlamları var. Resimde bir 
insanın kafasını büyük çiziyorsa farklı, küçük 
çiziyorsa farklı sonuçlar çıkıyor ortaya. Kısaca 
bir çocuğun korkuları, hobileri, yaşadığı sı-
kıntılar, sosyo-psikolojik durumu ve travma-
ları resimlerine yansıyor. Renkli bir çalışma 
yaptığımızda çocuğun kullandığı renklerin 
sıcak olması daha dışa dönük; soğuk renkler 
daha içe dönük bir çocuk olduğunu ortaya 
çıkartıyor. Mutlu bir çocuk mu, değil mi? Re-

simlerine bakarak anlayabiliyoruz. Çocuğun 
çizdiği resimler ruhunun fotoğrafı gibi. 

En son Yetim Vakfı ile Hayallere Değen 
Resimler projesinde çalıştık, 13 ülke ve 3 kı-
tayı dolaştık. Çalışmada şunu gördük; çocuk 
her yerde çocuk. Afrika’daki çocuk da fıtra-
tına uygun çalışmalar yapmakta, Asya, Orta 
Doğu, Avrupa’daki de. Ne zaman ki ergen-
likten sonra ilgi alakaları değişiyor o zaman 
beyin daha önde, el daha geride kalıyor. Sa-
nattaki en önemli faktör el-beyin koordinas-
yonunu sağlayabilmek. Bu koordinasyona 
sahip olan insanlar hayata daha hassas bakar-
lar ve duyguları daha rafinedir. Bir şey çizdiği 
zaman çok güzel çizer, duygularını güzel ifa-
de ederler. Dikkatleri fazladır. Son zamanlar-
da sanat terapisi psikolog ve pedagogların en 
çok kullandığı yöntemlerden birisi. 

Çocuk aslında sanatla uğraştıkça kendisini 
görüyor. İç problemlerini çözmeye başlıyor. 
Bu çok önemli bir nokta. Problem çözmek 
hayatın pratiğindeki en önemli mesele. Bir 
boyayı, bir rengi karıştırmak, tonu tuttura-
bilmek, gördüğü figürü birkaç defa çizdirmek 
gerekiyor. Çünkü çocuklar görmeyle düşün-
meye başlıyor. Çizerken aynı zamanda hayat-
taki incelikleri görmeye başlıyor. Bu duyarlılık 
aslında toplumun tamamında olmalı. Güzel 
nedir? Çirkin nedir? Güzel ile çirkin arasında-
ki fark nedir? Bunlar sanat yoluyla öğrenilebi-
lir. Mesela, Suriyeli çocuklarla çalışan arkadaş-
larımız vardı: “Yetimler bize ilk geldiklerinde 
saldırıyorlardı, vuruyorlardı, kırıyorlardı ama 
birkaç ay sonra bizle kaynaştılar, mental olarak 
sağlıklı çocuklar haline geldiler, çünkü onlara 
resim yaptırdık, ebru yaptırdık.” dedi. Çocuk-
ların dinginliği sanatla başarılmış. 

Peki Cemal Hocam, bir 
yetimhanedeki yetimin çizdiği 
resimle, sanat merkezindeki bir 
çocuğun çizdiği resim arasında ne gibi 
farklar görüyorsunuz?

RÖPORTAJ

Reyhanlı’ya gittiğimizde şunu gördük: Yetim-
ler sanki sözleşmişcesine ay ve güneş figürleri 
kullanıyor. Bu figürler arketip olarak baba ve 
anne anlamına geliyor. Hanzala figüründeki 
gibi hepsi seyirciye sırtı dönük durur resim-
lerde. Seyirciye küsmüşlerdir, iletişime geçmek 
istemezler. Çizdikleri figürlerin yüzleri gözük-
mez, hep sırtları dönüktür. Mesela, bir çocuk 
kendisini bir kayığın üzerinde ayı seyrederken 
çiziyor. Sırtı bize dönük. Ay ise bilinçaltında 
babası. Bazıları da salıncak yapıyor. Sallanırken 
ay ve güneşi seyrediyor. Bu tarz resimler çizen 
yetimler, toplumdan kopmuş, anne baba özle-
mi çeken bir halet-i ruhiye içerisinde oluyor. 

Taylandlı bir yetim mezar taşı çizmişti. 
Mezar taşının sağına ve soluna anne babasının 
silüetini resmetmiş. Anne babasını sarı renk-
te yapmış çünkü onlar güneşi temsil ediyor. 
Mezar taşını ise karanlık yapmış. O da içinde 
yaşadıklarını temsil ediyor. Anne ve babasıyla 

münasebeti içinde hep devam ediyor. Ölseler 
de o bağ süreklilik arz ediyor. Neticede duygu-
larını sembollerle yansıtıyorlar.

Çocuklar rencide olmasınlar diye şunu 
uyguluyoruz; çiçek ailem diye bir konu veri-
yoruz. Ailelerini çiçeklerle anlatıyorlar. Mese-
la annesini gülle anlatıyorsa babasını lale ile 
anlatıyor. Bunların hepsinin farklı anlamları 
var. Ailesini resmetmek için hep aynı türden 
çiçekler kullanıyorsa o ailede uyum vardır. 
Çocuk da bunu resmine aynı çiçekleri seçerek 
yansıtıyor.

Sanatın dezavantajlı gruplar 
üzerindeki etkisi sadece psikolojinin 
konusu mudur? Sanat rehabilitasyonla 
ne kadar ilgilenir? 

20. yüzyıla kadar resim Batı’da doğayı, insan-
ları yansıtan bir temsil olarak kullanılıyordu. 
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20. yüzyıldan sonra, özellikle Çığlık tablosun-
dan sonra insanın iç dünyasındaki yönelişler, 
korkular ve sevinçler resimlere yansımaya 
başlıyor. Ama pedagojik açıdan disiplinler 
arasında bir bağ var. Psikoloji ile resim arasın-
da da bağ var. Yapılan resimler aslında birçok 
disiplinde değerlendirilebilir. Bu anlamda di-
siplinler arası geçişler söz konusu. 

Bu minvalde siz Türkiye’de Suriyeli, 
Lübnan’da Filistinli çocuklarla çalıştınız. 
Peki, savaş mağduru çocukların sanatla 
iyileşmesi mümkün mü?

