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40 YILLIK SAVAŞ BİTTİ
Afganistan büyük bir insani krizle karşı karşıya. BM raporuna göre ülke
nüfusunun yarısından fazlası insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kuraklık, ekonomik kriz
ve yetersiz altyapının insani durumu daha da kötüleştireceği tahmin ediliyor.
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Editörden
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Afganistan’da ise yaklaşık 40 yıldır süren savaş sona erdi ancak şimdi de ekonomik problemler ve kuraklık nedeniyle yeni bir kriz yaşanıyor. Hükümet değişiminin ardından yurt dışından gelen tüm yardım fonları kesildi. Ülke nüfusunun
yarısından fazlası insani yardıma ihtiyaç duyuyor ve krizin daha da kötüleşeceği
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Gazze’de iklim değişikliği tehlikesi
14 yıldır İsrail ablukası altındaki Gazze, ekonomi ve sağlık krizinin ardından şimdi de iklim
değişikliği krizi yaşıyor. Yer altı su kaynakları atık sularla karıştığı için suların yüzde 95’i kullanılamaz hale geldi. Elektrik gün içinde sıklıkla kesildiği için arıtma tesisleri yeteri kadar çalışamıyor.
Küresel iklim değişikliği sonucunda artan kuraklık, tarımsal verimliliğin azalmasına sebep oluyor.
Önümüzdeki yıllarda, nüfusu 2 milyonu aşan Gazze’de kıtlık yaşanabilir.

Bosna Hersek’te son yılların en
büyük kuraklığı yaşanıyor
Bosna Hersek Federasyonu Organik Gıda
Üreticileri Birliği Başkanı Sejad Herceg, ülkede son yılların en kurak döneminin yaşandığını ve tarımsal üretimde yüzde 60’ın üzerinde kayıp olduğunu söyledi. Mısır, ayçiçeği ve
tahıl üretiminde yaşanan sıkıntılarla birlikte
gıda fiyatları da sürekli artıyor.

Afganistan için insani yardım
çağrısı!
Afganistan nüfusunun yarısından fazlası kuraklık, çatışma, koronavirüs ve ekonomik kriz sebebiyle üst düzey akut açlıkla karşı karşıya. Afgan
ailelerin sadece yüzde 5’i yeterli gıdaya ulaşabiliyor. Krizin etkisiyle 22,8 milyon insanın yaşamı
etkilenebilir; insanlar gıdaya erişemeyebilirler.
Nisan ayından bu yana akut açlıkla karşı karşıya
kalanların sayısı yüzde 37 arttı.
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Kriz devam ederse 3,2 milyon çocuk yetersiz
beslenmeden etkilenebilir. Yeterli tedavi ve beslenme imkanı sağlanmazsa 1 milyona yakın çocuk ölüm riski ile karşı karşıya kalacak. Kış şartları ağırlaşmadan ülkeye yardım ulaştırılmazsa
yoğun göçler ve ölümler yaşanabilir.

Arakanlı Müslümanlar Facebook’a
dava açtı
ABD ve İngiltere’de yaşayan Arakanlı mülteciler Myanmar’da gerçekleştirilen katliamlar
sırasında Facebook’un nefret söylemlerine izin
verdiğini ve böylelikle yaşadıkları kıyım ve şiddetin teşvik edildiğini ileri sürerek dava açtı.
Rohingyalar tarafından açılan davada Facebook’tan 150 milyar dolar talep ediliyor. Myanmar’da 2017’de 10 bini aşkın Müslümanın öldürüldüğü tahmin ediliyor. Facebook, “nefret
içeren” yanlış bilgilerin yıllar boyunca platformdan yayılmasını engellememekle suçlanıyor.

Polonya ve Belarus sınırında dört göçmen
donarak öldü
Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenler haftalarca herhangi bir yardım, sığınma veya temel
hizmete ulaşamadı. Birçok göçmen hipotermiye (vücut ısısının düşmesi) maruz kaldı, bazıları da
bataklıktan kurtarıldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dört göçmenin hipotermiden dolayı öldüğünü açıkladı.

İsrail Arakib köyünü 190. defa yıktı
İsrail güçleri, 22 Filistinli ailenin yaşadığı Arakib köyünü tekrar yıktı. Köy sakinleri, işgal
güçlerinin ilk defa 2010’da yıkmaya başladığı
evlerini her seferinde ahşap, teneke ve plastiklerle yeniden inşa ediyor. İsrail, Arakib’in su ve
elektrik gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamıyor,
arazi mülkiyetini yok sayıyor, halkı göçe zorluyor ve topraklarına el koyuyor.

İsrail bu yıl 1149 Filistinli çocuğu
gözaltına aldı!

hapishanelerinde tutuluyor. İsrail, okullara
gerçekleştirdiği 100 baskında öğrencilere
karşı göz yaşartıcı gaz ve mermi kullandı.

Afrika’da koronavirüs vaka sayısı
9 milyona ulaştı
Afrika kıtasında koronavirüs salgınının yeni
dalgası yaşanırken kıta genelinde vaka sayısı
9 milyona ulaştı. 1,3 milyar nüfusa sahip
Afrika kıtasında sadece 156 milyon kişi aşıya
ulaşabildi. Bugüne kadar 220 binden fazla
kişi salgın sebebiyle hayatını kaybetti.

Filistin Eğitim Bakanlığı ve Filistin Tutuklular Derneği (PPS), 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü için yayınladığı raporunda, İsrail’in 2021’in başından ekim ayının sonuna
kadar 1.149 çocuğu gözaltına aldığını açıkladı. Rapora göre gözaltına alınan çocukların
üçte ikisi tutuklandı ve işkenceye uğradı.
Ayrıca halihazırda 160 Filistinli çocuk İsrail
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İYİLİK

yolunda 4 genç

Kağan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve
Tarık Kesekçi Genç İHH’nın Bursa’da düzenlediği Teknoloji Kampı’na
gitmek için İstanbul’dan yola çıkmıştı. Gençler, Bursa’da geçirdikleri
trafik kazası sonucu olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Hayatlarının
baharında geçirdikleri elim kaza sonucunda vefat eden kardeşlerimize
Allah’tan rahmet diliyoruz.
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Kağan Talip Tığlı
Aslen Kastamonuluydu, İstanbul’da ikamet ediyordu ve 25 yaşındaydı. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Türk Telekom’da veri mühendisi olarak çalışmaya
başladı. Aynı zamanda Genç İHH İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Murat Can Kaya
Aslen Gümüşhaneliydi, İstanbul’da ikamet ediyordu ve henüz 21 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisiydi. İHH’da gönüllü olarak
çalışmalara destek veriyordu. Daha sonra gönüllülüğünü profesyonelleştirerek İstanbul Genç İHH
Lise Başkanlığı görevini üstlendi.

Tarık Kesekçi
Aslen Nevşehirliydi, İstanbul’da ikamet ediyordu, 26 yaşındaydı ve yeni baba olmuştu. Üniversite
yıllarından itibaren İHH’da gönüllü faaliyetlere katılıyor, yurt dışı yardım organizasyonlarında yer
alıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni bitirip Baykar’da uçak mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra gençlere teknoloji aşkını aşılamak için gönüllü olarak konferanslara katılmaya devam etti.

Yusuf Taha Göktaş
Aslen Karslıydı, İstanbul’da ikamet ediyordu ve 22 yaşındaydı. Gebze Teknik Üniversitesi’nde makina mühendisliği öğrencisiydi. YediHilal Derneği’nde teknoloji takımları sorumluluğunu yürütüyordu. Takımıyla İHA üretmiş, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler almıştı.
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AFAD
ve İHH
arasında
iş birliği
protokolü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında
iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine
AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Afet Yöneticisi Emre Yerli ve
diğer kurum yetkilileri katıldı.
Protokol şu şekilde uygulanacak:
• Türkiye Afet Müdahale Planı ile gerçekleştirilecek çalışmaların yanında acil durum ve
afetlere ilişkin alanlarda kurumsal müdahale kapasitesini artırmak ve geliştirmek için
uygulama ve tatbikatlar dahil olmak üzere
çalışmalar yapılması.
• Gerekli materyallerin geliştirilmesi ve kullanılmasının sağlanması, acil durum ve
afetlere ilişkin konularda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.
• Gerçek ve tüzel kişilere afetler ve acil durumlara hazırlık ve bunlardan sonra yapılacak müdahaleye dair bilinçlendirme ve
danışmanlık hizmeti verilmesi.
• Acil durum ve afetlere ilişkin konularda
bilimsel-teknik araştırmalar ve projeler gerçekleştirilmesi ve bunların sonuçlarına ilişkin yayınlar yapılması.
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Lösemi hastalarına destek
İHH, AID ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi arasında yapılan ortak hizmet protokolü ile
lösemi tedavisi gören hasta çocuklara ve ailelerine destek verilmeye başlandı. Onkoloji servisindeki
çocukların ailelerine sağlanan destek ile tedavi sürecinin çocuklar ve aileler için daha yönetilebilir
hale getirilmesi hedefleniyor. Hastanenin ilgili servisine gerekli ekipmanların da temin edileceği
proje ile hastane ve ailelerin yükünün hafifletilmesini planlıyoruz.

STK’lardan Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin paneli
Sivil toplum kuruluşları tarafından 10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü’nde İstanbul Üniversitesi’nde “Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışları’’ başlıklı panel düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Mülteci Dernekler Federasyonu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Genç İHH
ve İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER)
tarafından düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi Prof.
Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Üç
oturum halinde gerçekleştirilen panelde Suriye, Filistin ve
Doğu Türkistan’da yaşanan hak ihlalleri ve çözüm önerileri
tartışıldı.
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BM Suriye temsilcisi vakfımızı
ziyaret etti
BM Suriye Sınır Ötesi Yardım Çalışmaları Koordinatörü Mark Cutts, İHH İnsani Yardım Vakfı
Genel Merkezine nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Suriye çalışmalarımız hakkında bilgi
alan Cutts, Birleşmiş Milletler (BM) olarak bölgede vakfımızın uzun yıllardır devam eden insani
yardım çalışmalarını takdir ettiklerini ve ilgiyle takip ettiklerini belirtti. Suriye halkının insani
şartlarda desteklenmesinin önemine vurgu yapan Cutts, ilerleyen süreçte daha yüksek bir koordinasyon içinde birlikte çalışma dileklerini iletti.

