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Birleşmiş Milletler (BM)’ye göre dünyada 150 milyondan fazla yetim ve öksüz 
çocuk bulunuyor. Devlet güvencesi ve aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç 
içe yaşayan yetimler kendi ayakları üzerinde duramıyor ve suç örgütlerinin tehdidi 
altında yaşamlarına devam ediyor.

Vakfımız 133 binden fazla yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor; 
eğitim, sağlık, gıda, barınma ihtiyaçları için onlara destek oluyor. Her yıl 120 
ülkedeki 1 milyondan fazla yetime ise dönemsel yardım ulaştırıyor.

İnsani Yardım’ın bu sayısında Yetim Dayanışma Günleri’ni, yaptığımız pro-
jelerle yetim ve ailelerinin hayatına nasıl dokunduğumuzu bulacaksınız. Ayrıca, 
mülteci, sığınmacı, göçmen ve ülke içinde yerinden edilme kavramlarının ne de-
mek olduğunu okuyabileceksiniz. İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Reşat Başer’in röportajı ve Ramazan, Kurban çalışmalarımız da size 
eşlik edecek.
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Suriye’de BM desteği kararı

BM Güvenlik Konseyi 2014 yılından bu yana 
Suriye’nin İdlib ve Kuzey Halep bölgesinde 
her ay yaklaşık 2,4 milyon kişiye beslenme, 
sağlık, gıda ve eğitim malzemeleri başta ol-
mak üzere insani yardım malzemeleri sağladı. 
10 Temmuz itibariyle BMGK kararının süresi 
doldu. Yardımların bir yıl daha devam etme-
sini öngören tasarıyı ise Rusya veto etti. BM-
GK’nın 12 Temmuz’daki acil oturumunda, 
Suriye’ye Türkiye üzerinden ulaştırılan sınır 
ötesi yardımların altı ay süreyle uzatılmasına 
ilişkin karar kabul edildi.

ABD, Somali’ye geri dönüyor

Uzun zamandır beklenen Somali başkanlık 
seçiminin ardından ABD’den yapılan önemli 
açıklama, ABD’nin Somali’den çektiği askeri 
birliklerini yeniden konuşlandıracağı oldu. 

Buna göre Donald Trump döneminin sonla-
rına doğru Somali’den çekilerek çevre ülkelere 
dağıtılan askeri birliklerin bir bölümü tekrar 
görev yapmaya başlayacak. Basına yansıdığı 
kadarıyla özel kuvvetlere mensup 450 Ame-
rikan askeri, el-Şebab örgütü ile mücadele 
kapsamında tekrardan Somali’ye konuşlandı-
rılacak.  

Çin polisinin Uygur dosyaları 
basına sızdırıldı

Çin’in Doğu Türkistan’da 2017 yılından bu 
yana Uygur Türklerini tutuklayarak toplama 
kampları uygulamasına tabi tuttuğu kamplar-
la ilgili bilgilerin yer aldığı Sincan eyaleti polis 
dosyaları hacklendi. BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Michelle Bachelet’in bölgeyi ziyareti 
sırasında ABD’li aktivist Dr. Adrian Zenz dos-
yaları medya ile paylaştı. Dosyalarda gözaltına 

Melilla’da 23 göçmen öldürüldü
Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışan kaçak göçmenlere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 
23 göçmen yaşamını yitirdi, 76 kişi yaralandı. 1.500 düzensiz göçmenin tel örgüleri aşmaya çalış-
tığı sırada meydana gelen olayda Fas ve İspanyol güvenlik birimlerinin göçmenlere şiddet uygula-
dığı görüldü. BM İnsani İşler Komisyonu İspanyol yetkililerden bağımsız soruşturma başlatması 
talebinde bulundu. Dünyanın birçok yerinde olayla ilgili protestolar düzenlendi.

DÜNYADAN NOTLAR
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alınan binlerce kişinin fotoğrafları, ailevi ve 
kişisel bilgileri, tutuklanma sebepleri ve polis 
teşkilatı içindeki gizli yazışmalar yer alıyor.

Ukraynalı mülteciler için AB fonları 
seferber ediliyor

AB Komisyonu, Uyum Fonları olarak da bi-
linen Avrupa Sosyal Fonu’nu ve FEAD Av-
rupa Fonu’nu Ukraynalı mültecilere yönelik 
hizmetler için kullanıma açtı. Mültecilere ev 
sahipliği yapan ülkelere mayıs ayının başında 
3,5 milyar euroluk bir fon ödendi. Fon, mül-
tecilerin temel ihtiyaçları başta olmak üzere 
tıbbi yardım, eğitim ve psikolojik danışman-
lık gibi hizmetler için kullanılıyor. Romanya, 
Rus işgalinden bu yana 900 binden fazla Uk-
raynalı mülteciye ev sahipliği yaparak AB ül-
keleri arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. 
Romanya’da şimdiye dek mülteciler için 72 

milyon euro harcandı. Ukraynalı çocukların 
eğitimi için 3,6 milyar Euro bütçeli “Eğitim-
li Romanya” projesiyle birlikte AB fonları da 
seferber edildi.

Hindistan’da Müslümanları hedef 
alan eylemler devam ediyor 

Hindistan’da iktidardaki BJP yöneticileri İs-
lam dinine ve Hz. Muhammed (s.av)’e yöne-
lik hakaret içeren ifadeler kullandı. Ülkedeki 
İslam karşıtlığının üst düzey siyasi makamlar 
tarafından dile getirilmesi Hindistan Müslü-
manlarının tepkisine yol açtı. Protesto gös-
terileri düzenlendi. Gösterilerde iki kişi öl-
dürüldü, 300’den fazla kişi gözaltına alındı. 
Müslümanlardan bazılarının evleri yıkıldı. 
Ayrıca Müslüman gençlerin polisler tarafın-
dan darp edildiğine dair görüntüler de ortaya 
çıktı.

Yemen’e yapılan yardımlar azaldı
Yemen, 2015 yılından bu yana iç savaşla mücadele ediyor. Gıda fiyatlarındaki büyük artış, iç sa-
vaşın da etkisiyle daha derinden hissediliyor. Halihazırda 24 milyondan fazla kişi insani yardıma 
ihtiyaç duyuyor. Ancak uluslararası yardım kuruluşları bölge halkı için gerekli olan finansmanı 
sağlamada yetersiz kalıyor. Konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Yemen’deki insani krizin Uk-
rayna’daki durumun gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı ancak Yemen’deki insani durum 
yeterince gündeme gelmedi. Dünya Gıda Programı ise Yemen’e gönderilen gıda yardımını azalttı.
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Emre Yerli’ye veda
1984 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde doğan Emre Yerli, 
meslek hayatına teknisyen ve satın alma uzmanı olarak başla-
dı. Aynı zamanda uzun yıllardır vakıf projelerimizde gönüllü 
olarak görev almaktaydı. Yerli, vakfımızda çalışmak niyetiyle 
doldurduğu özgeçmiş formuna “ölene kadar Allah’ın rızasını 
kazanmak”  yazmıştı.