Hayallare Değen Resimler projesi kapsa-
mında Lübnan’a gitmiştik. Orada kamplar-
dan gelen çocuklarla çalıştık. Yanılmıyorsam 
Burc el-Baracine kampıydı. O kamptaki ço-
cukların önüne rengarenk paletler koyduk. 
Her türlü fosforlu canlı renkler vardı. Fakat 
çocuklar sürekli siyahla boyadılar resimleri. 
Siyahları bitirdiler. Sebebini kampı gezdiği-
mizde anladık. Kamp çok düzensizdi; üzeri-
mize sular damlıyor, kablolar birbirine gir-
miş. Çadır falan olsa nefes alırsın ama burası 
yarım metrelik, bir metrelik sokaklar. Yan-
dan motorlar geçiyor, tepenize sular akıyor. 
Binalar güneş görmüyor. Yani baktığınız za-
man  çok ciddi kasvet var ortamda. Kuşatıl-
mış gibiler. Kimlikleri yok o insanların. Ço-
cuklar aslında o kasveti çizdiler. Çocukların 
çizdiği ev bile farklı şekillerde yorumlanabi-
lir. Örneğin, çocuğun biri evin çatısını sarıya 
boyadı. Bu intikam duygusudur. Çocuğun 
içinde öyle bir öfke var ki; resmine yansıyor. 
İşte bu duyguları resim yapa yapa tükettir-
mek gerekiyor. Çocuklarda birikmiş tüke-
tilmesi gereken duygular var. İyileşme bazı 
çocuklarda bir hafta, on gün bazı çocuklarda 
daha uzun zaman alabilir. İyileşmenin zama-
nını bilemeyiz. Testler yapıyoruz ama 6 ay 
sonra tekrar yapılması gerekiyor. 6 aylık sü-
reçte nasıl bir ilerleme olmuş görmek gereki-
yor. Örneğin çocuk ısrarla burun çizmiyor. 

Bunun bilinçaltında bir sebebi var. Astım 
bronşit hastası olabilir. Niye çizmiyorsun 
dediğinde yakışmıyor diyor. Bazısı da kulak 
çizmiyor. Hiçbir şey duymak istemiyor. Veya 
kulağı büyük çiziyor. Çok dalga geçilmiş o 
çocukla. Bunları hemen teşhis edip soruna 
müdahale etmek gerekiyor. Bir öğrencim 
resimlerinde elleri büyük çiziyordu. Belli ki 
birilerinden dayak yemiş. Ailesine okulda 
şiddet gördüğünü söyledim. Çocuklar ken-
dilerini resimlerde inanılmaz şekilde anla-
tıyorlar. Bu bir süreç meselesi. Tedavi bazı 
çocuklarda hemen sonuç veriyor, bazılarında 
daha uzun sürebiliyor.

İmgeleri yakalıyorsunuz yani daha 
çok?

Tabi tabi. Mesela oyun terapisi var. Çocuk 
sevdiği oyuncağı seçiyor. Bunların hepsi teş-
his için ipucu. Kediyi seçiyorsa farklı, aslanı 
seçiyorsa farklı manaya geliyor. Kediyi çok 
seven bir çocuk iltifattan hoşlanır. İltifat ede-
ceksin o tarz çocuklara. 

Son olarak, Yetim Vakfı ile Hayallere 
Değen Resimler projesi yapıyorsunuz. 
Projenin hedefi tam olarak nedir? Ne 
yapmayı hedefliyorsunuz?

Yetim çocuklarda psikolojik travma var mı 
yok mu? Varsa bunlar ne düzeyde? Üç aşağı 
beş yukarı tespit ediliyor. Projede uyguladı-
ğımız Bir Adam Çiz testiyle kişisel özellikleri 
ortaya çıkıyor. Yaptıkları renkli resimlerle de 
psikolojik durumları ortaya çıkıyor. Aslında, 
Hayallere Değen Resimler projesindeki ana 
hedefimiz; çocuklara “siz çok değerlisiniz” 
mesajı vermek. Projeyi 1001 resim sergisiyle 
de taçlandırmak istiyoruz. Sürecin devamın-
da da her çocuğun kişisel özelliklerini tek tek 
belirlemeye çalışacağız. Proje ile yetimlerin 
ruhlarını doyurmaya çalışıyoruz. Bu, sanatla 
mümkün. 
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“On beş yaşında Müslüman oldum. 
Hasan ve Hüseyin bana

Kuran okumayı, peygamberlerin 
kıssalarını, Peygamber Efendimiz’in 

(sav) hayatını ve İslam tarihini 
öğrettiler. Müslüman olduğumu 

yıllarca ailemden saklamak zorunda 
kaldım. Namazlarımı gizlice kıldım. 
Müslüman olduğumu duyduklarında 

çok tepki gösterdiler. Sabrettim
ve ailemin de Müslüman olması için 

Allah’a dua ettim.”

SEYAHATNAME 

Yazı: Nuri Yıldız
Fotoğraf: Nevzat Yıldırım

Hüseyinler yaşamalı
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SEYAHATNAME

Kurban çalışmaları için gönüllü beş arkadaş-
la birlikte Batı Afrika’nın uzun ince ülkesi 
Togo’ya doğru yola çıktık. Başkent Lome’ye 
ulaştığımızda saat gece üçtü. Karşılaştığımız 
görevlilerin hepsi bizi “Bonjur Mösyö” diye-
rek karşılayınca kendimi Fransa’da hissettim.

O gün dinlendikten sonra arefe günü, 
başkentten yaklaşık dört yüz kilometre uzak-
ta bulunan Sokode şehrine doğru yola çıktık. 
Bir Ekvator ülkesinde olduğumuzu gösteren 
yemyeşil doğa ve tropikal ürünler yol boyun-
ca bize eşlik etti. Hemen her yerde kadınlar 
ve çocuklar başlarının üstünde taşıdıkları yö-
resel yiyecekleri satmaya çalışıyordu. Sıcaklık 
yirmi altı derece, hava bunaltıcı ve nemliydi. 
Bu mevsimde kış yaşandığını, sıcaklığın ya-
zın kırk dereceye ulaştığını söylediler. Arada 
bir yağan yağmurun altında, karmakarışık 
trafikte ilerlemeye çalışıyorduk. Yollar dar ve 
bütün araçlar korna çalıyordu. Yolculuk es-
nasında Hristiyan olan şoförümüzle muhab-
bet ederken, buraya geliş amacımızı öğrendi-
ğinde çok şaşırmıştı.      

Sokode’ye vardığımızda kurban kesim 
yerini inceledik ve kurbanlık hayvanları 
gördük. İHH bu bölgede ilk defa kurban 
çalışması yapacaktı. Bu yüzden görevimi-
zin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
hatırladık. Burada yaşayan insanlar nasıl ki 
ilk defa İHH ile tanışıyorsa, Türkiye halkı 
da Afrika’daki bir çok ülkenin adını ilk defa 
İHH’nın hizmetleriyle duymuştu.  İHH’nın 
kurduğu gönül bağlarının önemini bir kez 
daha anladım.