Merhamet Derneği’nden İHH’ya ziyaret
Bosna-Hersek’in köklü kurumlarından Merhamet Derneği’nin Başkanı Kenan Vrbanjac, Tuzla,
Maglaj, Travnik ve Bihać Bölge Sorumluları ile birlikte vakfımıza nezaket ziyaretinde bulundu.
Kenan Vrbanjac ve beraberindeki heyeti, İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Mütevelli Heyeti
Üyesi Osman Atalay, Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık ve Avrupa-Amerika Masası Koordinatörü Mariglen Shehi karşıladı. Ziyarette, Bosna-Hersek’te yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
veren heyet, İHH yetkilileri ile fikir alışverişinde bulundu.
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İstişare ve Değerlendirme
Toplantısı Ankara’da
yapıldı
İHH İnsani Yardım Vakfı Genişletilmiş İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 29-31 Ekim 2021
tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Toplantıya, vakfın 81 ildeki temsilcilerinin yanı sıra İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile İnsani Yardım Dernekleri yöneticileri ve illerdeki birim koordinatörleri katıldı.
Birinci oturumda açılış konuşması ve Suriye Kış Kampanyası tanıtımı için kürsüye İHH Başkan Yardımcısı Yakup Işık çıktı. Oturum, vakfımızın Genel Sekreteri Durmuş Aydın’ın sunumu
ve Genel Başkanımız Bülent Yıldırım’ın konuşması ile tamamlandı.
İkinci oturum ise birimlerin kendi çalıştaylarıyla devam etti. İHH Şubeleri, İHH Kadın,
Genç İHH, Mali ve İdari İşler, Yetim Çalışmaları, Yurt İçi Yardım, Medya ve Afet Yönetimi Birimi çalıştay gerçekleştirdi.
Üçüncü oturum İHH Başkan Vekili Hüseyin Oruç’un Genel İHH Çalışmaları, Mütevelli
Heyeti Üyesi Yusuf Bilgin’in Vakıf Fıkhi Meseleleri, Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahin’in İnsani
Diplomasi ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yıldırım’ın Hukuki Meseleler başlıklı sunumlarıyla
devam etti.
Son oturumda ise Afganistan paneli gerçekleştirildi. Ahmet Emin Dağ’ın moderatörlüğünü
üstlendiği panelde Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aynacı, Afganistan’daki insani durumu; İnsani
Diplomasi Birimi’nden Abdullah Altay ise Afganistan’daki siyasi süreci anlattı.
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1. Balkan STK Buluşması
Vakfımız ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da “1. Balkan STK
Buluşması” düzenlendi. Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan’ın Preşova
bölgesi ve Türkiye’de faaliyet gösteren 16 sivil toplum kuruluşundan 34 temsilci katıldı. Programda
Balkanlar’daki sivil toplum kuruluşlarının rolü, faaliyet alanı, sosyal medyayla ilişkileri, eğitim, sağlık, tarım, spor ve sanat alanlarında projelerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

GÜNEY AMERİKA

Peru’ya iki ton gıda desteği
Peru’da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Lima Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz “Aşevlerine Destek Projesi” ile bir aşevine
iki ton gıda yardımında bulunduk. Gıda desteğinin
içerisinde pirinç, şeker, yağ, süt, yulaf, makarna vb.
ürünler bulunuyor. Aşevine yapılan gıda desteğinden
günde iki öğün olmak üzere toplam 200 kişi istifade
ediyor. Yerel mahalle koordinatörlerinin çalışmaları,
halkın gönüllü girişimleri ve bağışçılarımızın destekleriyle ilerleyen projeyi, Lima’nın 43 farklı bölgesinde
uygulamak için çalışıyoruz.
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Öğrenciler barış için zeytin topladı
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Eğitim Köyü’nde bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz
Zeytin Toplama Şenliği’nde Suriyeli 800 öğrenci, barış ve kardeşlik için zeytin topladı. Büyük bir
heyecanla dallara uzanan çocuklar, daha sonra barış mesajı vermek için güvercin uçurup mutluluk
dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktılar. Eğlenceli bir gün geçirmeleri adına düzenlediğimiz etkinlikte çocuklar, halat çekme, yumurta taşıma, çuval koşusu gibi oyunlarla eğlendiler.
Reyhanlı Eğitim Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile işaret dili gösterisi ise misafirler tarafından ilgiyle izlendi.

Yetim annelerine dikiş atölyesi
Suriye’nin Afrin ilçesindeki İsmet Kaya Yetimhanesi’nde
30 yetim çocuk anneleriyle birlikte yaşıyor. 11 yetim annesinin meslek edinebilmesi amacıyla dikiş nakış atölyesi açtık. İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi sorumlusu Erdal Ağca yetim annelerinin meslek edinebilmeleri
için çok sayıda proje uyguladıklarını söyledi. Suriye’de
savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde
eğitim, sağlık, barınma ve gıda alanında çalışmalar yürütüyoruz.
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Gazze’ye dört ambulans hediye ettik
Abluka ve ekonomik sıkıntıların yanı sıra birçok zorlukla mücadele eden Gazze’deki Filistinlilere
yardımlarınızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Sağlık alanında yaşanan sorunların hafifletilmesine
destek olmak için ambulans projesi başlattık. Proje ile Gazze Sağlık Bakanlığına ve diğer kurumlara acil durumlarda kullanabilmeleri için dört adet ambulans hediye ettik. Ambulansları bakanlık
yetkililerine ve Al-Awda Hastanesi’ne teslim ettik. Projeye, Singapurlu Müslümanların yanı sıra
İHH İstanbul, Pendik ve Fatih Kadın Kolları destek verdi. Bağışçıların destekleriyle gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde yaralılara ve hastalara hızlı bir şekilde müdahale edilebilecek.

180 bin kişiye yardım
Çeşitli dönemlerde hayırseverler tarafından Suriye’ye
bağışlanan adak, akika ve nafile kurbanları, Suriye’nin İdlib ilindeki çadır kent ve kamplarda yaşayan
ailelere ulaştırdık. 72 ton etten toplam 35 bin aile
ve yaklaşık 180 bin kişi faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, vakfımızın
Suriye’deki kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan
sivillere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında
destek verdiğini söyledi.
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5 bin öğrenciye
kırtasiye desteği
Suriye’nin İdlib ili ve Afrin ilçesindeki okullarda zor şartlar altında eğitim gören 5 bin öğrenciye
okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik. İHH olarak Suriye’de çok sayıda
eğitim projesi yürütüyoruz. Suriyeli çocukların geleceğe umutla bakmaları ve çevrelerine faydalı
bireyler olarak yetişebilmeleri için çalışıyoruz. Bu amaçla okul ve eğitim merkezleri inşa edip
bölge halkının hizmetine sunuyoruz.

Irak’ta iki okulu yeniledik
İnsani yardım çalışmalarının yanında yurt içi ve yurt
dışındaki eğitim çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyoruz. Bağdat’ın Ebu Gureyb bölgesinde, yaşanan
çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelen Abha İlkokulu ve Nazek El-Malaeke İlkokulu’nun zarar gören
kısımlarını onarımdan geçirdik. Okulların boyasını,
elektrik tesisatını, masa ve pencerelerini yenileyerek
hizmete hazır hale getirdik.
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ASYA

Afganistan’a buğday
tohumu desteği
Afganistan’da yaşanan kıtlığa çare olabilmek amacıyla hayırseverlerin destekleriyle 100 ton buğday tohumunu Afganistan’a ulaştırdık. Genetiği değiştirilmemiş tohumlar çiftçilere dağıtıldı.
Üretimin ardından buğdaylar, un haline getirilerek bölgede yaşanan insani krizle mücadelede
büyük rol oynayacak.
Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen tohumlar kendi özelliklerine
göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekilecek. İklim, toprak yapısı, gübreleme, yağmur ve sulamaya göre verimi değişen tohumlar, verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçilere hem de
gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkına umut olacak. Tohumların ekimi yapıldığında bin
ila 2 bin ton arasında yeni tohum elde edilmesi hedefleniyor. Beş yıl boyunca verim özelliklerini
kaybetmeden çoğaltılabilen tohumlardan ortalama bir dekara 25 kg ekildiğinde 515 kg verim
elde edilebiliyor.
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ASYA

Endonezya’daki
yetimlerden topraksız
tarım
Endonezya’da bulunan ve 97 yetime ev sahipliği yapan İstanbul Baba Murat Korkmaz Yetimhanesi’nde, yetim kız çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesi için topraksız tarım eğitimi veriyoruz. Süreç sonunda yetiştirilen ürünler paketlenerek satışa sunuluyor. Tarım sürecini öğrenen yetimlerimiz,
hem kendileri için gelir elde ediyor hem de yetimhane giderlerine katkı sağlamış oluyor.
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Nepal’de selden etkilenen
ailelere insani yardım
Nepal’de 100’den fazla insanın ölümüne sebep olan sel felaketinin ardından harekete geçerek bölgede yaşayan insanlara ulaştık. 360 adet gıda paketini ailelere teslim ettik. 123 ülkede hayatlarını zor
şartlar altında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahipleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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ASYA

Afganistan Dışişleri
Bakanı’na ziyaret
İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan
Muttaki ile acil insani yardım çalışmaları konusunu görüşmek üzere Kabil’e gitti. Burada yaptıkları
görüşmede İHH’nın uzun yıllardır ülkede yürüttüğü insani yardım çalışmaları, yetim çalışmaları ve
insani diplomasi çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ayrıca ülkede yaşanan kuraklık sebebiyle oluşan
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla planlanan su kuyusu projeleri hakkında bilgilendirmede bulundular. Görüşmede Muttaki, Türkiye’nin Afgan halkına olan desteğine ve tarihi bağlarımıza dikkat çekti. Ziyarette ayrıca eğitim, sağlık ve kalkınma gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tayfundan etkilenen Filipinlilere yardım
Filipinler’de yaşanan Rai Tayfunu’nda 388 kişi hayatını
kaybetti, 500’e yakın kişi yaralandı ve 60 kişi kayboldu.
Tayfun nedeniyle yaklaşık 482 bin ev hasar gördü. Felaket sonrasında 300 binden fazla insan kamplara yerleşti
ve 200 binden fazla kişi de Filipinler’in farklı noktalarına göç etti.
İHH olarak felaketin ardından bölgede acil yardım
çalışması başlatarak Cagayan De Oro bölgesinde 500
aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdik.
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İHH ekipleri zirvede!
İHH Afet Yönetimi birimine bağlı Arama Kurtarma Yüksek İrtifa ekibi, Kırgızistan-Tacikistan sınırında yer alan Pamir Dağları’nın 7 bin 134 rakımıyla en yüksek tepelerinden biri olan İbni Sina
Zirvesi’ne (Peak Lenin) 20 günlük bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış aynı zamanda Türkiye’den
bir arama kurtarma ekibinin ilk yüksek irtifa tırmanışı olarak tarihe geçti. Türkiye’den bu güne kadar yaklaşık 20 kişinin bireysel olarak yaptığı tırmanışı İHH, beş kişiyle gerçekleştirdi. Ekipte İHH
Afet Akademisi Sorumlusu ve Tırmanış Lideri Erdal Altıntaş, İHH Sualtı Arama Kurtarma Ekip Sorumlusu Ali Uygur ile İHH gönüllüleri Mehmet Taşdemir, Cihad Kaptan ve Ahmet Çelik yer aldı.
Tırmanışa, Türkiye’nin “Kar Leoparı” unvanı alan ilk kadın dağcısı Esin Handal, Everest’in zirvesine çıkan ilk Kosovalı kadın Uta İbrahimi ve Taylandlı dağcı Sukthawee Suwannachairop da katıldı.
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Somali’deki kuraklık
milyonlarca insanı etkiledi
Somali’de 2020 ve 2021 yıllarında yeterli yağış gerçekleşmediği için yaşanan kuraklık devam ediyor.
Milyonlarca insan, temiz suya ve yiyeceğe ulaşmakta güçlük çekiyor. Hükümet 23 Kasım’da “acil
durum” ilan etti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu. 2011’deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Birleşmiş Milletler’in raporuna göre kuraklıktan etkilenen 2,8 milyondan fazla kişi acil yardıma
ihtiyaç duyuyor, 110 binden fazla kişi ise şehir merkezlerine doğru göç ediyor. Güney bölgelerinde
çiftçiler kuraklık ve hava koşulları nedeniyle hayvanlarını kaybediyor. Bunun yanında beş yaşın
altındaki 1,2 milyon çocuk yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya. 2022 yılında 7,7 milyon
Somalilinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelere su ve gıda paketi ulaştırıyoruz. Abduwak şehrindeki 415 aileye 25 kilo şeker, 25 kilo pirinç, 25 kilo un ve 3 kilo yağdan
oluşan gıda paketlerini ulaştırdık. Ayrıca bölgede 240 ton su dağıtımı gerçekleştirdik.
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Kamerun’da yaşanan
çatışmalar göçe sebep oldu
Kamerun’un Kousseri bölgesinde yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 45 bin kişi Çad’a göç
etmek zorunda kaldı. Göç edenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bazı aileler
yanlarına eşya dahi alamadan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Ailelerin temel gıdaya ve kalacak yere ihtiyacı var. Acil olarak ihtiyaç sahibi ailelere un, pirinç, makarna, yağ, salça ve tuzdan
oluşan gıda paketi ile cibinlik, battaniye ve hasır ulaştırdık.