2016 yılı itibariyle vakfımızda, profesyonel olarak çalışma-
ya başladı. Yerli, önce Acil Yardım ve Arama Kurtarma Koor-
dinatörü oldu, daha sonra İHH Afet Yönetim Başkanlığı’nın 
kurulmasına öncülük etti ve Afet Yönetiminden Sorumlu Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yerli, son zamanlarda yaşanan tüm afetlerde, arama kur-
tarma çalışmalarında en ön safta görev alarak; Haiti Depremi, 
Elazığ ve İzmir Depremi, Akdeniz ve Ege’deki Orman Yan-
gınları, Kastamonu, Giresun ve Sinop Sel Felaketleri gibi kriz 
ve afet bölgelerinde çalışmalara öncülük etti. TİKA tarafından 
Bosna Hersek’te düzenlenen Arama Kurtarma Eğitimleri’ni, 
İHH Afet Akademisi adına yönetti. Son olarak yine aynı amaç 
uğruna Lübnan yolculuğuna çıkan Emre Yerli, Beyrut Havaa-
lanı’nda geçirdiği kalp krizi sonrasında 27 Mayıs 2022 Cuma 
günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Emre Yerli, özellikle gençlerin manevi değerlerle yetiştiril-
mesi ve afet bilinci kazandırılarak arama kurtarma ekiplerine 
dâhil olmaları hususundaki gayretleriyle biliniyordu. Yerli, evli 
ve 3 çocuk babasıydı.

İHH Afet 
Yönetiminden 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi
Emre Yerli, eğitim 
görevi için çıktığı 
Lübnan yolculuğu 
esnasında kalp 
krizi geçirerek 
vefat etti.

TÜRKİYE
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Gönüllülerimiz Togo’da 
kaza geçirdi
Kurban Bayramı’nda, İHH’nın Togo’daki çalışmaları için böl-
geye giden 5 kişilik ekibimizin içinde bulunduğu araç Nama-
sila şehrinde kaza yaptı. Yaşanan trafik kazasında araçta bulu-
nanlardan; Bursa İHH Yürütme Kurulu Üyesi Ercan Ersoy, 
Gaziantep İHH Yürütme Kurulu Üyesi Resul Çerezoğlu ve 
Togo’lu İHH Gönüllüsü İbrahim Chabane vefat etti. 

Araçta bulunan diğer Bursa ve Trabzon gönüllülerimizden, 
Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın ise yaralandı. Yarala-
nan 2 gönüllümüz, ambulans uçakla ülkemize getirilerek Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Togo’daki ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermek, yetim-
lerin bayram heyecanına ortak olmak için yola çıkan ve yar-
dım faaliyetlerini tamamladıktan sonra; dönüş yolunda elim 
bir kaza neticesinde vefat eden Ercan Ersoy, Resul Çerezoğlu, 
İbrahim Chabane’ye Allah’tan rahmet diliyoruz.

Cenaze ve yaralılarımızın ülkemize dönüş sürecinde destek 
veren ve taziyelerini ileten Türkiye ve Togo’daki devlet yetki-
lilerine, siyasetçilere, sivil toplum kurum ve kuruluşlarına te-
şekkür ederiz.

Ercan Ersoy, Resul 
Çerezoğlu ve 
İbrahim Chabane, 
Togo’da ihtiyaç 
sahiplerine yardım 
ulaştırmak için 
yola çıkmışlardı. 
Elim bir trafik 
kazası sonucu 
Hakk’ın rahmetine 
kavuştular.



8 İNSANİ YARDIM 79. SAYI

Katar Yardım Dernekleri Müdürlüğü (RACA) Genel Sek-
reteri İbrahim Abdullah Al-Dehaimi ve beraberindeki he-
yet vakfımıza nezaket ziyareti yaptı. İHH Genel Sekreteri 
Durmuş Aydın, İHH Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Ye-
şilyurt, Orhan Şefik ve Hasan Aynacı’nın hazır bulunduğu 
ziyarette fikir alışverişinde bulunuldu.

RACA’dan İHH’ya ziyaret 

Orman Genel Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı arasında Orman Yangınlarıyla Mücade-
lede Gönüllülük İş Birliği Protokolü imzalandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman 
yangınlarıyla mücadele konusunda verdikleri desteklerden dolayı İHH’ya teşekkür etti. İHH Ge-
nel Başkanı Bülent Yıldırım ormanların önemine değindiği konuşmasında ormanların korunması 
noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Protokol ile, başta yangınlar olmak üzere halka özel afet yönetimi eğitimlerinin verilmesi ve 
bilinçlendirme çalışmalarının önemi vurgulandı. 

Bir ödül
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yeşilin Enleri Ödül Töreni’nde 2021 yılında yaşanan orman 
yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı İHH’ya ‘En Gönüllü Sivil Top-
lum Kuruluşu’ ödülü verildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile iş birliği 
protokolü imzalandı 

TÜRKİYE



9

Yetimlerin en neşeli günü
İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi, Yetim Dayanışma Günleri dolayısıyla yetimler için şenlik 
düzenledi. Şişme oyun alanları, çeşitli yarışmalar, yüz boyama ve uçurtma şenliği gibi birçok etkinlikle 
yetim çocukların yüzü güldü.

Programda konuşan İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, “Şanlıurfa’da başta barınma, gıda, 
giyim, eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere 3 bin 500 yetime destek oluyoruz; yetim ailelerin ihti-
yacına göre meslek edindirme kursları gibi birçok proje ile kendi geçimlerini sağlayabilecekleri araç 
gereçleri temin ediyoruz.” dedi.

61 ilden Doğu Türkistan’a destek 
1949’da Çin tarafından ilhak edilen Doğu Türkistan’da hak ihlalleri devam ediyor. Doğu Türkis-
tanlılar hala asıl vatandaş olarak kabul edilmiyor. Bölgede yaşayan Müslüman azınlıkların ibadet 
etmesi, başörtü takması ve sakal bırakması yasak. Tüm bu yasaklarla birlikte Çin yönetimi Doğu 
Türkistan’da  yasadışı yollarla toplama kampları kuruyor.

Doğu Türkistanlı kadınların sesi olmak için Dünya Ka-
dınlar Günü’nde 61 ilde yürüyüş düzenlendi. Genç İHH, 
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ve Doğu 
Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından, 
“Doğu Türkistanlı Kadınlara Ses Verin!” sloganıyla gerçek-
leştirilen yürüyüş sonrası ortak basın açıklaması yapıldı.

İHH olarak 30 yıldır Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz 
için çalışmalar yürütüyoruz. Yaşadıkları zulmü duyurmak 
için bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İnsan hakları ih-
lalleri ve zorluklara karşı yanlarında duruyoruz.
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Sempozyumun ikinci gününde ise, “Kurbanın Tarihçesi”, “Klasik Fıkıh Doktrininde Kur-
ban”, “Diğer Fıhkî Mezheplerde Kurban”, “Bireysel, Toplumsal ve İktisadî Açıdan Kurban” ve 
“Kurbanla İlgili Güncel Meseleler” gibi çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Sempozyumun üçüncü ve son gününde ise, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yusuf Bilgin, 
“İHH’nın Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban Çalışmala-
rında Usul ve Uygulamalar”, Dr. Ahmet Emin Dağ 
ise, “Yurt dışında Kurban Çalışmalarının Toplumsal 
Çıktılarına Dair Bir Değerlendirme” başlıklarıyla il-
gili sunum yaptı. Oturumlarda, “Yurtiçinde Kurban 
Uygulamaları”, “Yurtdışında Kurban Uygulamaları”, 
“Sivil Toplum Kuruluşları” gibi ana başlıklar altında 
çok sayıda konu konuşuldu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempoz-
yumu düzenlendi. Kurban temasıyla düzenlenen sempozyumda, 45 akademisyen ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinin katılımıyla toplam 9 oturum gerçekleştirildi.