Kurban kesim organizasyonu ve dağı-
tımla ilgili bilgileri kontrol ettikten sonra 
konaklayacağımız yere dönerken, akşam 
namazını kılmak için yol üstündeki bir ca-
miye girdik. Caminin hemen yanında 13-17 
yaş arası yetimlerin eğitim gördüğü yatılı bir 
kurs olduğunu öğrendik. Kursun sorumlusu 
olan Yahya ile muhabbet ederken, Fransa’nın 
sömürgesi olan ülkede eğitim kaynaklarının 

bile Fransızca olduğunu söyledi. Kurstaki 
öğrencileri ziyaret etmeye karar verdik. Arefe 
günü olduğu için hepsi oruçluymuş. Akşam 
ezanıyla birlikte herkese hurma ve su ikram 
edildi. İftardan hemen sonra ibriklerle et-
rafa dağılıp abdest aldılar. Akşam namazını 
kursta eğitim gören yetimlerle birlikte kıldık. 
İmamlığı da kursta eğitim gören güzel sesli 
bir delikanlı yaptı. Dünyanın bir ucunda, te-
sadüfen girdiğimiz bir camide, hiç tanımadı-
ğımız yetimlerle namaz kılmak nasip oldu.   

Namazdan sonra Yahya ile sohbetimize 
devam ettik. Arapça bilen ekip arkadaşımız 
Samet aracılığıyla hikayesini dinlemeye baş-
ladık. Sohbetimizin başında kendisini tut-
maya çalışsa da anlattıkça gözlerinden yaşlar 
akmaya başladı. Onu dinledikçe bizim de 
boğazımız düğümlendi:

“14 yaşındaydım. Sınıfımda Müslüman 
iki kardeş vardı: Hasan ve Hüseyin. Daima 
Kur’an okurlar ve namazlarını aksatmazlardı. 
Sınıfımızdaki diğer arkadaşlarımız Hristi-
yanlığı sonradan seçen yerli ailelerin çocuk-
larıydı. Bu iki kardeşe hayranlık duyardık. 
Düzenli ve mütevazıydılar. Doğruluk ve 
yardımlaşma duygusuna da bütün öğren-
ciler arasında en çok onlar sahipti. İkisi de 
benim çok samimi arkadaşımdı. Çok uğraş-
tılar benim Müslüman olmam için. O kadar 
kuşattılar ki beni daha fazla kaçamayacağımı 
anladım. On beş yaşında Müslüman oldum. 
Hasan ve Hüseyin bana Kuran okumayı, 
peygamberlerin kıssalarını, Peygamber Efen-
dimiz’in (sav) hayatını ve İslam tarihini öğ-
rettiler. Müslüman olduğumu yıllarca ailem-
den saklamak zorunda kaldım. Namazlarımı 
gizlice kıldım. Müslüman olduğumu duy-
duklarında çok tepki gösterdiler. Sabrettim 
ve ailemin de Müslüman olması için Allah’a 
dua ettim. Buralarda Hristiyan olanlar önce-
den ya Müslümandı ya da başka yerel dine 
mensuptu. Önceden Müslüman olan babam 
da Hristiyan olarak öldü.    

Hasan ve Hüseyin’le birlikte yol kenarın-
da mescid olarak kullandığımız bir baraka 
vardı. Bir gün orada otururken yoldan çı-
kan bir kamyon mescidimize çarptı. Hasan 
orada öldü. Hüseyin ve ben yaralanmıştık. 
Hasan’ın ölümü ikimizi de çok etkiledi. Çok 
geçmeden Hüseyin de yakalandığı bir hasta-
lıktan kurtulamadı ve öldü. Kendi kendime 
şunu söyleyerek teselli buldum: “Demek ki 
Allah birbirini çok seven iki kardeşi bir an 
önce kavuşturdu.” Ama olan bana olmuştu. 
Hasan ve Hüseyin ölünce yalnız kalmıştım. 
Onlar beni yepyeni bir hayatla baş başa bıra-
kıp ayrılmışlardı dünyadan. Bunun üzerinde 
çok düşündüm. Günlerce hiç uyuyamadan 
sabah ettim. Derdimi anlatacağım kimseler 
yoktu. Dinleseler bile anlayacak kimsem 
yoktu.  

Zor geçen bir gecenin ilerleyen vaktinde 
Hasan ve Hüseyin’i düşündüm uzun uzun. 
Onların geri gelme ihtimali yoktu biliyorum. 
Bir umut belirdi gönlümde. O an kendim-

den emin bir halde karar verdim; yeni Ha-
san-Hüseyinler yetiştirecektim.        

Okulumu bıraktım. İslami eğitim veren 
bir medreseye yatılı olarak devam ettim. Yıl-
larımı aldı ama Arapçayı ve Kuran’ı öğren-
dim. Hadis, fıkıh, siyer gibi alanlarda kendi-
mi yetiştirdim. Bu arada evlendim ve eşim de 
sonradan Müslüman oldu. Beş çocuğum var. 
Şu an bu kursta gördüğünüz çocukların ta-
mamı yeni Müslüman olmuş çocuklar. Yeni 
Hasan-Hüseyinler yetiştiriyorum.”

Yahya bunları anlatırken dedemle olan 
hatıralarım geldi aklıma. Çocukluğumda de-
demle birlikte köyün diğer ucundaki camiye 
giderdik. Her yolculukta dedem bana farklı 
kıssalar anlatırdı. En çok Hz. Hüseyin (ra) 
kıssası etkilemişti beni. Şimdi dünyanın bir 
ucunda başka bir Hüseyin’in bir insanın ha-
yatında bıraktığı izleri dinlerken, dedemin 
söylediği sözler yankılandı kulağımda: “Hü-
seyinler yaşamalı.” 
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SEYAHATNAME 

Yazı: Abdullah Alageyik
Fotoğraf: Bekir Arslan

Benin’e
kardeşlik ziyareti

SEYAHATNAME

İHH ile birlikte Kurban çalışmaları 
için Benin’e gideceğimi öğrendi-
ğimde çok sevinmiştim. Farklı bir 
coğrafyada, kültürü ve sosyal yapısı 
bizden farklı olan insanlarla bayram 
geçireceğim için heyecanlıydım. 
Hemen Benin’le ilgili araştırmalar 
yaptım.

Arefe günü, yapacağımız bu 
kardeşlik ziyareti için yol arkadaş-
larımla havaalanında buluştum. 
Yedi saatlik uçak yolculuğunda he-
yecandan gözüme uyku girmedi ve 
nihayetinde Cotonou’ya indik. İner 
inmez nemli bir hava ciğerlerimi 
doldurdu: Tam bir Afrika havası.

Havaalanında, Kurban çalışma-
larını birlikte yapacağımız İHH’nın 
partner kuruluşundan arkadaşları-
mızla buluştuk ve konaklayacağımız yere doğru 
yola çıktık. Sabah namazında buluşmak üzere 
dinlenmeye geçtiğimizde Afrika’ya dair okudu-
ğum kitapları düşünürken uyuyakalmışım.

Sabah bayram namazını kılacağımız Co-
tonou’nun en büyük camisine gittik. Yüzlerce 
kişinin namaz için bizi beklediğini öğrendik. 
Buraya yardım amaçlı gelen Müslümanlar 
onlar için çok kıymetli. Çünkü Müslüman 
olmayanlar sadece sömürge için gelmiş.