Sudan’da sel felaketinden etkilenen ailelere
insani yardım ulaştırdık
Sudan’ın Coda bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenerek
zor şartlar altında çevre köylere göç eden ailelere 450 adet gıda
paketi ve 600 adet hijyen paketi ulaştırdık.
Gıda paketinde un, şeker, yağ ve pirinç; hijyen paketinde ise
diş macunu, diş fırçası, el ve banyo sabunu, el havlusu, banyo
havlusu, banyo lifi, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, vazelin, cilt pudrası gibi ürünler bulunuyor.

Afrika’ya Kur’an-ı Kerim hediyesi
Hayırseverlerin desteğiyle Afrika’da hafızlık öğrencilerine Kur’an-ı Kerim ulaştırıyoruz. İHH İstanbul Kadın Teşkilatı’nın yürüttüğü kampanya ile 2021 yılında Çad’da 9 bin 152 adet Kur’an-ı
Kerim dağıtımı gerçekleştirdik.
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10 bininci

su kuyusunu açtık
Dünyada her 10 kişiden biri temiz suya erişemiyor; kuraklık, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Bugün milyonlarca insan yetersiz ve sağlıksız su kullanmak zorunda kaldığından dünyada kitlesel
hastalıklar giderek artıyor.
İHH olarak 21 yıldır dünyanın dört bir yanında temiz
suya ulaşamayan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için
çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ise ihtiyaç
duyulan bölgelerde su kuyusu açmak geliyor. Açtığımız su
kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılıyor. Böylece bölge insanlarının geçimlerini sağlamalarına da katkıda bulunmuş oluyoruz.
2021 yılında da su kuyusu çalışmalarımıza ara vermeden
devam ettik, Afrika ve Asya ülkelerinde yüz binlerce insana umut olduk. 2000 yılından bu yana 41 ülke ve bölgede
açtığımız su kuyusu sayısı 10 bine ulaştı ve bu kuyulardan
her gün yaklaşık 4 milyon 478 bin 400 kişi istifade ediyor.
Açtığımız standart su kuyularının yanında 104 adet derin
su kuyusunu da çeşitli ülkelerde faaliyete geçirdik. Standart
kuyuların ihtiyacı karşılamadığı durumlarda yapılan derin
su kuyuları; depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi, jeneratör
ve benzeri özelliklerle birlikte inşa edildi. Derin su kuyularının her biri 5 ila 10 bin kişinin ihtiyacını karşılıyor.

KUYU yazıp 3072’ye
göndererek 10₺ katkı
sağlayabilirsiniz.
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YETİM

Kız çocukları için
Bangladeş’e yetimhane
Bangladeş’te Atila Orhan Kız Yetimhanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. İki katlı olarak inşa ettiğimiz
yetimhanede dokuz oda, bir adet yemekhane, çok amaçlı kullanım için bir adet büyük salon, yedi
adet lavabo, bir adet eğitmen odası ve bir adet de müdür odası bulunuyor.
Yetim çocukları, kendi topraklarından ve kültürlerinden koparmadan sağlıklı bir şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar 13 ülkede 38 yetimhane ve iki eğitim merkezini hizmete sunduk.

YETIMHANE yazıp 3072’ye
göndererek 10₺ katkı
sağlayabilirsiniz.
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Bir yetime umut ol
Bağışçılarımızın desteğiyle Türkiye dahil 50 ülkede 120 binden fazla yetimin her ay düzenli olarak bakım, eğitim, sağlık, gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca her yıl 120 ülkede 1 milyon yetime dönemsel yardım ulaştırıyoruz. Yetim Sponsorluk Sistemi
ile bir kişi, aile, kurum, arkadaş grubu, sınıf veya okul, bir yetime sponsor olabiliyor.

Aylık 150₺ bağışlayarak siz de bir yetime sponsor olabilir;
onun eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına katkı
sağlayabilirsiniz.

ihh.org.tr/yetim
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SURİYE
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Suriye’de yaklaşık 11 yıldır devam eden savaş sebebiyle 6,6 milyon kişi yerinden edildi. Göç etmek zorunda kalan aileler yıllardır çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Çadır kentlerde 1,5 milyon insan yaşıyor ve bu
sayının çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
Savaşın başladığı günden bu yana sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için okul,
cami, su kuyusu, sağlık ocağı, eczane ve yetimhane gibi kalıcı eserler ortaya koyuyoruz. Bunun yanında tohum dağıtımı, ekmek fırını ve dikiş atölyesi gibi projeler
gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı sınırın her iki tarafındaki ofisimizle ve gönüllülerimizle sürdürüyoruz.
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Suriye’de kış
Suriye’de kış aylarında insani kriz daha da
derinleşiyor. Aileler maddi imkansızlıklar
sebebiyle gıda, bot, mont, battaniye, soba
ve kömüre ulaşamıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle kamplar çamurla doluyor, birçok
bölgede çadırlar ve eşyalar kullanılamaz
hale geliyor. Yıllardır olduğu gibi bu kış da
sizlerin desteğiyle Suriye halkını dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmıyoruz.
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10 Aralık İnsan Hakları Günü
Suriye başta olmak üzere dünya genelindeki
hak ihlallerini gündeme getirmek amacıyla
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde
bir kampanya başlattık. Basın açıklamasının ardından 81 ilden aynı anda hareket
eden 120 insani yardım tırı Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı.
İHH olarak kış yardımları ile 2021’in
sonuna kadar 394 insani yardım tırını Suriye’ye gönderdik. Dağıtımları Suriye’nin
çeşitli bölgelerinde dağınık halde bulunan
73 farklı kampta; İdlib’de, Azez’de, Cerablus’ta ve El-Bab’da gerçekleştirdik. Çadırların ısınması, çocukların, kadınların ve
yaşlı insanların soğuktan etkilenmemesi
için soba, kömür, battaniye, gıda ve benzeri yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırmaya devam ediyoruz. Yapılan yardımlardan aylık yaklaşık 85 bin kişi istifade
ediyor.
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Kuraklık
Suriye’de bu sene son 20 yılın en kurak dönemi yaşandı. Yaklaşık dört milyon dönüm arazide hasat yapılamadı. Çiftçilerin
ambarlarında tohum kalmadı. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak
üretime ve çiftçilere destek olmak için Suriye’ye Tohum Saçalım
projesini hayata geçirdik. Yetişecek buğdaylar üretimi canlandıracak ve birçok kişiye iş kapısı açacak.
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Suriye halkının karşı karşıya
kaldığı ekmek krizini çözmek
için çalışmalar yürütüyoruz. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde her
gün yaklaşık 300 bin ekmeği
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.
Ekmek üretim ve dağıtım projelerinden birini BM Suriye Sınır
Ötesi Yardım Fonu ile birlikte
gerçekleştiriyoruz. Bu projede
buğday satın alımı, una dönüştürme, ekmek üretimi ve kamplarda dağıtımı gibi aşamalar, alanında uzman ekipler tarafından
yürütülüyor.
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ORADAYDIK

Yeşeren
Umutlar
Samet Köprübaşı / Suriye, 2021

2013 yılında Suriye’deydim. Ülke içinde göç etmek zorunda kalan insanlara yardım ulaştırmak
için oradaydık. İdlib’e her biri onlarca kişi taşıyan
kamyonetler geliyordu ve ardı arkası kesilmiyordu. Yanlarına çok az eşya alabilmişlerdi.
İHH ekipleri ihtiyaç sahipleri için var gücüyle çalışıyordu. Tek görevimiz vardı: Hızlıca çadır
kurmak. Soğuk hepsini yormuştu ancak çadır
kurmazlarsa dışarıda kalan insanların soğuktan
korunması mümkün değildi.
2021 yılında, sekiz yıl önce çadır kurduğumuz
bölgeyi tekrar ziyaret etme fırsatı buldum. Gözlerime inanamadım. Kurduğumuz çadırlardan eser
yoktu. Hepsi yok olmuş, briket evler inşa edilmişti. Acil çözüm olarak kurduğumuz çadırların
yerine daha sağlam ve güvenilir briket evler inşa
etmek gerçekten muhteşem bir fikirdi. Evlerin her
birinde tuvalet, mutfak, elektrik tesisatı ve su deposu vardı. Her şey düşünülmüştü. Burada yeni
bir yaşam inşa edilmişti artık.
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40 yıldır devam eden savaş son buldu.
Ülke büyük bir insani krizle karşı karşıya.
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Sovyetler Birliği’nin işgali ile başlayan ardından iç savaş ve son olarak da ABD işgaliyle devam
eden süreç Afganistan’da yıllarca kaosun hakim olmasına sebep oldu. Ülke, yaşananlar sonucunda tamamen dış yardımlara bağımlı hale geldi.
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ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından ülkeye yurt dışından gelen tüm yardım fonları
durduruldu. Ekonomisini dış yardımlarla ayakta tutmaya çalışan Afganistan büyük bir krize sürüklendi. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı rapora göre ülke nüfusunun yarısından fazlası insani
yardıma ihtiyaç duyuyor. Etkisi artan kuraklık, devam eden ekonomik kriz, açlık ve buna bağlı
oluşan hastalıkların insani durumu daha da kötüleştireceği tahmin ediliyor.
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Ekonomik kriz ve
yoksulluk
Dünya Bankası verilerine göre Afganistan’daki kalkınma yardımları, ülkenin
gayrisafi milli gelirinin yüzde 22’sini oluşturuyor. Taliban’ın ülkede kontrolü ele
almasından önce uluslararası yardımların
Kabil yönetimi tarafından düzensiz kullanımı ve hatta yönetimin adının yolsuzluklara karışmış olması ülke ekonomisini
büyük bir çöküşün içine çekti.
ABD’nin, Afganistan Merkez Bankası’nın tüm rezervini dondurmasından sonra Afganistan’ın ithalatı finanse etme kabiliyeti (ithalata bağımlı bir ekonomi için)
oldukça azaldı. Biden yönetiminin baskısı
ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ülkenin
460 milyon dolarlık acil durum rezervlerine erişimini engelledi ve Dünya Bankası
Afganistan’daki tüm projelerini askıya aldı.
Avrupa Birliği de daha önce Afganistan’a
yapılması planlanan 10 yıllık 1,4 milyar
dolar değerindeki kalkınma yardımlarını
askıya aldığını açıkladı. Bu fonların kesilmesiyle yıllardır dış yardımlarla ayakta
kalmaya çalışan Afganistan’da ekonomi
durma noktasına geldi, bankacılık sistemi
tıkandı. Birçok iş yeri kapandı ve insanlar
işsiz kaldı. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan bazı aileler geçimlerini sağlayabilmek
için ev eşyalarını satıyor.