Sempozyumun ilk gününde; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman protokol konuşmalarını yaptı.

Uluslararası Kurban Sempozyumu

TÜRKİYE
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AFRİKA

Al-Jazeera televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin mülteci 
kampında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. Filistin asıllı ABD vatandaşı olan Akile, 
mülteci kamplarına girerek; ateş altındaki Filistinlilerin hikayelerini tüm dünyaya anlatıyordu.

Şirin Ebu Akile adını yaşatmak için Çad’da su kuyusu açtık. Su kuyusu bölgedeki 1.200 kişi-
nin ihtiyacını karşılayacak. Dünyadaki susuzluğa çare olmak için onlarca ülkede çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Yoğun yağışlar nedeniyle Burkina Faso’nun Ziga Köyü’nde bir okul yıkıldı. Yıkılan okulun yerine 360 
öğrenci kapasiteli, Seyyid Baba İmam Hatip Okulu’nu inşa ettik. Okulun bahçesine bölge halkının da 
yararlanabileceği depolu bir su kuyusu da açtık ve aydınlatma için güneş panelleri kurduk.

2021 yılında dünya genelinde yurt binası desteği, bilgisayar ve kimya laboratuvarları kurulumu, 
eğitim araç gereçleri yardımı, meslek edindirme kursları açılışı, okul inşası ve tadilatı gibi başlıklarda 141 
proje gerçekleştirdik. Eğitim çalışmalarımızdan 29 ülkede 300 binden fazla kişi faydalandı.

Şirin Ebu Akile adına 
su kuyusu açıldı

Burkina Faso’da 360 öğrenci okula kavuştu
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AFRİKA

ASYA

Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde 24 Nisan 2022’de çıkan ça-
tışmalarda 44’ü çocuk, 21’i yaşlı, 19’u ise kadın olmak üzere 
213 kişi hayatını kaybetti. Çoğunluğunu kadın ve çocukların 
oluşturduğu 95 bin kişi, yanlarına eşyalarını dahi alamadan ev-
lerini terk etmek zorunda kaldı. 

Vakfımız, çatışmalardan etkilenen ve farklı bölgelere göç 
eden ihtiyaç sahipleri için acil yardım çağrısı yaptı. Ekipleri-
miz, 260 aileye kumanya ve 500 çocuğa oyuncak ulaştırdı. 
Ayrıca bölgede büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilerek, ça-
tışmalardan etkilenen 800 aileye et  ulaştırdı.

Tayland’da günlerce süren yoğun yağışlar sonucu sel felaketi 
yaşandı. Başta sahil kentleri olmak üzere ülkenin birçok şeh-
rinde etkili olan selden 60 bin kişi etkilendi, 6 kişi hayatını 
kaybetti. 

Vakfımız, doğal afetten etkilenen Taylandlılar için yardım 
çalışmaları başlattı. 170 aileye yastık, battaniye ve yorgandan 
oluşan barınma kiti ve 292 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Batı Darfur’a 
acil insani 
yardım

Tayland’a acil insani 
yardım 
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Nepal, Güney Asya’da bir ülke. Ülkedeki en düşük gelir grubunu oluşturan Müslümanların nü-
fusu bir milyon civarında. En büyük sorunu azınlıkta olmak ve dağınık bir şekilde yaşamak olan 
Müslümanlar cami, yetimhanelerin yanı sıra eğitim çalışmalarına ve kültürel faaliyetlere de ihtiyaç 
duyuyor.     

Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak bir araya gelip sosyalleşebilecekleri Nepal İslam Kültür Merkezi’ni 
inşa ettik. Merkezde dini ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra mesleki ve sosyal programlarla ihtiyaç sa-
hiplerinin gelişimine de katkı sağlayacağız. Ayrıca merkezin kafeterya, mescid, mutfak, abdesthane, 
sergi salonu, bekleme salonu, kütüphane, ofisler, oturma odaları ve depo gibi alanları da bulunuyor.

Nepal İslam Kültür 
Merkezi

ASYA
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ORADAYDIK

Turgay Bakırtaş / Nepal

Samir ve Ayşe
Nepalli yetim Samir:
Samir’i diğer yetimlerden ayıran bir özelliği var. O, babasını kaybetmeden yetim kalanlardan. 
Samir’in annesi Müslüman olduğunda Hindu kocası tarafından gece yarısı iki çocuğuyla birlikte 
evden kovuluyor. Annesi hayatını kazanmak için gerekli meslek eğitimini alırken Samir’in payı-
naysa yetimhane düşüyor. Çünkü Nepal’de bir anne Müslüman olursa buluğa ermemiş çocukları 
da Müslüman olmuş sayılıyor ve anneyle birlikte sokağa atılıyor.

Tanya’nın annesi Ayşe: 
Ayşe evlenmeden önce Hindu olan bir hanım. Kızını doğurduktan sonra, henüz 1 aylıkken Müs-
lüman oluyor. Kuran’daki Hz. Peygamber ile alakalı olan ayetlerden çok etkileniyor ve İslam’ı 
seçiyor. Müslüman olduğu için çok fazla sıkıntı yaşıyor. Eşiyle sürekli Müslüman olmasıyla alakalı 
münakaşa ediyorlar. Bebeği 2 aylıkken, bir gece saat 11 civarında eşi evi terk etmesini istiyor ve 
Ayşe’yi bebeğiyle birlikte dışarı atıyor.

Nepal’de Samir ve Ayşe gibi yüzlerce Müslüman sıkıntı yaşıyor.
Nepal İslam Kültür Merkezi Müslümanların bir araya gelip
sosyalleşebilecekleri bir merkez olarak hizmete açıldı.
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ASYA

Yıllarca devam eden savaşın büyük yıkıma uğrattığı Afganistan’da, insanlar zor günler ge-
çiriyor. Yaklaşık 15 milyon insanın gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ülkede, yüz binlerce 
kişi ülke içinde farklı bölgelere göç etmek durumunda kaldı.

Vakfımızın da aralarında bulunduğu 10 yardım kuruluşu, AFAD’ın koordine ettiği 
İyilik Treni projesiyle Afganistan’a yardım ulaştırıyor. Yardım kampanyasına; un, bakli-
yat, gıda kolisi, giysi, battaniye, hijyen kiti, ayakkabı, halı ve kumaş gibi malzemelerle 
katkı sağladık. 

Afganistan 
için iyilik treni 

Konserve

Gıda Kolisi

Un

Makarna

Bakliyat

Sıvı Yağ

Diğer Gıda Malzemeler

Ayakkabı

Battaniye

Giyim

Fidan

Tohum

Hijyen Paket

Maske

Hasta Bezi
Bebek bezi, oyuncak, kırtasiye seti, çadır, uyku tulumu, yastık vb. malzemeler.

Bugüne kadar İyilik Treni ile Afganistan’a ulaştırdığımız yardımlar:

950 Adet

3.460 Adet

264.050 Kg

183.530 Kg

59.078 Kg

3.650 Litre

787.786 Kg

98.034 Çift

23.761 Adet

149.344 Adet

7.000 Adet

61.480 Kg

508 Adet

173.800 Adet

3.988 Adet
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ORTA DOĞU

Çocuklardan resim sergisi
Suriyeli öğrenciler, savaşla büyümek zorunda kalan milyonlarca çocuğun 
eğitim hakkına dikkat çekmek için resim sergisi düzenledi. 