Namazdan sonra kesim alanında son 
kontrolleri yapıp kurbanlık hayvanları kestik. 
İhtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtımını yaptık-
tan sonra diğer çalışma alanımız olan dört 
saat uzaklıktaki Save kentine geçtik. Burada 
da Türkiye halkının bağışladığı kurbanları 
keserek ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaştırdık. 
Daha sonra çevrede bulunan mescitleri ziya-
ret ederken görevli imamlardan bölgeyle ilgi-
li bilgiler aldık. Mescitlerde halı yok denecek 
kadar az, imkanları kısıtlı. Yine de mescitleri 
hem ibadet hem de İslami çalışmalar için ak-
tif şekilde kullanıyorlar.

Ziyaret ettiğimiz mescitlerin birinde 
çevreden gelen imamlarla sohbet ederken 
dinlediklerimiz hepimizi duygulandırdı. 
Benin’deki İslami çalışmalara dair imkansız-
lıkları dinlerken çocuklara Kur’an öğretecek 
kaynaklarının bile olmadığından bahsettiler. 
Ekip arkadaşım Levent Abi hediye etmek 
için Türkiye’den getirdiği Elif-Ba kitapçık-
larını çantasından çıkardı. Mescidin imamı 
Abdullatif Hoca, Levent Abi’ye sarıldı. Ağ-
layarak: “Elimizdeki iki tane Elif-Ba’yı foto-
kopiyle çoğaltıp dağıtıyorduk. Ben bu yeni 
kitaplarla yüzlerce öğrenciye Kur’an öğreti-
rim. Allah sizden razı olsun.” dedi. Böylece 
Kurban çalışmalarının sadece yoksullara et 
ulaştırmak için yapılmadığını anladım.
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İNCELEME

Yazı: Emrin Çebi

Keşmir
Müslümanları
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ve bölgede isyanlar pat-
lak vermeye başlamıştır. 
Dogra Hanedanı Gulab 
Singh, isyanlar sebebiy-
le bölgedeki otoritesini 
ancak İngiliz askerî yar-
dımıyla iki yılda kurabil-
miştir. 1925 yılına gelin-
diğinde yine İngilizlerin 
müdahalesiyle yönetime 
getirilen başka bir Dogra 
olan Hari Singh, bölgede 
giderek yükselen feoda-
lizm karşıtlığına ve yavaş 
yavaş oluşan Keşmirlilik 
düşüncesine yönelik sert 
tedbirler almıştır. Yöneti-
me bu karşı çıkışlar daha çok Müslümanla-
rın yoğun olduğu Keşmir Vadisi’nden yük-
selmiştir. Bu dönemde de Müslümanların 
yaşam biçimlerine yönelik ciddi kısıtlamalar 
söz konusu olmuştur.

Keşmir Mücadelesinin Doğuşu
Keşmir’de Dogra yönetiminin hüküm sür-
düğü yıllarda başlayan ihlaller, bölgedeki 
Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntıların 
kökenini oluşturmaktadır. Dogra kralının 
satın alınmış bir mülkü haline gelen Keş-
mirliler, siyasi varlıklarının ve topraklarının 
başka unsurlarca alınıp satılamayacağına 
yönelik itirazlarını o yıllardan itibaren dile 
getirmişlerdir. Dogra yönetimi insanların 
mülklerine el koymuştur. Birçok kutsal 
mekân, cephane ya da toprak mahsulleri 
deposu olarak kullanılmıştır. Eyalette Müs-
lümanlara yönelik devam eden baskı, yıllar 
içinde etki alanını daha da genişletmiştir. 
Yasamanın Hindulardan yana düzenlendiği 
eyalette, örneğin 1934’e kadar inek kesimi, 
cezası ölüm olan bir suç olarak kanunlaş-
mış, bu tarihten sonra bu kanun hafifletil-
se de suç olmaya devam etmiştir. Keşmir 

coğrafyasındaki Müslümanlar birtakım 
oluşumlara giderek haklarını dillendirmeye 
başlamıştır.Müslüman Gençler Kuruluşu 
(Young Men’s Muslim Association) 1909 
yılı başlarında Dogra yönetiminin haksız 
uygulamalarına karşı oluşturulan önemli 
bir platformdur. Bu platform ileriki yıllarda 
Cammu’da Pencap kökenli Chaudhry Ğu-
lam Abbas tarafından tekrar organize edil-
miştir. Ğulam Abbas, Müslüman Gençler 
Kuruluşu bünyesinde Dogra yönetiminin 
haksızlıklarına yönelik büyük gösteriler 
organize etmiştir. Aligarh Müslüman Üni-
versitesi’ni bitiren genç mezunlar arasından 
bir grup Okuma Odası Cemiyeti (Reading 
Room Party) adında bir okuma faaliyeti 
başlatmıştır. Dogra yönetiminin Keşmir’de-
ki ilk kanlı bastırması ise, bugün Keşmir-
lilerce halen “Şehitler Günü” olarak anılan 
31 Temmuz 1931’de yaşanmıştır. Okuma 
Odası Cemiyeti bu tarihten sonra ilk ola-
rak 1932’de teşekkül eden siyasi bir oluşum 
olan Tüm Cammu ve Keşmir Müslümanlar 
Konferansı (All Jammu and Kasmir Muslim 
Conference) adlı yapıyı kurmuştur. Bu ya-
pıya Okuma Odası Cemiyeti’nin başkanla-
rından Şeyh Abdullah liderlik yapmıştır.

İNCELEME

Cammu, Ladak ve Keşmir Vadisi (Hindistan tarafında kalan bölge)
Azad Keşmir (Pakistan tarafında kalan bölge)
Gilgit-Baltistan (Pakistan tarafın-da kalan bölge/Kuzey Bölgeleri)
Aksai Çin (Çin tarafında kalan bölge)
Şaksgam Vadisi (Pakistan ve Çin arasında bölünmüş olan bölge)

Keşmir 1947 yılında yaşanan Hindistan-Pa-
kistan bölünmesinin tamamlanmamış bir par-
çasıdır. İngiliz sömürge dönemi zayiatlarından 
biri olarak bugüne kadar birçok insanın haya-
tına mal olan bu sorun, son kertede günümü-
zün iki nükleer gücü Hindistan ve Pakistan 
arasındaki çatışmaların merkezi haline gelmiş-
tir. Bölünme sonrası gelişen olaylarla coğrafi 
bir konuya ve toprak bütünlüğü meselesine 
indirgenen bölgedeki problem sebebiyle hal-
kın kendi kaderini tayin süreci gölgede bırakıl-
mış ve uluslararası kamuoyu tarafından başka 
bölgelerde ısrarla savunulan bu hak, Keşmir’de 
âdeta unutulmuştur. 1947’deki Hindistan-Pa-
kistan ayrışmasından sonra Müslüman ulus 
temelli kurulmuş olan Pakistan’a dahil olma 
taleplerini dile getiren Keşmirlilerin bu tercih-
leri Hindistan tarafından hiçbir şekilde dikka-
te alınmamıştır. Dahası, Hindistan’ın bölge 
insanını bir nevi zorla alıkoyması, zaman için-
de uluslararası siyasetin de etkisiyle çok farklı 
boyutlar kazanmıştır. Aynı yıllarda dünyanın 
hızla Soğuk Savaş rüzgârında savrulması ve 
oluşan iki kutuplu düzen, Keşmir’deki sorunu 
daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştür-
müştür. Küresel siyasi sistemde yaşananların 
yanı sıra bölgesel gelişmeler de Hindistan ile 
Pakistan arasındaki ihtilafı âdeta bölgesel bir 
varoluş mücadelesine dönüştürmüştür.