41

Göç hareketleri
Afganistan’da yıllardır devam eden savaş,
siyasi istikrarsızlık ve ekonomik kriz gibi
faktörler milyonlarca insanın başka ülkelere göç etmesine ya da ülke içinde yer
değiştirmesine yol açtı. ABD’nin çekilmesiyle yaşanan son yönetim değişikliğinin
ardından yine ülkeden göç edenler olduğu
gibi Afganistan’a dönüş yapanlar da oldu.
Alınan göçle ülkedeki sınırlı hizmetlerin
kapasitesi zorlandı ve bu durum yaşam koşulları konusunda endişelere neden oldu.
Dışarıya doğru yoğun göç dalgaları
yaşanırken, ülke içinde de yer değiştirmek
zorunda kalan insanların sayısı günden
güne artmaya başladı. Özellikle 2021 yılı
başlarında Afganistan’ın kuzey bölgelerinde şiddetlenen çatışmalar, ekonomik kriz,
siyasal belirsizlik ve kuraklık gibi faktörler
nedeniyle birçok insan ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle kuraklığın 2021 yılında çok şiddetli bir şekilde
hissedilmesiyle birlikte Uluslararası Göç
Örgütü (IOM)’nün belirttiği rakamlara
göre 2021 Ocak ayından Aralık ayına kadar ülke içinde yer değiştirmek zorunda
kalan insanların sayısı yaklaşık 700 bin.
Önceki yıllarda ülke içinde göç edenlerin
sayısı ise 5,5 milyona ulaştı.
Göçmenler ya akrabalarının evlerinde
kalıyor ya da şehir merkezlerindeki park
alanlarında derme çatma kurdukları bez
çadırlarda yaşıyorlar. Ülkede etkisini gösteren kuraklık ve ekonomik krizin boyutu
bu şekilde devam ettiği takdirde bu göç
hareketlerinin daha da artacağı tahmin
ediliyor.
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Can kayıpları ve
yetim nüfusu
Ülkede savaş nedeniyle çok sayıda insan
hayatını kaybetti. 1979’da Sovyetlerin Afganistan’a müdahalesi ile 1989 yılına kadar
süren çatışmalarda 2 milyondan fazla sivil
öldü. ABD’nin 2001-2021 yılları arasında ülkede sürdürdüğü uzun soluklu savaş
sonucu ise yaklaşık 50 bin sivilin hayatını
kaybettiği söylense de bu sayının çok daha
yüksek olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan
saldırılar, bombardımanlar ve yetersiz sağlık altyapısı sebebiyle birçok çocuk yetim
kaldı. Yerel kaynaklardan edinilen rakamlara göre ülke genelindeki yetim sayısı 2
milyondan fazla.
Afganistan’daki kriz, yetimlerin desteklenip hayata tekrar tutunmalarını zorlaştırıyor. Aynı zamanda maddi yetersizlikler
ve birçok bölgede eğitim olanaklarının
kısıtlı olması nedeniyle eğitimden de uzak
kalıyorlar. Binlerce çocuk yaşamlarını sokaklarda sürdürürken genellikle çalışmak
ve dilenmek zorunda kalıyorlar. Ailelerinin geçimini üstlenmek zorunda kalan
birçok çocuk günde ortalama iki dolardan
az kazanıyor. Bu çocukların çoğu yetersiz
beslenme ve kirlilikten kaynaklanan ciddi
hastalıklarla boğuşuyor.
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Şiddetli kuraklık
Afganistan’da tarım, halkın
en önemli gelir kaynağı. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık
büyük bir krize neden oldu.
Buğday, meyve ve sebze gibi
birçok tarım mahsulünün hasadı, kuraklık nedeniyle ortalamanın altında gerçekleşti.
Özellikle kırsal bölgelerde
tarıma bağlı yaşayan aileler
yiyecek bulmakta zorlanıyor
ve başka bölgelere göç etmek
zorunda kalıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte bu durumun daha kötü bir hal alacağı ve birçok insanın hayatını
tehdit edeceği tahmin ediliyor.
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Afganistan’da ne yapıyoruz?
Afganistan’da yaklaşık 25 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı özellikle yetim, eğitim, gıda, su & sanitasyon ve sürdürülebilir kalkınma yardımları alanında, Kabil ve Tahar şehirlerindeki
iki bölge ofisimiz ile planlayıp yürütüyoruz. Ülkedeki insani krizin
büyümesiyle harekete geçerek acil ihtiyaçları tespit etmek amacıyla
ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptık ve birçok alanda çalışma
gerçekleştirdik. Sizlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya
devam ediyoruz.

Ağustos ayından bu yana;
4.000 adet kumanya ulaştırdık.

645 adet çocuk ve hijyen paketi ulaştırdık.
2.000 adet battaniye hediye ettik.
Hastanelere 11.700$ değerinde tıbbi malzeme
desteğinde bulunduk.
Rabia Balkhı Hastanesi’ne 4.000$ değerinde
mutfak malzemesi desteğinde bulunduk.
Jumhuriat Hastanesi’ne 9.600$ değerinde
mutfak malzemesi desteğinde bulunduk.
Yetim sponsorluk projesi ile yaklaşık 3.000
yetime her ay finansal olarak destek sağlıyoruz.
Yardımlardan yaklaşık 39.000 kişi faydalandı.

Planladığımız çalışmalar
•
•
•
•

Kumanya, battaniye, çocuk gıda ve hijyen paketi dağıtımları
Çadırlarda kalan savaş mağdurları için briket ev inşası
Yetimhane inşası
Süt keçisi ve sağmal inek dağıtımı, kümes ve tavuk projesi gibi
kalkınma projeleri
• Yetim ve engelli ailelere nakdi ve sosyal yardım projeleri
• Hastanelere ilaç ve sarf malzeme dağıtımları
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RÖPORTAJ

“Biz bir aileyiz, bir
bütünün parçalarıyız.”
Röportaj: Ömer Çam

Hüseyin Oruç
İHH Başkan Vekili

Afganistan’daki durumu yakından
görme fırsatınız oldu. Ülkede şu an ne
yaşanıyor?
Afganistan için 15 Ağustos tarihi çok önemli oldu. Amerika’nın bölgeden çekilmesiyle
ilgili pazarlıklar Katar’da devam etti ve normalde mayıs ayından itibaren çekilmek üzere
anlaştılar. Yeni Afgan hükümetinin de bir geçiş hükümeti olması, bu hükümetin içerisinde Amerika’yla savaşı yürüten Taliban’ın ve
onunla birlikte mevcut Afgan hükümetinin
yetkililerinin olması planlanmıştı. Ama 15
Ağustos’ta Eşref Gani ülkeyi terk etti. Bunun üzerine Taliban’ın hızlıca Kabil’e girip
güvenliği sağlaması üzerine anlaşma yapıldı.
Ülkenin çoğu yerinde çatışmaya gerek olmadan kontrolü sağlamışlardı. Kabil’de de
çok kısa süre içerisinde kontrolü sağlayıp
güvenliği temin ettiler. Yeni hükümetin çok
önemli iki şeyi başardığını gördüm. Birincisi,
şu anda Afganistan’ın tamamına yakınında
güvenlikle ilgili problemler çözülmüş. İkincisi ise birlik. Ülkede artık tek bir otorite var.
Yeni Afgan hükümeti bütün ülkeye hakim.
Öncesinde etnik bir bölünme vardı, bir Afgan hükümeti vardı ama her etnik lider kendi bölgesinin başı gibiydi. Yeni hükümette
ağırlığı Peştun olan, ama diğer etniklerin de
bakan olduğu, bakan yardımcısı olduğu bir
yapılanmaya gidilmiş. Hem içeride birliklerini sağlamaya devam ediyorlar hem de yeni
Afganistan’ı dünyaya tanıtmak, dünyayla iletişimini kurmak için çaba harcıyorlar.
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Afganistan bölge için neden önemli bir
ülke?
Afganistan bulunduğu coğrafya açısından kilit bir noktada. Birçok devletle sınırı var, tam
ortada. İran, Pakistan, Rusya, Çin, ABD,
herkes bölgeyle ilgili hesabını orada görmüş.
Belki de bölgenin en zayıf ülkesi olmasından
kaynaklanıyor. Bütün bu uluslararası güçlerin hepsinin gelip oradaki anahtarda olma
isteği var. Ruslar için ayrı, Çin için ayrı bir
stratejik konumu var. ABD bu ikisini konumlandırmak için orada olmak istedi. İngilizler geçmişte benzer şeyi istiyorlardı. Pakistan için ise milli güvenlik problemi. İran için
de aynı şekilde. Bu kadar büyük çıkarların
çatıştığı yerde de faturayı hep Afgan halkı
ödemiş. Bunun yanına ekonomik imkanları
koyabilirsiniz, insan gücünü koyabilirsiniz,
ama en büyük problemi coğrafyası ve insan
kapasitesi. 50 yıla yakın bir zamandır savaş
var. Nesiller cahil bırakılmış, etnik bölünme
temin edilmiş. Afgan olmaktan, Müslüman

olmaktansa Peştun olmak, Tacik olmak,
Türkmen olmak önemli hale gelmiş. Bu da
toplumsal kırılmalara neden olmuş.
Afgan halkı yaşananlardan nasıl
etkileniyor?
Halk her şeyden bıkmış. İki şey Afgan halkı için olmazsa olmaz, güvenlik ve birlik.
Şu anda bunun sağlandığını görüyorlar ve
bundan dolayı ciddi bir memnuniyet var.
Ülkenin en büyük problemlerinden biri de
yoksulluk. Zaten kıt olan imkanlar belli sayıda ailenin kontrolüne girmiş ve tamamen
oralara akıyor. Müthiş bir gelir adaletsizliği
ortaya çıkmış. Yeni hükümet bütün bunları
bitirmeyi vadediyor. Bundan da Afgan halkı
memnun ve ilk defa da bir umudu var. Kimin geldiği çok umurlarında değil. Yeter ki
güvenlik olsun, yeter ki karınlarını doyuracak imkanlara kavuşsunlar. Çünkü geçmiş
her şeyiyle çok karanlık. Ben arazide dolaşırken Afganistan’da, bütün etnik yapılarda