Yaklaşık bin resmin yer aldığı sergide konuşan okul müdürü Abdulva-
hab el-Vahab, serginin bir bölümünün Türkiye ile Suriye’nin güçlü bağlarını 
anlattığını söyledi. Tadilat öncesi öğrencilerin soğuk kış aylarında kapısız ve 
penceresiz sınıflarda ders aldığını aktararak, “İHH, sınıfları boyadı. Duvarları 
sıvadı. Yeni kapılar ve pencereler monte etti. Öğretmenlere maddi destek sağladı. 
Tadilat öncesinde öğrenci sayımız 150 iken tadilat sonrasında 315 oldu.” dedi.
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Yemen’de devam eden savaş yüzünden on binlerce kişi yerinden edildi. Ülkede 4 milyondan fazla kişi 
mülteci konumuna düştü. İnsanların en büyük sorunu ise sağlık hizmetlerine sınırlı erişim. Yaşanan su 
sıkıntısı ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak Yemen’in birçok bölgesinde çeşitli hastalıklar hızlı bir şekilde 
yayılıyor. Bu hastalıklar yerinde ve zamanında tedavi edilmediğinde kronik hastalıklara dönüşebiliyor.

Vakfımız, Marib çadır kentinde kurulan sağlık merkezini uzun yıllardır destekliyor. Merkezde 
muayene,  tıbbi testler, çocuk aşılarının uygulanması, ilaç desteği, acil yardım ve ilk yardım deste-
ği sağlanıyor. Gerekli durumlarda yatılı tedavi uygulanıyor ve hastalar hastanelere yönlendiriliyor. 
Ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle rahatsızlıkları kronikleşen 121 katarakt hastasının ameliyatını 
da gerçekleştirdik.

Yemenli hastalara destek olduk 

Yemen’de iç savaş 2015 yılından bu yana devam ediyor. 
Halk insani yardıma ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Mülteci 
kamplarında ve çadırlarda yaşayan Yemenlilerin temel 
gıda ve barınma malzemelerine ihtiyacı var.

Vakfımız, Marib ve Amran bölgelerinde yaşayan 
902 aileye mont, elbise, 1.804 adet de battaniye ulaştır-
dı. 3.610 çocuğu yeni elbiselerle sevindirdi.

Yemenli 902 aileye yardım ulaştırdık 

ORTA DOĞU
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Yetim Dayanışma Günleri dolayısıyla Azez’de yaşayan 1.300 yetim çocuk ile şenlikte buluştuk. 
Oyun alanlarında eğlenen yetim çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, dondurma ve yemek 
ikram ettik.

Programla ilgili açıklama yapan Alanya İHH Başka-
nı Adnan Yavuz “Suriye’deki iç savaşta yetim kalan bin-
lerce çocuk gülmeyi unuttu. Hayırseverlerimizin deste-
ğiyle yetimlere çocuk olduklarını hatırlatmak istedik. 
Sahip olduğumuz imkanları elimizden geldiği kadar  
kardeşlerimizle paylaşmaya çalışıyoruz,” dedi. 

Yetim şenliği 

Kriz, savaş ve doğal afet yaşanan bölgelerde sivillerin korunması, kayıpların bulunması, esirlerin 
kurtarılması, krizlerin sonlandırılması için insani diplomasi çalışmaları yürütüyoruz.

Suriye’nin Cerablus kentinde yaşayan 9 yaşındaki Zeynep ve 5 yaşındaki kardeşi Sümeyye 
vakfımızın insani diplomasi çalışmalarıyla akrabalarına kavuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Azerbaycan Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sonucu yetim çocuklar, yurt dışına göçmek zorunda kalan 
ve Azerbaycan’da yaşayan Suriyeli akrabalarına ulaştırıldı.

Mutlu olduğunu söyleyen Zeynep, “Çok sevinçliyim. Sınıftaki arkadaşlarımı ve öğretmenleri-
mi çok seviyorum. Onlardan ayrılacağım için üzülüyorum,” dedi.

İki kardeş akrabalarına kavuştu

ORTA DOĞU
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Fatıma’nın yüzü gülecek 
11 yaşındaki Fatıma Bakkur ve ailesi savaş ne-
deniyle Suriye’deki İsyane Kampına göç etmek 
zorunda kaldı. 2019 yılında yaşadıkları çadırda 
çıkan yangın nedeniyle Fatıma’nın yüz ve vücu-
dunun farklı yerlerinde derin yanık izleri oluştu.

Bölgedeki yardım faaliyetleri sırasında Fatıma’yı fark eden 
ekiplerimiz, zor koşullardaki yaşam mücadelelerini iyileştirebilmek 
adına aileye unutamayacakları bir sürpriz yaptı; onları yeni evleriyle 
buluşturdu.

Ayrıca yüzünden ameliyat olması gereken Fatıma’nın tedavisine 
İHH’nın desteğiyle başlandı. Kızının tedavi edilmesini her şeyden 
çok istediğini söyleyen Fatıma’nın annesi, “Kampta kötü durumday-
dık, elektrik ve su yoktu. Yangında 8 yaşında olan kızımın yüzü yan-
dı, ameliyat olması gerekiyordu. İHH bizim için ev yaptı, kızımın 
tedavisine başladı. Allah razı olsun,” dedi.

Suriye’nin Sarmada bölgesinde 2020 yılında açtığımız Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyoruz. 
Merkezde, nörolojik hastalığı olanlar tedavi ediliyor. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon ile hastaların kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistem-
lerinde meydana gelen fiziksel hasar uzmanlarca tedavi ediliyor. Her 
ay yaklaşık 90 kişinin faydalandığı merkez haftanın altı günü, 6 uz-
man personel ve 52 stajyer ile hizmet veriyor.

Sağ omzuna şarapnel parçası isabet eden ve merkezimizde tedavi 
gören Muaz Abdulhadi, ‘‘Bu merkeze iki ay önce başvurdum. Om-
zum kötü durumdaydı. Şu anda tedavi görüyorum. Çok şükür süreç 
iyi ilerliyor,’’ dedi. 

Fizik tedavi 
merkezinde
yaralar sarılıyor

ORTA DOĞU
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AVRUPA

Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya sa-
vaş açmasıyla yoğun bir göç dalgası başladı. 
5 milyondan fazla insan komşu ülkelere göç 
ederken 7 milyona yakın insan da ülke içinde 
yerinden edildi. İHH olarak savaşın başladığı 
gün harekete geçerek mülteciler için yardım 
kampanyası başlattık.

Romanya’da;
• 20 aileye battaniye,
• 750 kişiye gıda paketi,

Moldova’da;
• 1.350 kişiye gıda paketi,

Polonya’da;
• Varşova Fuar Merkezi’nde konaklayan 200 

aileye battaniye, havlu ve hijyen paketi, 
• Liviv şehrine 1 minibüs tekstil malzemesi,
• Biavistok şehrine sığınan 15 Kırımlı aile-

ye giysi, gıda ve ev malzemesi,

Ukrayna’da;
• 2.463 aileye gıda paketi,
• Güvenli bölgelere tahliye edilen 400 aile-

ye gıda yardımı ve
• 4 farklı bölgede 4.000 aileye 80.000 adet 

ekmek ulaştırdık.
• Sumy bölgesinde Rusya’nın vurduğu ye-

tim çocuk merkezinin ilaç ve sarf malze-
mesi ihtiyacını karşıladık.