Demografi ve Siyasi Coğrafya
Keşmir olarak isimlendirilen coğrafya gü-
nümüzde üç ülke arasında parçalanmış bir 
görünüm sergilemektedir. Bu üç parça, böl-
genin üç ülkesi -Hindistan, Pakistan ve Çin- 
arasında dağılmış olan beş farklı idari birimi 
ilgilendirmektedir:

Bugün şiddet olaylarının ve sıkıntının en yo-
ğun yaşandığı bölge, Hindistan kontrolün-
deki Cammu ve Keşmir’de bulunan “Keşmir 
Vadisi”dir. “Cammu ve Keşmir” isimlendir-
mesi 1947 yılındaki bölünmeden önce, Pa-
kistan ve Çin tarafında kalan bölgelerde dâ-
hil tüm siyasi coğrafyanın adıydı; hâlihazırda 
ise sadece Hindistan tarafında kalan bölgeyi 
ifade etmektedir.

Keşmir Probleminin Tarihi Süreci
Bu coğrafya tarih boyunca birçok fark-
lı prenslik, hanlık ve hanedanlığın hüküm 
sürdüğü bir yer olmuştur. Bugün Çin, Pa-
kistan ve Hindistan sınırları arasında kalmış 
olan Cammu ve Keşmir’in siyasi sınırları ise 
1846’da oluşmuştur. 1819’da Pencap’ta hü-
küm süren Sih yönetiminin bölgedeki Afgan 
yönetimini Keşmir’den çıkarmasıyla bölgey-
le ilgili günümüze kadar sürecek olan siya-
si çekişme başlamıştır. Bölgenin kaderinde 
önemli bir dönüm noktası olan 1846 yılında 
ise bu coğrafyadaki ilk İngiliz-Sih savaşı ya-
şanmıştır. Savaşı kazanan İngilizler de Keşmir 
Vadisi’ni Sihlerin kontrolünden almıştır. İn-
giliz işgalciler, 16 Mart 1846’da gerçekleşen 
Amritsar Anlaşması ile tarafsız kalmasının 
ödülü olarak Keşmir Vadisi’ni Gulab Singh’e 
75.000.000 rupiye (500.000 sterlin) satmış-
tır. Böylece bu anlaşmayla öncesinde bağım-
sız eyaletler olan Cammu, Keşmir, Ladak, 
Mirpur, Baltistan, Gilgit,Hunza, Muzaffe-
rabad, Nagar ve diğer küçük bölgeler Dogra 
Hanedanlığı’nın hâkimiyeti altında birleşti-
rilmiştir. Bütün bu bölgeleri rızaları dışında 
Dogra Hanedanlığı altında toplayan bu an-
laşma, halkın yoğun tepkisine neden olmuş 
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Hindistan Tarafında Kalan 
Keşmir’de Belli Başlı İnsan 
Hakları İhlalleri
Hindistan, Keşmir’de ağırlaşan in-
sani durum karşısında başlayan kit-
lesel gösterileri askerî operasyonlarla 
bastırmaya çalışmaktadır. Özellikle 
1980’lerin sonu, 1990’lar, 2008, 
2010 ve 2016 yıllarında bölgede 
geniş çaplı operasyonlar yapılmış-
tır. Öte yandan her türlü baskıya 
rağmen yönetime karşı düzenlenen 
protesto ve gösterilere her defasında 
daha fazla Keşmirli iştirak etmekte-
dir. Son yıllarda protestolara katı-
lan çocuk, genç ve kadın sayısında 
da ciddi bir artış gözlenmektedir. 
Olayların tekrar tırmanışa geçtiği 
Temmuz 2016’dan itibaren Nisan 
2018’e kadarki süreçte 165 sivilin hayatını 
kaybettiği bildirilmiştir. 15.000 sivilin bu 
operasyonlarda kullanılan pellet mermileri 
sebebiyle yaralandığı, yaklaşık 120 kişinin 
görme yetisini kaybettiği haber verilmek-
tedir. Gerginliğin hâlihazırda devam ettiği 
Keşmir’de hayatını kaybedenlerin sayısı da 
her geçen gün artmaktadır.

Keşmir’deki başlıca hak ihlalleri şöyle sı-
ralanabilir:
• Kişisel dokunulmazlık hakkından ve adale-

te erişimden yoksunluk
• Mahkemelerin bölge halkının adalete erişimi-

ni engellemesi (askerî ve diğer mahkemeler)
• Hukuksuz idari gözaltı kararları
• Aşırı güç kullanımı
• Pellet mermisi ve av tüfeği kullanımı
• Çocuklar da dâhil sivillerin keyfî olarak tu-

tuklanması ve gözaltına alınması
• İşkence 
• Zorla alıkoyma ve kayıplar
• Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan ihlaller

• İfade özgürlüğü ve internete erişime getiri-
len kısıtlamalar

• İnsan hakları savunucularına karşı misille-
meler, gazetecilere yönelik kısıtlamalar

• Eğitim hakkı ihlalleri (okulların operasyo-
nel amaçlarla kullanılması veya operasyon-
lardan dolayı uzun süreli kapatılması)

• Cinsel şiddet ve taciz
• Silahlı grupların suistimalleri
• Toprak hakkı ihlalleri
• Ateşkes hattı boyunca meydana gelen çatış-

malarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar
• İnsanların temel haklarına erişimlerinin 

hukuki olarak engellenmesi

İNCELEME

1947 Hindistan-Pakistan Ayrışması 
Ve Keşmir Sorunu
Bölünmeye yakın önemli süreçlerden biri 
de 1946’daki Keşmir’i Terk Et (Quit Kash-
mir) hareketi ve sonrasında yaşanan gelişme-
lerdir. Şeyh Abdullah tarafından başlatılan 
bu hareket Keşmir Vadisi’nin yüzyıl önce-
ki (1846’daki) satışının yasal olmadığını ve 
Dogra Hanedanı’nın vadiyi derhâl terk et-
mesi gerektiğini savunuyordu.Quit Keşmir 
hareketinin yükselişiyle başlayan gerginlik, 
Dogra yönetimi tarafından oldukça kanlı bir 
şekilde bastırılmış ve hareketin lideri Şeyh 
Abdullah ve arkadaşları tutuklanarak cezae-
vine gönderilmiştir.