bunu gördüm. Türkmen olan da Tacik olan
da Peştun olan da Hazaralar da hepsi bunlar
sağlanırsa birlikte yaşayabileceklerine inanıyor. Halkın derdi çocukları, halkın derdi
karınlarını doyurmak. Bu imkanları bulacaklarını umut ediyorlar.
İHH Afganistan’daki çalışmalarına ne
zaman ve nasıl başladı?
Afganistan bizim ilk çalıştığımız ülkelerden
bir tanesi. Sanıyorum ilk ziyaretimiz 1996’da
oldu. O tarihten beri biz düzenli olarak Afganistan’da çalışmalar yapıyoruz. Kendi iç dengelerinden dolayı Suriye gibi, Pakistan veya
Somali gibi çok büyük projeler yaptığımız bir
ülke olmadı Afganistan. Daha dengeli giden
bir çalışmamız oldu. Ağırlıklı olarak yetimlere
yönelik çalışmalar yaptık. Şu anda 3 binden
fazla yetimimiz var, onlara düzenli olarak yardım ulaştırıyoruz. Kabil’in merkezinde çok
güzel bir yetimhanemiz var. Bizim için bütün
yetimhaneler çok değerli. Ama oradaki yetim-
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hane, Türkiye’den iki arkadaşımızın, Bahattin
Yıldız ağabey ile Faruk Aktaş’ın ve Afganistanlı iki kardeşimizin şehit oldukları uçak kazası
sonrası yapılan bir yetimhane. Çok sayıda su
kuyusu yapıldı, çok sayıda öğrenci yetişti. Bu
savaşın içerisinde çok büyük bir cahillik var
ama eğitime önem veren, geleceğin eğitimde
olduğunu gören ve bunun için çocuklarını
yetiştirmeye çalışan çok fedakar aileler de var.
Yüzlerce çocuk hem yetimhanemizde hem de
açtığımız eğitim tesislerinde hayata hazırlandılar. Şimdi çalışmalarımızı biraz daha yoğun
devam ettiriyoruz. Çünkü insani durum her
gün biraz daha zorlaşıyor, her gün büyük bir
sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ne kadar çok
destek bulabilirsek de o kadar yoğun bir şekilde Afganistan’da olmak istiyoruz.
Son süreçte neler yapıldı, ağustos sonrası
hangi kampanya ve projelere ağırlık
verildi?
2 milyon civarı yetimin olduğu söyleniyor
Afganistan’da. 30 milyonluk nüfus içinde 2
milyon yetim çok büyük bir sayı. Bunların
bir kısmı yetimhanelerde kalıyorlardı. Şimdi
halkın kendi imkanları yok, kuraklık yaşanmış, ekonomik kriz yaşanıyor. Tüm bunların
hepsi üst üste gelince yetimhanelere olan destek çok aza inmiş. Buraların desteklenmesine
yönelik, en azından gıda ihtiyaçlarının teminine yönelik özel bir proje devam ediyor. İç
göçle şehirlerin etrafına gelen mülteciler var.
Ekibimiz onlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gazne şehrinde büyük bir yetimhane
yapılacak inşallah. “İlk tesis ortaya çıktıktan
sonra onun yenileri inşallah başkaları tarafından da yapılır.” diye umut ediyoruz. Ama
özellikle Afganistan’ın bu kışı geçirmesi için
bütün dünyanın yoğun bir şekilde destek olması lazım.
İHH tarafından Afganistan’a 100 ton
buğday tohumu gönderildi. Buğday
tohumu neden önemli?
Bu sene bir kuraklık yaşadılar. Bu kuraklık
sebebiyle ellerinde tohum da yok, ekecek bir
şeyleri de yok. Bunlar hibrit tohum değiller,
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yani oradan ürettiğimiz buğday da tohum
olarak kullanılabilecek. Afganistan iklimine
uygun bu tohumların şu an bir kısmı ekildi,
bir kısmı da önümüzdeki baharda ekilecek.
Alınan yüz tonu götürdük ama ilk ürün alındığında bu, iki bin ton olacak. Ondan sonraki
yılda da katlanarak artacak. Bunu anlayan bir
tarım bürokrasisi var. Afganistan’ın buğday
tohumu altyapısını oluşturacak bir yardım
oldu. Bunu iyi bir şekilde değerlendirdiklerinde tohum konusunda Afganistan’ın dışa bağımlılığı çok azalacak. Bu çok stratejik bir şey.
Türkiye için de ekmek önemli ama Afganistan
için çok daha önemli, halkın temel besini. Kiminle konuşursanız hep diyor ki “Biz Rusları
da Amerikalıları da ekmek ve çayla yendik.
Başka bir şeyimiz yoktu.” Onun için buğday
çok önemli. Dışarıdan satın almak zorundalar
ama Afganistan’ın da üretim yapma kapasitesi
oldukça yüksek. Halkın zaten yüzde 80’e yakını tarımla uğraşıyor. Ağırlıklı olarak tarıma
yatırım yapacaklar, tarımı destekleyecekler. En
başta gıda noktasında kendi kendine yeten bir
Afganistan oluşturmak istiyorlar. Halkın talebi de birinci derecede bu zaten.
Afganistan’a getirilen kısıtlamalar ülkeyi
nasıl etkiliyor?
Çok etkiliyor çünkü uluslararası kurumlar
Afganistan’dan çıktılar. Fazla büyük olmayan
bütçesinin neredeyse yarısı gitti. Uluslararası
ajanslar gitti. Birleşmiş Milletler organlarının bir kısmı çalışıyor, bir kısmı çalışmıyor.
Sadece temel sağlık hizmetleri 2 bin 500’e
yakın sağlık ocağı vasıtasıyla yürütülüyor ve
bunların tamamı uluslararası fonla işliyor.
Bunun belki yüzde 10-15’i açık, diğerleri
kapanmak zorunda kalmış. Sağlık böyle etkilenmiş. Eğitim de aynı şekilde etkilenmiş. İç
göçle evinden çıkmış olan 5 milyon civarında
insandan bahsediliyor. Bu insanlara da ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler ve diğer Batılı
kurumlar yardım etmişler. Eğer bu yardım
mekanizması daha düzenli işletilebilse, insanların kendi bölgelerinde yardım yapılabilseymiş bu göçler de olmazmış. Hiç değilse
kendi evlerinde yaşayabilirler, çadırda yaşa-

mak zorunda kalmazlarmış. Ekonomik kriz,
yeni bir hükümet, yaşanan kıtlık, uluslararası
ekonomik ambargo, bir de kış şartları, hepsi
üst üste gelince insani durum gerçekten oldukça vahim. Dünyadaki bütün kriz bölgelerini biliyoruz, takip ediyoruz. Her bölgenin
kendine göre öncelikleri var. Kendine göre
sıkıntıları var ama sanıyorum bunların içerisinde bu kışı en zor geçirecek yer Afganistan.
Bundan sonrası için nasıl bir Afganistan
öngörüyorsunuz?
Olaylara pozitif bakmanın değerli olduğuna
inanıyorum. Bizim birinci derecede yapacağımız şey yalnız olmadıklarını göstermek.
“Bu işte yalnız değilsiniz, bu işte Türkiye’deki Müslümanlar da Afganistan’da yaşayan
insanları önemsiyorlar. Biz bir aileyiz, bir bütünüz, bir bütünün parçalarıyız.” Bunu hissettirmemiz lazım. Bu kış çok zor, çok soğuk
geçecek. Belki dünyanın uzun yıllardır duymadığı, yokluktan ve soğuktan dolayı çok
sayıda insanın hayatını kaybettiği manzaralar
ile karşı karşıya kalacak Afganistan ama bu
kışı geçirdikten sonra daha büyük bir gelişim
umut ediyorum. Çünkü 40 yıllık savaşın sonunda ilk defa güvenlik var, ilk defa birlik
var. İnsanlar ürettiklerini çoluğu çocuğu için
harcayabilecek. Kimse gelip el koymayacak.
En büyük problem olarak hep bunu anlattılar. Eğer adalet düzeninde iyi bir mekanizma
oluşturulursa iyi bir yönetim ortaya çıkar.
Burada en kilit görev yeni hükümetten ziyade uluslararası kamuoyuna düşüyor. Uluslararası kamuoyu kendisinin hoşuna gitmeyen
bir hükümetin başa gelmiş olmasından dolayı Afgan halkını cezalandırmaya kalkarsa
herkes çok büyük bedel ödeyecek. Oysaki
insanların beklentileri lüks bir evde oturmak
değil, lüks mobilyalar satın almak değil, çocuklarını kolejlerde okutmak değil, günde üç
kere mükellef sofralar kurmak değil.
Afganistan’ın en çok ne gibi projelere
ihtiyacı var?
Afganistan’ın acil yardıma ihtiyacı var, bu
doğru ama Afganistan’ın yardımdan ziyade

yatırıma ihtiyacı var. Belki iş adamlarımıza bir çağrı yapmak lazım. Afganistan uzun
yıllardır sıkıntı çeken ama geniş ekonomik
imkanları olan bir ülke. 30 milyon tüketicinin olduğu bir yer Afganistan. Her türlü
yatırımın kâra dönüşebileceği bir yer. Tüccarlarımız hem Afganistan’a hizmet etmek
hem de para kazanmak perspektifiyle bakıp
oraya gitmeliler. Afganistan’a yatırım yapmalılar, Afganistan ile ticaret yapmalılar. Bütün
bunlar ilk dönemde yapacağımız acil yardımlardan daha öncelikli şeyler olacak. Afganistan’da Türkiye, Türk insanı çok seviliyor.
Türkiye’den giden yatırımcılar da sanıyorum
diğer ülkelerden gidenlere göre daha ayrıcalıklı olabilirler. Eğer iş adamlarımız Afganistan’a gider ve oralarda yatırım yaparlarsa
hem Afganistan’a hem de Türkiye’ye çok büyük faydaları olur diye düşünüyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Afganistan’dayken şunu söylemiştim ben. Aslında burada Türkiye’nin üzerine çok önemli
bir sorumluluk düşüyor. Boyutuna ve miktarına bakmadan Afganistan’a yardım etmemiz
lazım. Bu dönem yardım edebilirsek inşallah
nesiller boyu konuşulacak bir kardeşliğin de
temeli atılmış olur. Birbirini çok seviyor bu
millet, birbirleri ile pek iletişimleri olmasa bile
ciddi manada bir yakınlık var. Türkiye en zor
zamanında orada biraz daha çok görülürse inşallah Afganistan ile Türkiye arasında da çok
güzel kardeşlik kubbeleri oluşturulacak. Çok
sayıda insan ekonomik problemlerden ve açlıktan dolayı ülkeyi terk ediyor, terk etmek
istiyor. İran’da 3 milyona yakın Afganistanlının olduğundan bahsediliyor. Bunların hedefi
Türkiye’ye gelmek veya Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek. Bu da hem Türkiye açısından
hem de Batı açısından çok büyük riskler taşıyor. Eğer bu olursa zaten Afganistan’ı ayağa
kaldıracak kimse kalmayacak. Bizim öncelikle
bu insanlara umudu, Afganistan’da vermemiz
lazım. Ne kadar çok orada olursak gelecek
kaygısı da o kadar azalacak inşallah. Bizim de
memleket olarak yaşayacağımız bu göç dalgaları o kadar azalır diye ümit ediyoruz.