Ukrayna’ya 
yardım eli
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Bu Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahipleri 
için Bir Hisse Mutluluk diyerek yola çıktık. 
Bağışçılarımızın kurban vekaletlerini Türkiye 
ile birlikte 60 ülkede milyonlarca ihtiyaç 
sahibine ulaştırdık. 

2022 Kurban yolculuğumuzda destek ve 
bağışlarınızla;

KURBAN

Bir Hisse
Mutluluk

65.775hisse

2.630.000

41.416

kurbandan

 ihtiyaç sahibi faydalandı.

14 ülkede

yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğun yüzü 
yeni bayramlık kıyafetiyle güldü.

Bu iyiliğe vesile olan siz hayırseverlerimize 
teşekkür ederiz.
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Cemal Yılmaz / Romanya, 2022

“Bizi buralarda yalnız 
bırakmayın.”

ORADAYDIK

Kurbanlarımızı bayram namazının ardından Köstence şehrindeki 
büyük bir hayvan çiftliğinde kestik. Ortam her bakımdan çok uy-
gundu. Kocaman ağaçların gölgesi altında her türlü imkana sahip 
olan kesimhane tertemizdi ve kesim işlemi çok pratikti. Kısa bir 
süre içerisinde kurbanlarımızı güzelce pay ettik. Etleri poşetleyip 
soğuk hava kasası olan bir minibüse yükledik. Öğleden sonra bir 
saat uzaklıktaki Mecidiye şehrinin mahallelerine gittik. Buradaki  
ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini teslim ettik. Akşam oldu ancak 
dağıtım bitmedi. Bayramın ikinci günü Kubadın adındaki uzak bir 
köye gittik. Bölgeyi tanıyan Cemil adında bir arkadaş rehber olarak 
ekibimize katıldı. Çok güzel bir ekip olduk. Sokak sokak, kapı kapı 
dolaşarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Cemil Türkçe konuşuyordu ancak ilginç bir aksanı vardı. 
Araçla sokaklardan bazen hızla geçerken “Burada Şükriye teyze 
var.” başka bir yerde ise “Burada Hayriye teyze yaşıyor dul bir 
kadındır. Çocukları var.” diyordu. Cemil köydeki bütün ihtiyaç 
sahiplerini tanıyordu. 

Sultan Abdülmecid’in kurduğu Mecidiye şehrinin kenar ma-
halleleri ve köylerinde 250 aileye kurbanlarımızı ulaştırdık. Veda-
laşırken bir isteğiniz var mı? Diye sorduğumuzda, “Bizi buralarda 
yalnız, kimsesiz bırakmayın. Bizi unutmayın! Sizi yanımızda gör-
mek bize moral ve güç veriyor.” dediler. Sadece kurban etlerini 
değil kardeşliğimizi ve muhabbetimizi de taşıdık gönüllere… 

Dünyanın birçok köşesinde, sadece bayramlarda değil her za-
man yolumuzu gözleyen, hasretle bizi bekleyen kardeşlerimizin 
olduğunu asla unutmamalıyız. Hayır sahiplerinden ve vesile olan-
lardan Allah razı olsun.
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Samet Köprübaşı / Tanzanya, 2022

Meryem’in 
ayakkabıları

ORADAYDIK

Kurban çalışması gerçekleştirmek ve bölgede yapılan projeleri 
denetlemek amacıyla Tanzanya’ya doğru yola çıktık. Uzun süren 
uçak yolculuklarının ardından Bukoba bölgesine ulaştık. Bayram 
arefesinde, kesilecek 95 kurbanlığın kontrollerini gerçekleştirdik. 
Daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklarını ulaştırmak 
üzere yola koyulduk. Sıcak had safhada, yollar oldukça bozuk 
fakat yaptığımız iş heyecan vericiydi. Çocuklar bayramlıklarına 
kavuşacaktı.

Geldiğimiz yer bir okuldu. Kocaman pencereleri vardı ama 
camları yoktu, kocaman sınıfları vardı ama düzgün bir zemini 
yoktu. Tüm çocukların gözü üzerimizdeydi. Çünkü yarın bayram-
dı ve onların bayramlıkları yoktu. Dersin bitmesiyle birlikte ço-
cukların hepsi bize doğru koşmaya başladı. Hediyelerini alacakları 
için oldukça heyecanlılardı. Biz de onları daha fazla bekletmemek 
için hediyelerini vermeye başladık. Hepsi birbirinden mutluydu. 
Kimi  heyecandan hemen üzerini giyinip gelirken kimisi de bir 
kenarda paketi inceliyordu. Çocuklardan biri paketini kucakla-
mış bayramlıklarına bakıp bakıp gülüyordu. Bunlar Meryem’in 
hayatında aldığı ilk bayramlıklarıydı. Artık Meryem’in pembe bir 
elbisesi, rengarenk bir bilekliği, beyaz bir çorabı ve ışıl ışıl parla-
yan ayakkabıları vardı. Meryem’in mutluluğuna şahit olmak 14 
bin kilometre yola değerdi.
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İhsan Buğday / Mali, 2022

En büyük hediye

ORADAYDIK

Mali’nin başkenti Bamako’ya yakın bir bölgede bulunan Er-Rah-
man Camii’ne kurban dağıtımına gittik. Dağıtım sırasında poşet 
alan herkes tokalaşmak ve sarılmak istiyordu. Onları ziyaret ettiği-
miz için bize teşekkür ediyor; bizimle bayramlaşıyorlardı. 

Dağıtım bittikten sonra yaşlı ve felçli bir kadın geldi. Ona ve-
rebileceğimiz kurban eti kalmamıştı. Ne yapacağımızı bilemedik. 
Etrafımızda hediye edebileceğimiz bir şey ararken kurban eti ver-
diğimiz ihtiyaç sahiplerinden biri payını bize uzattı. Kendi payını 
yaşlı kadına vermek istiyordu. Biz de alıp ona verdik. Yaşlı kadın 
çok mutlu olmuştu. Biz de buruk bir sevinç yaşıyorduk. Kendi-
sinde olmayanı bir başkasına hediye etmişti. Hayatımda gördü-
ğüm en büyük hediye buydu.
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Binlerce yetim ve ailesi için 
projeler hazırladığımız 
Yetim Dayanışma Günleri 
devam ediyor. Bir projenin 
kaç hayatı değiştirdiğini 
biliyor musunuz?
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Birleşmiş Milletler’e göre dünyada 150 milyondan fazla yetim ve öksüz çocuk bulunuyor. Devlet 
güvencesi ve aile şefkatinden uzak, açlık ve şiddetle iç içe yaşayan yetimler; suç örgütlerinin teh-
didi altında. 

İHH olarak onlarca ülkede yetimlere sahip çıkıyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde du-
runcaya kadar yetimlere destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaç-
larını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden 
kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş 
ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında his-
sedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz.

133 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor; eğitim, sağlık, gıda, ba-
rınma gibi konularda onlara destek veriyoruz. Her yıl 120 ülkedeki 1 milyondan fazla yetime 
dönemsel yardım ulaştırıyoruz.

Yetİmler ve İHH
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Yetim Dayanışma Günleri (YDG), dünyada yetim gerçeğine dikkat 
çekmek, yardımlaşma duygusunu güçlendirmek ve yetimler ile ailelerinin 
yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için her yıl düzenlediğimiz bir iyilik 
seferberliği.

2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz YDG’de dünyanın dört 
bir yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, yardımlar yapıyor, yetimhaneler 
açıyor, yetim ailelerini destekleyen projeler hayata geçiriyor, yetimleri 
sevindirerek ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Yetİm
Dayanısma 
Günlerİ Nedİr?