25 Ağustos 1947’de Pakistan ismiyle ku-
rulan yeni ülke, Müslüman çoğunlukla; Hin-
distan olarak kalan bölge ise, bölgedeki diğer 
yapı ve prensliklerle birleşerek bağımsızlıkla-
rını ilan etmiştir. Bu dönemde Hint alt kı-
tasında İngiliz sömürge idaresine doğrudan 
bağlı olmayan yaklaşık 600 prenslik bulun-

maktaydı. İngiliz yönetimi bu prensliklere 
coğrafi yakınlık ya da tebaalarının tercihine 
göre bu iki devletten birine katılma şartı koş-
muştur.

Haydarabad ve Cunagarh prenslikleri 
yöneticilerinin Pakistan’a katılma yönünde 
bir eğilim göstermesi üzerine, Hindistan bu 
duruma müdahale etmiş ve bu iki bölgeyi 
birliğe katmıştır. 1941 nüfus sayımına göre 
%77’si Müslümanlardan oluşan Cammu ve 
Keşmir halkı ise Hindistan’a katılmak iste-
memiştir. Bunun üzerine Ponç eyaletinde 
protestolar baş göstermiş ve Maharaca’nın 
askerî güçleri 27 Ağustos’ta bölgedeki göste-
rileri kanlı bir şekilde bastırmıştır.

Keşmir konusundaki pozisyonu sadece 
tavsiye ve telkinlerde bulunmak olan BM, 
buradaki sorunun çözümüne yönelik her-
hangi bir yetki kullanmamıştır. BM’nin ne-
redeyse ilk gündem maddelerinden biri olan 
Keşmir konusuna dair BMGK’da 1948 ve 
1965 arasında 23 karar çıkmıştır. 
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Sizin desteğinizle dünyanın dört bir yanında inşa ettiğimiz kalıcı eserler, başta 
yetimler olmak üzere birçok ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Afrika’dan Asya’ya, 
Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede kurulan camiler, okullar, su 
kuyuları, yetimhaneler, eğitim, kültür ve sağlık merkezleri milyonlarca insana daha 
iyi bir yaşam sundu. Sizin sayenizde binlerce ihtiyaç sahibi sıcak bir yatakta uyudu, 
okuma yazma öğrendi, rahatça ibadet edebildi ve sağlık hizmeti alabildi. 

Şimdi daha fazla ihtiyaç sahibine hizmet sunacak kalıcı eserler 
tamamlanmak için sizi bekliyor. 

Sizi bekliyorlar...

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.

Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
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
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51
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Çok dinli ve çok kültürlü bir başkent olan Katmandu’da 150 bin Müslüman yaşıyor. 
Katmandu aynı zamanda dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri. Fakat ne Katmandu 
Müslümanlarının birlikteliğini sağlayacak ne de gelen turistlerin İslam ve Müslümanlar hakkında 

bilgi edinebilecekleri bir İslam merkezi yok.

Nepal Katmandu’da yardımlarınızla inşa edilecek kültür merkezi, 2 bin metrekarelik bir alana sahip. 
Bölgenin yapısına uygun bir şekilde 240 öğrencinin öğrenim görmesi hedefleniyor. Kâr amacı 
gütmeksizin ihtiyaç sahiplerine ve bölge Müslümanlarına hizmet verecek merkezde, akademik 

konuların yanı sıra İslami eğitim de verilecek. Çocuklar, kendi kültürlerini öğrenebilecek.

Nepal İslam Kültür Merkezi

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
4402  yazarak  bağışta 
bulunabilirsiniz.
NEPALISLAM yazıp
3072’ye gönderek
5 TL bağışlayabilirsiniz.
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Başkent Niamey’de yaşayan ve ekonomik sıkıntı çeken 10 yetim annesine terzilik eğitimi 
verilerek kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmaları sağlanacak. Yetim anneleri 
diktikleri elbiseleri satarak maddi gelir elde etmiş olacak. Ayrıca kursta her gün verilecek Kuran 

ve ilmihal dersiyle dini eğitim de almış olacaklar. Böylece hem çocuklarını daha iyi yetiştirecekler 
hem de meslek öğrenimi ile hayata kazandırılmış olacaklar.

Nijer Dikiş-Nakış Kursu

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
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
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

32

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
10231 yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

İç karışıklık ve savaş sebebiyle ülkedeki sağlık tesislerinin sadece % 45’inin çalıştığı Yemen’de 
15 milyona yakın insan sağlık hizmetlerinden yoksun yaşıyor. Çatışmalarda 274 sağlık tesisinin 

zarar gördüğü ülkede 8.8 milyon insan yetersiz tıbbi malzemelerle tedavi olmaya çalışıyor. 
Yemen’in farklı bölgelerinde yaşayan ve maddi imkansızlıktan dolayı tedavi olamayan ihtiyaç 

sahipleri yardımlarınızı bekliyor. Bağışlarınızla 400 kanser ve böbrek hastasının ameliyat ve ilaç 
masrafları karşılanarak hayata tutunmaları sağlanacak.

İHH Yemen Hasta Bakım Merkezi 
(Kanser ve Böbrek Yetmezliği Hastaları İçin Sağlık Yardımı) 

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.
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Başkent Niamey’in Koubia mahallesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 10 yetim ailesine parfüm ve 
sabun üretimi eğitimi verilecek bir kurs açılacak. 30 kişinin faydalanacağı kursta yetim aileleri, 

verilen eğitimden sonra kendi yaptıkları ürünleri satarak maddi gelir elde edecek. Kursta her gün 
Kuran ve ilmihal eğitimi de verilerek dini eğitimlerini tamamlamaları sağlanacak. Desteklerinizle 

açılacak olan meslek edindirme kursunda yetim aileleri, alacakları eğitimle hem geçimlerini 
sağlayabilecek hem de çocuklarına dini eğitim verebilecek.

Nijer Parfüm ve Sabun Üretimi Kursu

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
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
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

4

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
10232  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Graçanica bölgesine bağlı Lukavica köyünde 450 öğrenci 20 yıl önce yapılan eski bir 
okulda eğitim görüyor. Sırpların yönetimindeki bölgeye bağlı köyün %98’i Müslüman 

Boşnaklardan oluşuyor. Ancak Sırp yönetimi maddi destek vermediği için Bosna 
Savaşı’nda zarar görmüş bu okulda öğrenciler ilk günden kalan eski eşyalarla eğitim 

görmeye devam ediyor. Zor şartlarda eğitim görseler de ülke genelindeki yarışmalarda 
birinci olmayı başaran öğrencilerin, daha iyi şartlarda eğitim görmek için maddi 

desteğinize ihtiyacı var.