51

PERDE İLE AYRILAN
HAYATLAR
Ömer Çam

AFGANİSTAN, 2021
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SEYAHATNAME

Afganistan’a insani yardım ulaştırmak ve
ülkedeki insani krizi daha iyi anlatabilmek
amacıyla İstanbul’dan yola çıktık. Afganistan’a uçuşlar henüz başlamadığı için önce
Pakistan’a gidip ardından kara yoluyla sınırı
geçmeyi planlıyoruz. Ancak Pakistan sınır
geçişlerini kapattığı için üç gün boyunca
İslamabad’da konaklıyoruz. Sınırdan geçilebildiğini öğrenir öğrenmez yola koyuluyoruz. Yol kenarlarında Afganistan’a gıda
ve insani yardım götürmek için bekleyen
binlerce tır olduğunu görüyoruz. Sınır kapısına geldiğimizde Pakistanlı görevliler bizi
yaklaşık bir saat boyunca sorgulayıp kim
olduğumuzu, Afganistan’a neden gitmek
istediğimizi, orada ne yapacağımızı öğrenmeye çalışıyorlar. İHH’yı tanıtıp faaliyetlerini anlattıktan sonra bizi hayır dualarıyla
Afganistan’a uğurluyorlar. Afganistan’a adımımızı attığımız anda kaos başlıyor. Kapılara dayanmış yüzlerce insan, Pakistan’a geçebilmek için bekliyor. Aralarından sıyrılıp
ülkeye giriş yapıyoruz.
Kabil’e beş saatlik yorucu bir yolculuğumuz var. Birbirinden güzel manzaralar bizi
karşılıyor; ağaçlar, nehirler, dereler... Dağ
geçitlerine giriyoruz, tehlikeli yollardan geçiyoruz ve sonunda Kabil’e varıyoruz. İlk
günümüzde Kabil-İstanbul Kardeşlik Yetimhanesi’ne gidip hocalarla ve çocuklarla
görüşüyoruz. Çocukların çoğu babasını bir
bombardımanda veya saldırıda kaybetmiş.
Hepsinin ortak hayali ülkelerinde barış ve
güven ortamının oluşması. Hangi çocukla
konuşsak “Bu yetimhane olmasaydı biz ne
yapardık?” diyor. Hepsi burada olmaktan
dolayı çok mutlu. Hocalarını çok seviyorlar.
Yetimhanenin müdürü Müslim hoca sadece
buradaki çocuklarla değil ülkenin dört bir
yanındaki yetimlerle ilgilenmeye çalışıyor.
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Abdulaziz dokuz yaşında. Babası savaş sırasında
vefat etmiş. Çobanlık yaparak Afganistan’daki birçok
çocuk gibi annesinin yükünü 55
omuzluyor.

SEYAHATNAME

Afganistan’ın Laghman vilayetine gidiyoruz. Laghman’ın dağ köylerine doğru yola
çıkıyoruz. Bizi önce geniş tarlalar karşılıyor.
İnsanlar Afganistan’ın kurak topraklarından
geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Tarlalarda onlarca çocuk görüyorum. Kendilerinden büyük yükleri yüklenmişler sırtlarına.
Neredeyse yol bile olmayan yerlerden
geçiyoruz. Üç saatlik yorucu bir yolculuğun
ardından köye varıyoruz. Aracımızı park
eder etmez köyün erkekleri etrafımızı sarıyor. Neden geldiğimizi anlatınca yüzlerinde
bir gülümseme beliriyor ve sıcak bir selamlama ile bize köyü gezdirmeye başlıyorlar.
Köyde tarıma uygun toprak bulunmadığı
için toprakları başka yerlerden getirip o
şekilde küçük tarlalar oluşturuyorlarmış.
Köylüler su ihtiyaçlarını dereden karşılıyorlar ancak kuraklık sebebiyle deredeki su bir
hayli azalmış. Şimdi derenin tamamen kurumasından korkuyorlar.
Keçilerini dereden karşıya geçirip yanımıza gelen küçük bir çobanla tanışıyorum.
İsmi Abdulaziz, henüz dokuz yaşında. Babası savaş sırasında vefat edince köye, dayısının yanına taşınmış. Neden çobanlık
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yaptığını sorduğumda gururlu bir şekilde
buradaki çocuklar için bunun normal olduğunu, ailelerini geçindirmek için hep birlikte çalıştıklarını söylüyor. Köyde gezmeye
devam ederken, gerçekten de bütün çocukların bir şeylerle uğraştıklarını görüyorum.
Bazıları ağaç buduyor, bazıları küçük bahçelerinden meyve-sebze topluyor ya da hayvanlarla ilgileniyor.
Köydeki yetim ailelerinden birini ziyaret
ediyoruz. İzzetullah ve kardeşi Ubeydullah’ın
babaları şehre iş aramaya gittiğinde bir saldırı
sonucu vefat etmiş. Bir evin içinde iki aile
yaşıyor. Babaları vefat edince maddi yetersizlikten dolayı köydeki komşularından birinin
evine taşınmışlar. Evi ince bir perdeyle ortadan ikiye ayırmışlar. Yerde küçük bir halı
ve halının üstünde üç kişinin uyuyabileceği
kadar minder var. Eğer köylülerden birisi iş
verirse anneleriyle birlikte o işi yapıyorlarmış. Bazen tarlalarda çalışıyor bazen de hayvanları otlatıyorlarmış. İş olmadığı takdirde
perdenin arkasındaki komşuları eğer varsa
yemeğini onlarla paylaşıyormuş. Bu küçük
evde yaşayan ailelere, bir süreliğine düzenli
bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar yardımda bulunuyoruz.

Afganistan’da çocuk olmanın yükü çok
ağır. Arabaların bile zor ulaştığı küçük bir
dağ köyünde yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Tarladaki çocuklar gibi biz de insanların
derdini sırtlanıp gün batımında köylülerin
hayır dualarıyla oradan ayrılıyoruz.
Ertesi gün bir camiyi ziyaret ediyoruz.
Cami bahçesindeki bir odada iki çocuk
kalıyor. Subhanallah ve Zikrullah’ın aileleri bir bombardıman sırasında vefat etmiş.
Komşuları olan imam Halil Ahmed onları
alıp camideki odasına yerleştirmiş. Yedi ve
on bir yaşında olan iki kardeş sabah uyanıp
imamla birlikte ders çalışıyor ve sonra Halil
Ahmed onları ellerinden tutup medreseye
götürüyor ve hocalarına teslim ediyor. Kardeşlerin hiçbir geliri yok. Afganistan’da Subhanallah ve Zikrullah gibi, savaşın yetim
bıraktığı yüz binlerce çocuk var. Bu çocukların çoğu iki kardeş kadar bile şanslı değil.
Çocukların eğitim gördüğü medreseyi
ziyaret ettikten sonra onlara yeni kıyafetler

alıyoruz. Birlikte yemek yiyip bir gün de olsa
eğlenmeleri için sürpriz yaparak Subhanallah ve Zikrullah’ı lunaparka götürüyoruz.
Ağabeyi hep durgun ama Subhanallah’ın
yüzünden gülücükler eksik olmuyor. Biraz
eğlendikten sonra iki kardeşi hocalarına teslim ediyoruz ve Halil Ahmed’e çocuklarla
bir süre daha rahatça ilgilenebilmesi için
destekte bulunarak Kabil’e geri dönüyoruz.
Kabil savaş dolayısıyla son dönemde çok
göç vermiş ama ona rağmen sokaklar kalabalık. Hayat akıyor, çarşı pazar tıklım tıklım dolu. Yıllardır devam eden savaş bitmiş,
insanlar biraz da olsa kendilerini güvende
hissediyorlar artık. Ancak insanların gözlerine baktığınızda savaşın etkisini görebiliyorsunuz. Bugün Afganistan’da en büyük
problem ekonomi. Hazine yağmalanmış,
ülkenin yurt dışındaki varlıklarına blokeler
koyulmuş. Bunun yanında kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde sıkıntılar yaşanıyor.
Dışarıdan gelecek yardımlara ihtiyaçları var.
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KATARAKT

2021’de 11 bin
katarakt ameliyatı
Katarakt hastalığı, genellikle doğuştan ya da sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanır.
Fakat tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bugün dünyada milyonlarca insan tedavi olanaklarına ulaşamadığı için hayatı bulanık görüyor. İHH olarak Asya ve Afrika’da katarakt ameliyatları gerçekleştiriyoruz.
Siz Görürseniz Onlar da Görecek katarakt projesi 2007 yılında Afrika’da başladı. Kampanya ile Afrika ve Asya kıtasında 800 bin kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 400 bin kişi muayene
edildi. 152 bin kişi yeniden görmeye başladı. Sizlerin destekleriyle proje, 2021 yılı içerisinde 11
bin 52 kişinin daha ışığa kavuşmasına vesile oldu. 2022 yılında Mali, Nijer, Pakistan, Sri Lanka
ve Hindistan’da katarakt ameliyatı yapmayı hedefliyoruz.
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Nijer Göz Hastanesi
Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının yüzde 60’ı çöllerden oluşan Nijer’de katarakt
hastası sayısı azımsanmayacak durumda: 130 bin. Kataraktın oluşumunda göze gelen çöl kumlarının etkisi bu ülkede oldukça fazla. Vakfımız, 2014 yılında Nijer’in başkenti Niamey’de bir göz
hastanesinin kurulmasına vesile oldu. Hastane, maddi ve teknik imkansızlık nedeniyle ameliyat
olamayan binlerce hastaya umut oldu; beş yılda 10 binden fazla ameliyat yapıldı. Ayrıca Türkiye’den giden uzman doktorlar, bölgedeki yerel doktorlara eğitimler verdi. Hastane 2019 yılında
Nijer Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Katarakt projemize
850₺ bağışlayarak, bir
kişinin görmesine vesile
olabilirsiniz. Detaylı
bilgi için 0212 631 2121’i
arayabilirsiniz.
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Yemen’de savaş yıllardır devam ediyor.
Çatışmalardan dolayı milyonlarca kişi
yardıma muhtaç hale geldi. Bundan
en fazla etkilenenler ise çocuklar. 20 yıldır
Yemen’e yardım ulaştırıyor, halkın
yaralarını sarıyoruz.
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YEMEN

Yemen’de yıllardır devam eden iç çatışmalar insani krize sebep oldu ve
ülkeyi yıkıma uğrattı. ABD’nin Irak’ı işgali ile başlayan Ortadoğu’daki
varlığı, aynı zamanda İran’ın bölgedeki nüfuz alanını büyük ölçüde
genişletmesini sağladı. Irak, Lübnan ve Suriye’nin ardından Yemen’de
de nüfuzunu artırmayı hedefleyen İran’ın Husilerle yakınlaşması bölgedeki Arap ülkeleri tarafından bir tehdit olarak görüldü. Arap Baharı’nın da etkisiyle başlayan siyasi çekişme, 2015 yılında yerini sıcak
çatışmalara ve iç savaşa bıraktı. Bugün, Yemen halkı açlığa ve ölümlere
sebep olan insani krizle boğuşuyor.