YETİM
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Yetim Dayanışma Günleri, yıl içinde yetimler için düzen-
lediğimiz en önemli faaliyetlerimizden biri. Türkiye’den 
yola çıkan ekiplerimiz farklı coğrafyalarda on binlerce 
kişiye ulaşıyor; hayata geçirdiği projelerle yetimler ve ai-
lelerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretiyor. Yetimler için 
eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal etkinlik projeleri; yetim 
aileleri için meslek edindirme kursları, küçükbaş ve bü-
yükbaş hayvan hediyeleri, dükkan açılışı, ev tadilatı gibi 
yüzlerce projeyi hayata geçiriyor.

Böylece aynı anda dünyanın farklı yerlerindeki ye-
timleri sevindiriyoruz ve kimseye muhtaç olmadan yaşa-
yabilecekleri imkânlar sağlıyoruz. Onları ziyaret ederek  
yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz.

YDG’de
Neler 
Yapıyoruz? 

YETİM



42 İNSANİ YARDIM 79. SAYI

AFRİKA
Burkina Faso
Etiyopya
Kenya
Libya
Moritanya
Nijer
Somali
Sudan
Tanzanya
Tunus

BALKANLAR
Arnavutluk
Bosna Hersek
Karadağ
Kuzey Makedonya

ORTA DOĞU
Filistin

Irak
İran

Lübnan
Suriye

Türkiye
Yemen

ASYA
Afganistan

Myanmar/Arakan
Azerbaycan

Bangladeş
Filipinler/Bangsamoro

Kırgızistan
Nepal

Pakistan
Sri Lanka

Tayland/Patani

Projeleri gerçekleştireceğimiz ülkeler:

2022 Yetİm 
DayanıSma 
Günlerİ’nde 
Neler Yapıyoruz?
Bu yıl 11’incisini düzenlediğimiz Yetim Dayanışma Günleri’nde, Türkiye dahil 31 ülkede 202 
proje gerçekleştiriyoruz. Afrika’dan Balkanlar’a, Asya’dan Orta Doğu’ya uzanıp yetimlerin haya-
tına dokunuyoruz.

YETİM
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Yetim ailelerinin yaşadığı bölgenin şartlarına göre civciv, tavuk, ördek, keçi, koyun veya inek da-
ğıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hayvanların barınacakları yerleri inşa ediyor, yemlerini veriyoruz. 
Aileler, hayvanlardan elde ettiği et, süt ve yumurtaları hem kendisi tüketiyor hem de satarak evin 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayvanların sayısı arttıkça satarak da gelir elde edebiliyor.

Birçok ülkede yetim annelerine dikiş eğitimi veriyoruz ve dikiş malzemeleri ulaştırıyoruz. Ter-
zilikle geçimini sağlayan yetim anneleri, zamanla daha fazla makine ve malzeme alarak ihtiyaç 
sahiplerine iş imkânı da sağlıyor.

Hayvancılık

Dİkİş Eğİtİmİ ve Malzemelerİ
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Yetim ailelerinin kendi işini yaparak gelir elde edebilmesi için tüm malzemelerin hazır olduğu 
bakkal ve manav dükkanları açıyoruz. Meslek sahibi olmalarına ve kalıcı bir iş yapmalarına des-
tek oluyoruz. Böylece yıllar boyu evinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor, 
kimseye muhtaç olmuyorlar.

Köylerde ve kırsal bölgelerde yaşayan yetim ailelerinin meyve sebze yetiştirebilecekleri seralar ku-
ruyoruz. Patates, domates, salatalık, biber, yeşillik, patlıcan gibi birçok sebze ve meyve üretebi-
liyorlar. Yetiştirdikleri ürünleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Bakkal ve Manav

Sera Kurulumu
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6 İNSAN,
6 DEĞİŞEN HAYAT

İHH Yetim Dayanışma Günleri’yle her yıl onlarca ülkede, yetimlerin yüzünü 
güldürecek projeler yapıyor. Bu kimi zaman bir dikiş makinası, kimi zaman sütünü 

sağabilecekleri bir inek, kimi zaman da işlerini kolaylaştıracak bir tekne oluyor.

Projeler sayesinde yetimlerin ve ailelerinin hayatları değişiyor. Kendi ayakları 
üzerinde durmayı başaran yetimler, hayata sımsıkı sarılıyor ve sağlıklı bireyler olarak 

yaşamlarına devam ediyor.

Hani nerede değişen hayatlar diye sorar gibisiniz. İsterseniz gelin projelerden 
birkaçına göz atalım. Yetim ve ailelerinin hayatında neler değişmiş birlikte görelim.
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ASİYE -  AFGANİSTAN

Biri 8, diğeri 12 yaşında iki çocuğum var. Kocam yıllar önce vefat etti. İHH geçtiğimiz yıl bana 
20 tane tavuk hediye etti. Onunla neler neler yaptım bir bilseniz. Günde 6 ila 10 yumurta alıyo-
rum, birazını tüketiyoruz. Kalanını pazarda satıyorum. Kazandığım para ile mutfak ihtiyaçlarını 
alıyorum. Çocuklarımın okulu için gerekli malzemeleri alıyorum. Hatta evime küçük bir güneş 
paneli dahi taktırdım. Artık geceleri karanlıkta oturmak zorunda kalmıyoruz. Çocuklarım gece 
ders çalışabiliyor. En büyük isteğim oğlum Muhammed’in iki yıldır istediği bisikleti alabilmekti. 
Sonunda istediği mavi bisikleti alabildim. Hepsi tavuklar sayesinde. Eskisi kadar ay sonunu dert 
etmiyorum ve çocuklarımın istediği şeyleri alabiliyorum.

6 İNSAN, 6 DEĞİŞEN HAYAT
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SELAMU -  NİJER

Eşim beş yıl önce vefat etti ve üç çocuğumla baş başa kaldım. Evin ihtiyaçları fazlaydı. Kar-
deşlerimden destek almak zorundaydım. Hayatımı bir dikiş makinası değiştirdi. Artık ihtiyaç-
larımı karşılayabiliyorum. İşim büyüdü ve dört dikiş makinası daha aldım. Yeni öğrencilerim 
oldu. Hepsine dikiş-nakışı ücretsiz öğretiyorum. Bunların içinde benim gibi yetim anneleri de 
var. İşlerim düzeldikten bir süre sonra ablam vefat etti. Düzenli işim olduğu için yeğenlerimden 
bir tanesinin bakımını üstlenebildim. Çok güzel bir şey. Önceden böyle bir şey aklımdan bile 
geçmezdi.
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VIOLETA -  ARNAVUTLUK 

Eşim 11 yıl önce hastalıktan dolayı vefat etti. Küçük oğlum Fabio, o zaman daha 1 yaşındaydı. 
Kızımı ve iki oğlumu tek başıma büyüttüm. Çok zorlandım ama hep sabrettim. Şimdi çocukla-
rım İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi’nden faydalanıyor. Böylece onların gıda, eğitim ve sağlık 
ihtiyaçlarını karşılarken yüküm hafifliyor. Yetimlerime sponsor olunması bana güç veriyor, yalnız 
olmadığımı hissettiriyor. 