Bosna Hersek Lukavica İlk ve Ortaokulunun 
Onarımı ve İç Tefrişatı 

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
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
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

5

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
9122  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.
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Sudan’da bulunan Rakoba köyü camii bölge halkı için yetersiz kalıyor. Köy halkı başta 
Cuma namazı olmak üzere ibadetlerini cemaatle yerine getirebilmek için kilometrelerce 

uzağa gitmek zorunda. İnşa edilecek 100 m²’lik camii ile bölgede yaşayan 250 kişi ibadetini 
rahatlıkla yerine getirebilecek, dini çalışmalar yapabilecek ve çocuklar dini eğitimlerini 

kendi köyünde alabilecek. Ayrıca görevlendirilecek imam ile tebliğ çalışmaları da 
yapılabilecek. Bağışlarınızla minare, abdesthane, tuvalet yapımı ve halı alınmasıyla köy halkı 

tam donanımlı bir camiye sahip olacak.

Sırpların yönetimindeki Bratunac ilçesinde bulunan Bliyecevo köyü tamamen 
Müslümanların yaşadığı küçük bir köydür. 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük 

soykırımın uygulandığı Srebrenitsa şehrine yakın olan köy, Sırpların, Müslüman 
Boşnaklara uyguladığı katliamda çok sayıda şehit vermiştir. Yedi öğrencinin bulunduğu 
köy okulundaki eşyalar oldukça eski, bazıları da kullanılamaz haldedir. Sırp yönetiminin 

destek vermediği köydeki öğrenciler, daha iyi şartlarda eğitim görmek ve geleceğe daha iyi 
hazırlanmak için maddi desteğinize ihtiyaç duyuyor.

Sudan Rakoba Köyü CamiiBosna Hersek Bliyecevo İlkokulunun Donanımı

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
Albaraka Türk: TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Ziraat Bankası: TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
Ziraat Katılım: TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
Halkbank:  TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
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
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

Türkiye Finans: TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
Vakıfbank:  TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
Kuveyt Türk: TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
PTT Bank:   160 54 51

76

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr  ’den online bağış
0212 631 21 21  ’i arayarak
EFT/Havale  yoluyla açıklama 
kısmına proje kodu olan
10304  yazarak bağışta 
bulunabilirsiniz.

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.

Aşağıda bilgileri yer alan çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale 
masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz. Lütfen bu isteğinizi gişe yetkilisine belirtiniz.
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KONTROL ve DENETİM

İHH’NIN
KONTROL ve
DENETİM SİSTEMİ

GÖREV
İHH, temelde bir insani yardım kuruluşu olmakla beraber birbirinden çok ayrı ol-
mayan insan hakları ve insani diplomasi alanlarında da faaliyet yürütür.

Dünya üzerinde dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ge-
rekli insani yardımın ulaştırılması, insanları yardıma muhtaç eden sebeplerle müca-
dele edilmesi, özgürlüğünden mahrum kalan insanların esaretten kurtarılması, ayrı 
ülkelerde mahsur kalmış veya parçalanmış ailelerin birleştirilmesi İHH İnsani Yar-
dım Vakfı’nın temel görevidir.

PRENSİP
İnsanilik, ihlas, bağımsızlık, şeffaflık, saygı, sürdürülebilirlik, işbirliği, verimlilik, ha-
kemlik, hesap verebilirlik, adalet, bilinçlendirme, zamanlama, gönüllülük, emniyet 
ve emanete riayet İHH’nın çalışma prensipleridir.

SORUMLULUK
Tüm bağışların ve gönüllü emeğinin uygun amaçlar için kullanıldığının ve doğru 
şekilde denetlendiğinin sorumluluğu İHH’ya aittir. Toplum ve bağışçıların, fonların 
uygun amaçlarla kullanıldığından ve öngörülen faydalananlara ulaştığından emin 
olmaları adına İHH hesap vermekle mükelleftir.

DENETİM
İHH, hukuki kurallar gereği Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarınca düzenli 
olarak denetlenir. Bu denetlemelerin dışında İHH’nın iç denetim mekanizmaları da 
bulunur.

• İHH Mütevelli Heyeti adına çalışan Denetleme Kurulu vakfın yönetim ku-
rulunu, birimlerini, iş sürecini uluslararası uyum standartlarına göre denetler.

• İHH, uluslararası denetleme özelliği ve yetkisi olan bağımsız denetleme ku-
ruluşları tarafından denetlenir. Denetleme sonucu çıkan raporlar yayınlanır.

• Vakıf çalışmaları gerek yasalara yönelik usul ve esas yönüyle, gerekse mali 
işlemler yönünden uzmanlar, hukukçular, mali müşavirler tarafından denet-
lenir. Medya mensupları, ilahiyatçılar, eğitimciler, hukukçular, sanatçılar, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve bürokratlar vakfın saha projelerini yerinde 
gözlemleyebilir.

• İHH Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Kontrol ve Denetim Koor-
dinatörlüğü vakfın her iş ve işleyişini denetler.

YÖNTEM
İHH kendisine yapılan bağışları, bağışçılarını, iş süreçlerini, işbirliği yaptığı part-
nerlerini, hazırladığı projeleri ve çalışmaları sonucunda faydalananları Kontrol ve 
Denetim Koordinatörlüğü aracılığıyla denetler.

Bağış ve Bağışçı: İHH yasal olarak makbuzsuz bağış kabul edemez, bağış makbuzla-
rında ad, soyad ve adres olması yasal zorunluluktur. Vakıf tarafından şüpheli olduğu-
nu düşünülen bağış veya bağışçı World Check, OFAC, FATF, MASAK, BDDK gibi 
kurumlar aracılığıyla sorgulanabilir.

İş Süreci: İHH’nın tüm faaliyetleri, bu faaliyetlere dair iş süreçleri vakıf tarafından 
hazırlanan yönergelere göre vakıf çalışanları tarafından gerçekleştirilir. Organizasyon 
şeması, yönetim ve denetim organları, çalışanların görev tanımları, hakları ve sorum-
lulukları kayıt altındadır. Çalışanlar yönergelere uymak zorundadır.

Proje ve Partner: İHH belirli bir proje kapsamında yerel veya uluslararası partner 
kurumlarla işbirliği yapabilir. Bağış fonlarının partner tarafından doğru bir şekilde 
kullanıldığının denetimi İHH tarafından düzenli olarak yapılır.

Faydalanan: İHH’nın kimlere, hangi belgelerle ve hangi prosedürü uygulayarak na-
sıl yardım edeceği yönergelerle düzenlenmiştir. Gerçek ihtiyaç sahiplerine insan onu-
runu koruyarak din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan yasalara ve İHH ölçülerine 
uygun olarak yardımların ulaşması Kontrol ve Denetim Koordinatörlüğü tarafından 
düzenli olarak denetlenir. Bu kriterlerin denetimi İHH’nın tutarlı ve adil davranma-
sını sağlar.
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Keşmir Raporu: Tarihî Süreç ve Bölgeye Dair Çözüm Önerileri

Madde Bağımlılığı ve Mücadele

         “Keşmir sorunu” adıyla bilinen sorun, 1947 yılında 
yaşanan Hindistan-Pakistan bölünmesinin tamamlanmamış 
bir parçası. İngiliz sömürge dönemi kalıntılarından biri olarak 
bugüne kadar birçok insanın hayatına mâl olan sorun, bir toprak 
bütünlüğü sorununa indirgenerek, bölge halkının talepleri ve 
yaşadığı sorunlar görmezden geliniyor.