Yaşanan gelişmeler sonunda;
29 milyonluk nüfusun 20,7 milyonu
insani yardıma muhtaç hale geldi.
7 bin insan çatışmalardan dolayı hayatını
kaybetti.
Halkın yüzde 75’i gıda başta olmak üzere sağlık ve
temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.
Yardıma muhtaç insanların yarısını
-11,3 milyon- çocuklar oluşturuyor.
16 milyon kişinin temiz su ve sanitasyona
erişimi bulunmuyor.
4,5 milyon insanın acil barınmaya ihtiyacı var.
4 milyon Yemenli, mülteci konumuna düştü.
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YEMEN

20 yıldır Yemen’deyiz
Çatışmaların devam ettiği Yemen’de ülkedeki kargaşadan etkilenen ve kırsal kesimlerde imkansızlıklar içerisinde yaşayan
ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalara
devam ediyoruz. Kimi zaman gıda, kimi
zaman tıbbi yardımları kapsayan acil müdahalelerde bulunarak, iç savaşın ve kuraklığın etkisini hafifletmeyi amaçlıyoruz.
Yemen’de krizin başladığı 2011’den
bu yana 2 milyon kişiye kumanya, yatak,
battaniye ve sağlık yardımında bulunduk.
Bununla birlikte Türkiye’den Yemen’e 17
tır insani yardım malzemesi ulaştırdık.
Eğitimden mahrum kalan çocuklar için
Marib’de sahra okulu inşa projesi devam
ediyor. Proje tamamlandığında bin 200
Yemenli öğrenci, eğitim imkanına kavuşmuş olacak.
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Sağlık yardımları
Yemen’deki en büyük sorunlardan biri de
sağlık. Çatışmalardan dolayı çöken sağlık
altyapısı milyonlarca kişiyi olumsuz etkiliyor. Normal şartlar altında çok ucuza temin
edilebilecek malzemelerin yokluğu gibi sebeplerden çocuklar hayatını kaybediyor.
Bağışçılarımızın destekleriyle Yemen’de
sağlık faaliyetlerine devam ediyoruz. Ahrar Vadisi’nde yaşayan 152 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdik. Marib’de
mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgede sağlık konteynerlerini hayata geçirdik. Merkezden aylık bin 500 kişi istifade
ediyor. 16 hastane ve sağlık merkezinin
oksijen tüpü ihtiyacını sürekli olarak karşılıyoruz. Aden’de bulunan bir rehabilite
merkezine işletim desteği veriyoruz. Merkezde, beyin felci geçiren 250 çocuğun tedavisini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, başkent
Sana’da bir sağlık merkezinin işletimine
destek oluyoruz.
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Bosna-Hersek’teki
Kargaşanın
Arka Planı
Emin Emin

B

osna-Hersek’te 12 yıl yüksek temsilci olarak görev yapan Valentin
Inzko’nun Srebrenitsa Soykırımı’nın
inkarını ve aralarında Ratko Mladiç’in de
bulunduğu savaş suçlularının yüceltilmesini
suç sayan düzenlemeyi yasalaştırma kararı,
ülkede ayrılıkçı seslerin yeniden yükselmesine neden oldu.
Özellikle
Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin
Sırp üyesi Milorad Dodik, Yüksek Temsilci’nin
kararı iptal edilene kadar
Bosna Federasyonu, cumhurbaşkanlığı, parlamento ve federal
hükümetteki kilit organları boykot
edeceklerine, akabinde de ülkenin parçalanma sürecini başlatacaklarına dair
açıklamalarda bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında -özellikle Bosna-Hersek’te faaliyet gösteren Avrupa
Birliği Gücü’nün (EUFOR) görev süresinin
sona ermek üzere olduğu ve uzatılmama riskinin bulunduğu bir zamanda- Dodik yeni
bir açıklama daha yaparak Bosna-Hersek
Silahlı Kuvvetleri’nin kurulmasına yönelik
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onayı geri çekme ve bir Sırp Cumhuriyeti Ordusu kurmak için Sırp Cumhuriyeti
Meclisi’ne yasa teklifi sunma niyetini ilan
etti. Ayrıca Bosna Devleti’nin askeri güç ve
güvenlik üzerindeki tek yetkisine de meydan
okuyarak, Sırp Cumhuriyeti topraklarında
devlet düzeyindeki yargı organları ile istihbarat ve polis teşkilatlarının çalışmalarını yasaklayan yasaları
çıkaracaklarını da duyurdu.

Ayrılıkçı Söylemlerin
Nedenleri
Bosna-Hersek’teki ayrılıkçı söylemlerin en
önemli sebebi, Bosna Savaşı’nı sona erdirmek için
imzalanan ve ülkenin kusurlu
siyasi sistemini tasarlayan Dayton Barış Anlaşması’dır. Ayrıca son
yerel seçimlerde Sırp Cumhuriyeti’nde oyları düşen Milorad Dodik’in oylarını arttırma hırsı; yeni yüksek temsilcinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) daimi üyeleri olan Rusya ve Çin’in
onayı olmaksızın atanması; Avrupa Birliği
(AB) genişleme sürecinin neredeyse sona ermesi gibi nedenler de bu sürece etki ediyor.

Dayton Anlaşması
Bosna-Hersek’in kaderini yazan Dayton
Anlaşması’na göre ülke, 10 kantondan oluşan ve ademimerkeziyet (devlet merkezinin
gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması) esasına göre yönetilen Bosna-Hersek Federasyonu, Sırp Cumhuriyeti
ve ayrı bir yönetimi olan Brcko bölgesinden
meydana geliyor. Brcko’nun en önemli işlevi
ise Sırp Cumhuriyeti topraklarını ikiye bölerek Bosnalı Sırpların toprak bütünlüğünü
engellemek. Bosna-Hersek’teki en yüksek
siyasi otorite olan Başkanlık Konseyi Sırp,
Boşnak ve Hırvatları temsil eden üç kişiden
oluşuyor ve her üye, ülkeyi sekiz aylık sürelerle dönüşümlü olarak yönetiyor. Hırvat ve
Boşnak meclis üyeleri Bosna-Hersek Federasyonu’ndan seçilirken, Sırp meclis üyesi
Sırp Cumhuriyeti’nden seçiliyor. Sırp Cumhuriyeti’nde yaşayan bir Boşnak veya Hırvat
sadece Sırp temsilciye oy verebilirken, Bosna-Hersek Federasyonu’nda yaşayan bir Sırp
da sadece Boşnak veya Hırvat temsilciye oy
verebiliyor.
Başkanlık Konseyi kararlarını oy birliği
ile alabiliyor; yani alınan herhangi bir karar Sırp, Boşnak ve Hırvat cumhurbaşkanlarının onayını gerektiriyor. Oy birliğinin
sağlanamadığı durumlarda ise çekimser kalma zorunluluğu bulunuyor. Örneğin Bosna-Hersek, BMGK’de ABD Başkanı Donald
Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının oylamasında bu sebeple çekimser kaldı. Benzer şekilde Bosna-Hersek, Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi tarafından

veto edildiği için Kosova’nın bağımsızlığını
tanıyamadı. Her üç grup da ülkenin geleceği için önemli olan AB üyeliğini desteklerken, Sırplar tarafından desteklenmediği için
NATO üyeliği askıya alındı.
Dayton Anlaşması’nın yarattığı karmaşık
sistemin en büyük tuhaflıklarından biri -ve
bugün tartışmaların merkezinde yer alan makam- “Yüksek Temsilci” pozisyonudur. Bu
kişi, BMGK tarafından atanan geniş yetkilere sahip yabancı bir diplomattır. Başkanlık
Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere ülkedeki diğer tüm hükümet yetkililerini görevden
alma ve yasayı değiştirme hakkına sahiptir.
Örneğin 2001 yılında Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Ante Jelaviç o zamanki yüksek temsilci tarafından görevden
alınmıştır.
Bu karmaşık sistem, özellikle tasarlanmış
bir Pandora Kutusu’na benzetilebilir. Zira
mevcut anayasanın ülkenin parçalanmasına
ön hazırlık olarak değerlendirilebilecek şekilde düzenlenmiş olması sistem için ciddi bir
tehdit. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp Cumhuriyeti’nin Bosna-Hersek’ten bağımsızlığını
ilan edip uzun vadede Sırbistan ile bütünleşmek istediğini ve bu yönde adımlar attığını
açıkça belirttiği halde herhangi bir yaptırımla dahi karşılaşmıyor.
Bir diğer kurucu halk olan Hırvatlar
da yoğun nüfuslu bölgelerinin Bosna-Hersek’ten ayrılmasını istiyor; ancak yakın gelecekte bu isteklerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığını bildiklerinden, bu amaca
yönelik ilk adım olarak üçüncü bir entitenin
kurulmasını talep ediyorlar. Bu tür talepler
Bosnalılar ve uluslararası toplum tarafından
reddediliyor.
Bosna-Hersek prensipte tek bir devlet gibi
görünse de idari yapısının iki varlığa dayanması, insanların kendilerini farklı devletlerin
vatandaşları gibi hissetmelerine neden oluyor
ve bu durum ülkenin bölünmesi ihtimalini
pekiştirerek toplumlar arası entegrasyonu
zorlaştırıyor. Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar
-hepsi birbiriyle etnik çatışma yaşamış- ara-
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sından seçilen bir temsilcinin dönüşümlü bir
şekilde cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı
mevcut sistem yerine, etnik azınlıklara “azınlık hakları”nın verildiği, cumhurbaşkanlığını sadece Boşnakların üstlendiği bir sistem
kurulması, ülkeyi daha dengeli ve daha yönetilebilir bir hale getirecek olsa da taraflar
arasında halihazırda bu yönde herhangi bir
anlaşma ihtimali söz konusu görünmüyor.
Sistemin en büyük zaaflarından biri de
dışarıdan müdahaleye açık olması. Örneğin
Sırbistan’ın Bosna’daki Sırp Cumhuriyeti üzerindeki, Hırvatistan’ın da Hırvatlar üzerindeki
etkisi bu ülkelerin Bosna-Hersek’in içişlerine
kolayca müdahale edilebilmesine imkan veriyor. Ülke, uluslararası aktörlerin müdahalesine de çok açık. Mesela Rusya, bağımsızlık
talep eden Sırpların kayıtsız şartsız arkasında
dururken, mevcut durumu korumaya çalışan
Batılı güçler bu talebe karşı çıkıyor. Boşnakların yanında yer alan Türkiye de Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü korumaya yönelik
politikalar izliyor ve giderek daha da büyük
sorunlara sebep olan Dayton Anlaşması’nın
güncellenmesi gerektiğini savunuyor.

GK’nin geri kalan 13 üyesi tarafından desteklenmediği için yürürlüğe girmedi. Buna
karşı Rusya ve Çin, Alman Christian Schmidt’in yüksek temsilci olarak atanmasının
BMGK üye ülkeleri tarafından onaylanmadığı için yasa dışı olduğunu ilan etti.
Son olarak 3 Kasım’da gerçekleştirilen
BMGK toplantısında, EUFOR’un görev
süresinin asker sayısında herhangi bir artış
yapılmaksızın bir yıl daha uzatılması kabul
edildi. Ancak geleneksel olarak BMGK’de
Bosna-Hersek’teki gelişmeler hakkında bilgilendirme yapan yüksek temsilcinin sunum
yapmasına müsaade edilmedi; hatta açıklanan nihai metinde de kendisine yer verilmedi. Dolayısıyla BMGK onayı olmaksızın
atanan yeni yüksek temsilcinin meşruiyetinin daha da fazla sorgulanmasına yol açan
bu durum, Rusya ve Çin’in zaferi olarak yorumlandı.