6 İNSAN, 6 DEĞİŞEN HAYAT



51

YUSRİYYE ABDULKERİM -  SUDAN

Eşim beni terk ettiğinde başka bir ülkede dört çocukla kimsesiz kalmıştım. Uzun yıllar dul kadın-
lar için kurulan bir kampta yaşamak zorunda kaldım. Sudan’a döndüğümde çocuklarımla ailemin 
yanında yaşamaya başladım. Onlara bakabilmek için her gün onlarca kilometre yürüyerek ev 
işlerine gitmem gerekiyordu. Bazı günler ise iş bulamıyordum. Bir gün İHH’dan geldiler ve evi-
mizin yanına bir bakkal dükkanı açabileceklerini söylediler. Böylece hem çocuklarımın yanında 
kalabilecek hem de onları geçindirebilecek bir işe sahip olacaktım. Türkiye’den de misafirler geldi 
ve dükkanı beraber süsledik. Bakkal dükkanının açılışını yaptık. Artık ailemi geçindirebiliyor  
olmak beni çok mutlu ediyor.
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ABDURRAHMAN -  NİJER

Babam iki yıl önce vefat ettiğinde 11 kardeşim ve annemle başımızın çaresine bakmak zorunda 
kaldık. O yıllar üniversite okuyordum ancak babamın yerini alma sırası bana gelmişti. Okulu 
bıraktım. İçimde bir istek olarak kaldı üniversiteyi tamamlamak ama evin ihtiyaçları daha acildi. 
Şimdi ben çalışıyorum, kardeşlerim okuyor. İHH iki yıl önce bize bir balıkçı teknesi hediye et-
meden önce başkalarının teknesini kiralamak ve günlük kazancımın yarısını tekne kirası olarak 
ödemek zorundaydım. Artık kendi teknemiz var ve bütün kazanç bize kalıyor. Kardeşim Ali ile 
birlikte balığa çıkıyoruz. Bir tekne daha alıp işleri büyütmeyi düşünüyoruz. Böyle bir hayale sahip 
olabilmek çok güzel.

6 İNSAN, 6 DEĞİŞEN HAYAT
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VOGULMA -  AFGANİSTAN

60 yaşındayım, üç torunum ve gelinimle birlikte yaşıyorum. Oğlum bir yıl önce trafik kazasında 
vefat etti. İHH keçileri hediye etmeden önce komşuların ve akrabaların yardımı ile geçiniyorduk. 
3 tane keçim var, biri hamile. Keçilerin sütünü içiyoruz, kalanı pazarda satıyorum. Evin diğer 
ihtiyaçlarını alıyorum -çay, ekmek, un. En büyük hayalim keçilerin çoğalması. Böylelikle torun-
larımın okumasını kolaylıkla sağlayabilirim. Keçilerin gelmesine en fazla büyük torunum Cemile 
sevindi. Onları besliyor, oyunlar oynuyor. Eskiden bana ev işlerinde yardım ederdi, şimdi daha 
az yardım ediyor.
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RÖPORTAJ

İHH yetim çalışmalarının nasıl 
başladığından bahsedebilir misiniz?
1992 yılında gönüllü çabalarla başlayan 
İHH çalışmaları 1995 yılında kurumsal çatı 
altında devam etti. Savaşın, çatışmanın, afe-
tin ve felaketin olduğu coğrafyalarda en ön 
planda olan çalışmalardan biri acil yardım. 
Bu yardımların haricinde ailesini, ebevey-
nini kaybeden; toplumda himaye edilmeye 
ihtiyacı olan çocukların desteklenmesi ge-
rektiğini de gördük. Birçok bölgede çocuk-
ların ebeveynlerini kaybetmesi onları farklı 
yerlere sürüklediğini, istismar gruplarının 
eline düşürdüğüne şahit olduk. Bundan 
dolayı İHH’nın dezavantajlı gruplarla ilgili 
çalışması uzun yıllardır devam ediyor.  

Bosna’da başlayan çalışmalar sonra nasıl 
devam etti?
2005 yılına geldiğimizde özellikle Gürcistan 
ve Çeçenistan bölgesindeki yetim çocuklar 
için yetim sponsorluk çalışmamızı başlat-
tık. Yetimleri himaye etmeye, eğitim, sağlık, 
gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını kar-
şılamaya çalıştığımız bir sistem ortaya çıktı. 

Şu anda 50 ülkede 133 binden fazla yetime 
aylık düzenli yardım ulaştırıyoruz. Ayrıca, 
13 ülkede 42 yetimhanede 2.500’den fazla 
yetim çocuğu himaye etmeye devam ediyo-
ruz. Bakıldığı zaman yapılanlar büyük bir 
çalışma olarak görünüyor ancak  UNICEF 
verilerine göre dünyada 143 milyondan faz-
la yetim ve öksüz çocuk var. Özellikle savaş, 
afet, felaket bölgelerinde yetim çocuklarla 
ilgili çalışmalarımızı büyütmeye devam edi-
yoruz.

Yetim çalışmaları sonrasında nasıl 
gelişim gösterdi?
2005 yılında başlamış olmamız dolayısıyla 
ilk yetimlerimiz büyüdü. Üniversite eğiti-
mine devam edenler de var, üniversite eği-
timini bitirdikten sonra meslek hayatına 
giren de. Şu anda başka yetimlere sponsor 
olan yetim çocuklarımız dahi var. Yani, aidi-
yet hissettikleri kuruma karşı veya topluma 
karşı kendi üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmeye çalışan nesiller yetişiyor. 
Yetimhanelerimizde yetişip üniversite me-
zunu olduktan sonra yetimhanelerimizde 

“Sağladığımız imkanlar 
sayesinde yetim, toplumun
bir parçası olmaya başlıyor.”
Röportaj: Ömer Çam

Reşat Başer
İHH Yetim Çalışmalarından 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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sorumluluk alan, öğretmenlik yapan, genel 
sekreterlik yapan, temizlik işleriyle görev-
lendirdiğimiz çocuklarımız da var.  

Aklınıza gelen bir başarı hikayesi var mı?
Adem, Sudan’da yetim sponsorluk çalışma-
mıza dahil ettiğimiz ilk yetimlerden biriy-
di.  Sudan’ı yıllar sonra ziyaret ettiğimizde, 
Adem üniversite eğitimini tamamlamıştı ve 
İHH’nın Sudan’daki yetim çalışmalarını ta-
kip eden sorumlu kişiydi. İnsanların aidiyet 
hissettikleri, yetiştirildikleri yere karşı vefa 
duygusu güçlüyse o, yapılan çalışmanın gü-
cünü gösterir. Sudan’da sponsor olduğumuz 
5 binden fazla yetimin bir yetime emanet 
edilmesi çalışmaların ne kadar başarılı oldu-
ğunu gösteriyor. Çok şükür birçok ülkede 
artık benzer sorumluluklar alan çocukları-
mız var. Endonezya’daki yetimhanemizde 

yetişen bir yetim Sierra Leone’deki yetim-
hanede stajını yapıyor; Pakistan’daki yetim-
hanede yetişen ve tıp fakültesinde 4. sınıf 
okuyan öğrencimiz Suriye’deki yetimhane-
lerimizde doktor olarak çalışıyor. Yetim ça-
lışmalarımız toplumun her kesimine ulaşan 
çok boyutlu bir yapıya dönüştü.