1947’deki Hindistan-Pakistan ayrışmasından sonra Müslüman 
ulus temelli kurulan Pakistan’a dahil olma taleplerini dile getiren 
Keşmirlilerin bu tercihi Hindistan tarafından dikkate alınmıyor, 
dahası Hindistan bölge insanını adeta alıkoyuyor.

Bu raporda Keşmir’in coğrafi ve kültürel yapısıyla birlikte böl-
genin tarihsel oluşum süreci incelenmiştir. Ayrıca Hindistan-Pa-
kistan ayrışmasından sonra Keşmir sorunu süreci ve günümüze 
kadar tarafların sunduğu çözüm önerileriyle planlar incelenmiştir.

        Günümüzde, özellikle gençler arasında çok yaygın 
olan madde kullanımı ciddi bir problem. Bir defa denemekle, me-
rakla, “bana bir şey olmaz” gibi başlangıçlarla madde dünyasına 
adım atanlar, bu sürecin sonunda kendilerini bağımlısı oldukları 
maddeden kurtulmak için çırpınırken bulurlar.

Bu raporda madde bağımlılığının tam olarak anlaşılması için 
ayrıntılı bir tanımı yapılıyor ve bağımlılık yapan bütün maddeler 
ayrıntılı olarak incelenerek resmi rakamlarla açıklanıyor. Daha son-
ra; bağımlılık yapan maddelerin etkileri, yol açtığı zararlar ve mad-
de bağımlılığına götüren sebepler ortaya konularak risk grupları 
anlatılıyor. Son olarak ise; bağımlılığı önleyici faktörler ve bağımlı-
lıktan kurtulma yolları sunuluyor.

YENİ ÇIKANLAR

RAPOR

RAPOR

Yemen Raporu: Çöken Devletin Enkazında Barışı Arayan Bir Halk

Riad Domazeti

Ayşe Hümeyra Kutluoğlu 
Karayel

Emrin Çebi

         Yemen’deki 30 milyon nüfusun %99’unu Müslüman-
lar oluşturuyor.  Mezhepsel ve ekonomik sorunların yaşandığı ülkede 
kişi başı gelir dünyadaki en düşük seviyelerde. Nüfusun çoğu gelirini 
tarımdan elde etse de bu gelir oldukça düşük. Bunun yanında gıda ve 
konut alanlarında da çözülmeyi bekleyen sorunlar var.

Ülkedeki Müslüman nüfusun %40’ını kuzey bölgelere hakim 
olan Zeydiler, %60’ını ise güney ve doğu bölgelerine hakim olan 
Sünniler oluşturuyor. Aşiret yapısını koruyan ülke, aynı zamanda 
Arap, Afrika ve Hint kültürlerinin bir araya geldiği bir yapıya sa-
hip. Ancak kültürel olarak Arapların ana yurdu sayılıyor.

Son yüzyılda çok sayıda iç savaş yaşayan Yemen’de 2011 yılından 
bu yana devam eden kriz, geride büyük bir enkaz bıraktı. Arap Ba-
harı sürecinde demokrasi talepleriyle başlayan ilk olaylar, sonrasında 
iç çatışmalara evrildi ve ardından bölgesel güçlerin müdahalesiyle 
Zeydi Husiler ve Sünniler arasında bir iç savaşa dönüştü.

Bu çalışma Yemen’deki siyasi ve insani krizin anlaşılmasına kat-
kı sağlamayı amaçlıyor. Bu bağlamda; ülkenin kısa tarihçesi, coğra-
fi önemi, toplumsal ve siyasi yapısıyla, bölgesel ve küresel güçlerin 
Yemen üzerindeki etkilerini anlatarak yaşanan krizin sebeplerini 
inceliyor.

RAPOR

İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER), İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesin-
de kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezde vakfımızın öncelikli ilgi alanlarını oluşturan 
insani yardım, insani diplomasi ve insan hakları konuları başta olmak üzere sosyal bilimlerin 
farklı dallarında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Merkezin temel misyonu; 
bölgesel ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak ve nitelikli 
saha raporları hazırlamaktır. Bu çerçevede hazırlanan makale, analiz, rapor ve kitaplar vasıtasıyla 
bu öngörüleri kamuoyu ile paylaşan merkez, aynı zamanda düzenli seminer ve yuvarlak masa 
toplantıları yapmaktadır. 

Ziyaret etmek için; www.insamer.com

İNSAMER Neler Yapar?
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Küresel Adaletsizlik, Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu 2018

          Dünyadaki en zengin 42 kişinin mal varlığı, dünya 
nüfusunun mal varlığının %50’sine eşittir. En zengin 10 ülkenin 
geliri de en yoksul 10 ülke gelirinin 77 katıdır. Küresel adaletsizli-
ğin bu kadar rahatsız edici boyutlarda olması ve servetin bu kadar 
adaletsiz paylaşımı beraberinde yoksulluk, çatışmalar, açlık gibi 
başka sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden oluyor

Bu çalışmada, sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için gelir eşit-
sizliğinin sebepleri, sonuçları ve gelecekte daha vahim sonuçlara 
yol açmaması için yapılması gerekenler ele alınıyor. Raporun ilk 
kısmında yoksulluk ve eşitsizlik kavramları ve bunların toplum-
lar için önemine değiniliyor. Daha sonra yoksulluk ve eşitsizliğin 
ortaya çıkma nedenleri ele alınıyor. Sonrasında da Dünya Bankası 
ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumların yayınladıkları 
verilere dayanarak sorunun tüm boyutlarıyla çözümü için öneriler 
sunuluyor.

RAPOR

YENİ ÇIKANLAR

Suriye’yi Yeniden Kurmak

         Suriye’de 2011 yılı ortalarından bu yana devam eden 
iç savaş, geride büyük bir yıkım bıraktı. Ülkenin sadece bugününü 
değil, geleceğini de çalan savaşın insani ve maddi bilançosu tek ba-
şına Suriye’nin altından kalkabileceği aşamayı çoktan geçti. Başlar-
da rejimle muhalifler arasındaki çatışmalarla başlayan savaş, zaman 
içinde bölgesel ve küresel güçlerin kontrolüne geçti. Bu nedenle 
Suriyeli aktörlerin kendi ülkelerinin kaderi üzerinde söyleyecekleri 
sözün ağırlığı azaldı.

Ülkenin yaşadığı yıkımın tespiti ve bu yıkımın onarımı konu-
sunda tüm aktörlerin farklı görüşleri ve planları bulunuyor. Bu 
çalışma, Suriye halkının sağlıklı bir şekilde yeniden inşa süreci ge-
çirmesi için sivil toplumun bakış açısını ve yapılması gerekenleri 
ekonomik, yasal ve toplumsal yönleriyle anlatıyor.

RAPOR

Emin Emin

Dr. Ahmet Emin Dağ 
Firas Kahveci
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