Oy Oranlarındaki Azalma

Yüksek Temsilcinin Atanması
12 yıl boyunca Bosna-Hersek’te yüksek temsilci olarak görev yapan Valentin Inzko’nun
yerine Alman Christian Schmidt’in Rusya ve
Çin’in onayı olmaksızın atanması, ülkedeki
tansiyonu yükselten bir diğer etken oldu.
Çin ve Rusya, onayları olmaksızın Schmidt’in yüksek temsilci olarak atanmasından sonra, 22 Temmuz’da BMGK’de Yüksek
Temsilcilik makamının bazı yetkilerinin sınırlandırılmasını ve 2022’de de bu makamın
kaldırılmasını teklif etti ancak bu öneri BM-
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Ayrılıkçı söylemlerle ipi göğüsleyen Milorad
Dodik’in lideri olduğu Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği’nin (SNSD) Sırp Cumhuriyeti Milli Meclisi’ne gönderdiği milletvekili
sayısı her geçen yıl azalıyor. 83 sandalyeden
oluşan milli meclise 2006 yılında 41 milletvekili gönderen SNSD, 2018 yılında 28 milletvekili gönderebildi. SNSD’nin son olarak
2020 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde
22 yıldır yönettiği Sırp Cumhuriyeti başkenti Banja Luka’da mağlubiyet yaşaması üzerine
Dodik, Ekim 2022’de yapılacak genel seçimlerde de benzer bir sonuç almamak ve mevcut oylarını konsolide etmek için milliyetçi
ve ayrılıkçı söylemlerinin dozunu giderek
arttırdı.

AB Genişleme Sürecinin Duraksaması
Balkan ülkelerinin AB üyesi olacaklarına yönelik umutlarının azalması, dolaylı olarak
bölge ülkelerindeki milliyetçi söylemlerin
yükselmesine neden oluyor. AB’nin en ciddi
rakiplerinden biri olan Rusya’nın Balkanlar’da
ne kadar etkin olduğunu, Sırp Cumhuriyeti
başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerde
de görmek mümkün. Örneğin Kuzey Makedonya’daki son seçimlerde AB yanlısı Sosyal
Demokratlar ağır bir mağlubiyet aldılar.
Milliyetçi söylemlerin aynı zamanda
AB’ye bir uyarı olarak da kullanıldığı şeklinde değerlendirilebilir. Şöyle ki AB üyeliği
yolunda ciddi adımlar atan Sırbistan, Sırp
Cumhuriyeti kartını kullanarak AB’ye genişleme olmadığı takdirde Balkanlar’da Avrupa’yı da etkileyecek bir savaşın yaşanma
ihtimali olduğunu ortaya koyarken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da AB genişlemesi olmadığı takdirde Kosova ile birleşebi-

leceklerini söyledi. Bu açıklamaların tam da
Sırp Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı söylemlerinin
gündemde olduğu bir zamanda yapılması,
mevcut konjonktürde Sırplara yönelik bir
mesaj olarak da algılanabilir.
Bundan sonraki süreçte Bosna-Hersek’te
yaşanacak gelişmelerin ülke içerisindeki faktörlerden çok, özelde AB ile Rusya’ya genelde
ise Batı ile Doğu arasındaki mücadeleye bağlı
olduğu anlaşılıyor. Enerji krizinin konuşulduğu bu günlerde avantajlı konumda olan
Rusya’ya karşı geri adım atmaya zorlanan
Batı, bu tutumunu gelecekte de devam ettirirse Bosna-Hersek sınavında yine başarısız
olacak gibi görünüyor.

Bu yazıya insamer.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Sizi bekliyorlar...
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.
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1
250 Çocuğa Umut Olun
Yemen’de çok sayıda beyin felci hastası çocuk var. Düzenli ilaç tedavisi ve
rehabilitasyona ihtiyaç duyuyorlar. Ancak maddi imkanı olmayan aileler,
çocuklarını tedavi ettiremiyor. Biz de beyin felci hastası olan Yemenli çocukların ilaç
ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak bir proje hazırladık.
Desteklerinizle 250 çocuk ilaç tedavisi, fizyoterapi, konuşma terapisi ile özel eğitim
alabilecekleri bir imkana kavuşacak. Böylece konuşma ve hareket kabiliyetleri
artacak; aileleriyle iletişim kurabilecekler.
Gelin, çocuğunu tedavi ettirme imkanı olmayan ailelerin yükünü birlikte
hafifletelim ve çocuklarının mutluluğuna şahit olsunlar.

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr ’den online olarak,
0212 631 21 21 ’i arayarak ya da
EFT/Havale yoluyla açıklama
kısmına proje kodunu yazarak
bağış yapabilirsiniz.
Proje Kodu: 13844

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası:
Ziraat Katılım:
Halkbank:		
Albaraka Türk:

TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:
Vakıfbank:		
Kuveyt Türk:
PTT Bank:

TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
160 54 51

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.
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2
Eğitime Destek Olalım
Suriye’de 11 yıldır devam eden savaştan en fazla çocuklar etkileniyor. Göç, maddi
imkansızlıklar ve eğitime ulaşma zorluğu gibi birçok sebepten dolayı 2 milyon çocuk
okula gidemiyor. Sadece İdlib’de 200 binden fazla çocuk eğitim alamıyor. 6 binden
fazla öğretmen hiçbir destek almadan gönüllü öğretmenlik yapıyor.
Bağışlarınızla yüz binlerce çocuğun eğitim almasına vesile olabilirsiniz. Geleceğe
umutla hazırlanan çocukların kahramanı olmak ister misiniz?

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr ’den online olarak,
0212 631 21 21 ’i arayarak ya da
EFT/Havale yoluyla açıklama
kısmına proje kodunu yazarak
bağış yapabilirsiniz.
Proje Kodu: 14997

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası:
Ziraat Katılım:
Halkbank:		
Albaraka Türk:

TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:
Vakıfbank:		
Kuveyt Türk:
PTT Bank:

TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
160 54 51

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.
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3
Osmanlı Kültür Merkezi
Zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkı için uzun yıllardır projeler
gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizden birisi de Gazze Osmanlı Kültür Merkezi. Merkezde,
öğrencilere 17 alanda eğitim veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 binden fazla genç derslerini başarı
ile tamamlayarak mezun oldu.
Osmanlı Kültür Merkezi’nde daha fazla öğrenciye eğitim vermek istiyoruz. Destek olun,
Filistinli öğrencileri geleceğe birlikte hazırlayalım.

Nasıl destek olabilirim?
ihh.org.tr ’den online olarak,
0212 631 21 21 ’i arayarak ya da
EFT/Havale yoluyla açıklama
kısmına proje kodunu yazarak
bağış yapabilirsiniz.
Proje Kodu: 14758

Tüm çalışmalarımız için banka bağış hesaplarımız:
Ziraat Bankası:
Ziraat Katılım:
Halkbank:		
Albaraka Türk:

TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07
TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02
TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80
TR16 0020 3000 0028 7839 0000 09

Türkiye Finans:
Vakıfbank:		
Kuveyt Türk:
PTT Bank:

TR24 0020 6000 0400 3279 3000 01
TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89
TR50 0020 5000 0009 9999 9000 01
160 54 51

*Çalıştığımız tüm banka şubelerinden kurumsal tahsilat ekranları ile havale masrafı olmadan bağış yapabilirsiniz.
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RAPORLAR

2020 Yetim Faaliyet Raporu
RAPOR

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep
ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş,
felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet
gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz,
tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve
hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana
çalışmaktadır. Çalışmalar kısa sürede 123 ülkeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.
Bu raporda, vakfımızın 2020 yılında dünya genelinde gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını; yetimhanelerin, yetim sponsorluk sisteminin
ve yetim organizasyonlarının detaylarını okuyabilirsiniz.
Raporun devamını ihh.org.tr/yayin adresinden okuyabilirsiniz.
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Suriye Yaşanabilirlik Raporu: Geri Dönebilmek Mümkün Mü?
RAPOR

Merve Özçelik
Nazlı Metin
İrfan Tatlı
Riad Domazeti

Suriye’nin tamamı dikkate alındığında, ülkedeki mevcut
siyasi, sosyal ve ekonomik koşulların onurlu bir yaşam için uygun olmadığı görülmektedir. Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerin dışında
kalan Suriye şehirlerinde can güvenliği halen yoktur. Bu durum savaştan canını kurtarmaya çalışan siviller açısından bu bölgelerin tehlikeli
statüsünü değiştirmemiştir.
Bu rapor, Suriye’deki genel insani manzarayı ortaya koymanın yanı
sıra ülkedeki sosyoekonomik durumun geri göndermeler için uygun
olup olmadığını da incelemektedir. Bununla bağlantılı olarak da özellikle Avrupa ülkelerinde son dönemde başlayan iade artışlarını sorgulamaktadır. Rapor, konuya ilişkin daha önce hazırlanmış farklı araştırma
ve bilimsel çalışmaların yanı sıra üç kurumun sahada yaptığı birebir
görüşmelerden oluşan tespitlere dayanmaktadır.
Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

Güney Afrika Müslümanları
RAPOR

Ayşenur Albayrak

Ülkedeki tarihleri 500 yıl öncesine dayanan Güney Afrika
Müslümanları, sayıları az olmakla birlikte beyaz rejimin apartheid uygulamalarına karşı verdikleri mücadele sebebiyle bugün ülkenin temel
toplumsal ve siyasi unsurları arasında yer almaktadır.
Günümüzde adeta bir özgürlükler ülkesi olan Güney Afrika’da
Müslüman gruplar çok sayıda okul, kültür merkezi ve kuruluş aracılığıyla serbestçe faaliyet gösterebilmektedir. Ancak çok çeşitli etnik
kökenden gelen ülke Müslümanları, İslam dünyasındaki farklı fikir
akımlarının, hareketlerin ve cemaatlerin etkisinde olmaları sebebiyle ihtilaflar yaşamakta, ortak hareket etmekte zorlanmaktadır. Bu da tek sesli
bir azınlık topluluğu oluşturmalarının önündeki en büyük engeldir.
Bu raporda Güney Afrika Müslümanlarının tarihini, ırkçı rejime
karşı verilen mücadeleyi ve Osmanlı Devleti’nin bölgedeki etkisini
okuyabilirsiniz.
Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.
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RAPORLAR

48 Bölgesi Arapları

RAPOR

Ahmet Faruk Asa

Filistinlilik kimliğini meydana getiren üç ana kol vardır. Birincisi, Nekbe sonrasında Filistin toprakları dışında, diasporada yaşamak zorunda kalan Filistinliler; ikincisi, Batı Şeria ve Gazze’de
yaşayan Filistinliler; üçüncüsü de Nekbe’nin ardından işgal edilmiş
topraklarda yaşayan “48 Arapları” da denilen İsrail vatandaşlığı olan
Filistinliler. Mayıs 2021’de çıkan olaylarla birlikte, Filistin meselesinin
geleceğe dönük aktörlerinde, 48 Araplarının oynadığı rolün önemi bir
kez daha anlaşılmıştır. Vatandaşlık ve toplumsal şartlar gereği, yıllar
içinde vuku bulan kolektif infiallerde bugüne kadar daha pasif bir
yaklaşım içinde olan 48 Arapları, son süreçte Filistinlilik aidiyetlerinin
İsrail vatandaşlığına kıyasla daha tanımlayıcı olduğunu göstermişlerdir.
Bu raporda 48 “Arapları”nın ne demek olduğunu, onların Filistin
meselesindeki rollerini, bugüne kadar neler yaşadıklarını ve İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın detaylarını okuyabilirsiniz.
Raporun devamını www.insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

76

İNSANİ YARDIM 78. SAYI