Yetimler sizin için neden bu kadar 
değerli?
Yetim bir emanettir. Yetimleri psiko-sosyal 
destek anlamında ihtiyacını karşıladığımız, 
bayram sabahlarında elbiseleriyle beraber 
mutlu bir bayram sabahına uyanması için 
yardım  ettğimiz ve daha birçok etkinlik-
lerle beraber toplumun içerisindeki aidiyet 
duygusunu kazandırdığımız emanetler ola-
rak görüyoruz. Yetimler yaşadıkları zorluk-
larla beraber topluma entegre etmemiz de  
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gerekiyor. Yetim çalışmalarındaki bakışımız 
genel olarak; ihmal edilmiş, toplumdan bi-
raz ötekileştirilmiş, mahallenin içerisinde, 
ailenin içerisinde unutulmuş çocuklarımızı 
yeniden ailenin, toplumun, dünyanın gün-
demine getirmeye çalışmak. Bu yüzden bize 
göre kutlu bir emanet onlar. Rabbimizin 
birçok ayetinde,  Efendimiz (s.a.v.)’in  bir-
çok hadisinde, yetimin bir emanet olduğu, 
hakkının hukukunun gözetilmesi gerektiği, 
ihtiyacını hissettiği yerde yanında olundu-
ğu zaman mükafatının büyüklüğü ile alaka-
lı müjdeler var. Bu kadar büyük müjdeler 
daha önce hiçbir konuyla alakalı, hiçbir du-
rumla alakalı verilmemiştir. Odak noktamız 
tam olarak burası.

Yetim Dayanışma Günleri nedir? 
İHH’nın yetim çalışmaları her geçen gün 
farklı bir alana, farklı bir güzelliğe evriliyor. 
Yetim sponsorluk çalışmasına başladıktan 
sonra ailelerle ilgili, çocuklarla ilgili, yetim-
hanelerle ilgili çalışma yaptıkça önümüze 
tabi yeni alanlar, yeni mecralar ve yeni ufuk-
lar açılıyor. Bunlardan bir tanesi de Yetim 
Dayanışma Günleri (YDG). YDG ile deza-
vantajlı çocuklarımızın bulundukları coğ-
rafyada doyasıya, hayatlarında ilk defa ama 
artık devamı olabilecek aktiviteleri eğlenceli 
bir şekilde yapıyoruz. Bu eğlenceyi istih-
dam, kalkınma, kültür ve sağlık, eğitim gibi 
çok çeşitli alanlardaki projelerle güçlendiri-
yoruz. YDG 2011 yılında başladı. 2022’de 
de bütün planlamamızı yaptık, belirlenen 
ülkelerde çalışma yapmaya hazırız. 

YDG’de nasıl faaliyetler yapılıyor?
YDG’de öncelikle yetimin ve ailesinin ken-
di ayaklarının üzerinde durabileceği, çocu-
ğunun ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar 
oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Sağmal inek, 
sağmal keçi-koyun, kümes hayvancılığı, kü-
çük bakkal-market, çalışmaların yapıldığı 
ülkeye göre balıkçı teknesi, dokuma atölyesi 
veya dikiş makinası gibi sosyal hayatın içine 
daha kolay  bir bütün olabileceği projeler 
hazırlıyoruz. Bu günleri Yetim Dayanışma 

Günleri olarak tanımlamamızın en temel 
sebebi; projeleri üstlenen bağışçılarımızı, 
gönüllülerimizi, basından ve medyadan, 
farklı iş gruplarından, sivil toplum örgüt-
lerinden muhattaplarımızı proje uyguladı-
ğımız ülke ve bölgelerde misafir ediyoruz. 
Aslında paydaşlığı çoğaltıyoruz. Farkındalı-
ğı arttırmaya çalışıyoruz. Toplumsal kalkın-
ma adımlarından bir tanesini çalışmalarla 
beraber atıyoruz. Buradaki en temel mak-
sadımız sürdürülebilir bir çalışma yapmak. 
Takip etmediğiniz, düzenli olarak organize 
etmediğiniz takdirde maalesef yaptığınız 
çalışmaların büyük etki ve etkileşimlerini 
kaçırabiliyorsunuz.

YDG projelerinden sizi etkileyen bir 
tanesini bizimle paylaşır mısınız?
2022’nin Nisan ayında Sudan’da yetimha-
nelerimizden destek olduğumuz ve Yetim 
Dayanışma Günleri’nde katkı verdiğimiz 
ailelerimizi ziyaret ettik. Bunlardan bir ta-
nesi de Fatıma annemizdi. Fatıma anne-
mizin yaşadığı köyüne gittik. Annemize 
2017’de Yetim Dayanışma Günleri’yle üç 
sağmal keçi hediye etmişiz. Ağılını yapmı-
şız ve bir yıllık yemini de hediye etmişiz. 
Annemiz bizi mutlulukla karşıladı. Ben de 
hediye ettiğimiz keçilerden sonra hayatında 
neler değiştiğini sorunca annemiz mutlu bir 
şekilde anlatmaya başladı. “Bu verdiğiniz 
üç sağmal keçiden on tane keçi yetiştirdim, 
onları kesilmek üzere sattım, gelir elde et-
tim. Bugün itibariyle de ağılımda 12 tane 
keçim var. Bunlardan 6 tanesi sağmal keçi 
ve sütlerinden elde ettiğim gelirle üç yetimi-
mi üniversitede okutuyorum.” dedi. Bazen 
bu mümkün mü diyorsunuz ama, yaşayıp 
şahit olduğunuz zaman, bir de birebir ola-
yı yaşayan insanın ağzından dinlediğinizde 
bunun etkileşimi çok farklı oluyor. Biz o 
gün aileye sadece maddi olarak büyük öl-
çekte yardım yapmış olsaydık muhtemelen 
o yardım  günlük ihtiyaçların içerisinde kısa 
sürede bitebilirdi. Halk arasında yaygın 
olan  tabirle, balık vermek yerine balık tut-
mayı öğretmek; İHH’nın Yetim Dayanışma 
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Günleri ile ailelere katmaya çalıştığı şey bu. 
Ailelere kendi ayaklarının üzerinde durabi-
leceği, istihdam alanları oluşturulabileceği 
projelere imza atmak. Bunlar aslında büyük 
dokunuşlar çünkü etkilerini elhamdülillah 
gittiğimiz her bölgede, gittiğimiz her coğ-
rafyada görüyoruz.

Türkiye’de de  YDG projeleri yapılıyor 
mu?
Çalışmalarımızı Türkiye’de de yaygınlaştır-
maya başladık. Elazığ’da iki annemize ikişer 
tane günde 25-30 kilo süt veren inek aldık. 
Annelerin mutluluğunu kelimelere sığdır-
mak mümkün değil. Samsun’da arkadaş-
larımız, üç yetim annemizin evini komple 
yenilediler, sıfırdan ev yaptılar. Şu anda ha-
lihazırda Eskişehir’de 15 yetim annemizin 
dikiş kursu devam ediyor. 600 saatlik bir 
eğitimden sonra annelerimiz inşallah çok iyi 
derecede dikiş yapabilecekler. Hatta daha 
üst düzeyde iş yapabilecekleri bir eğitim 
alıyorlar. Biz de başarılı olan annelerimize 
terzihane tarzı bir yer yapacağız. 

İHH’nın yetim çalışmalarının geleceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yetim çalışmalarını hep dinamik tutma-
ya çalışıyoruz. Hem beraber çalıştığımız 
arkadaşlarla hem de bu işin gönüllüleriyle 
beraber heyecan içerisindeyiz. Bu çalışma-
yı durağan bir çalışma olarak değil her an 
gelişen, her an büyüyen bir çalışma olarak 
görüyoruz. İlkokul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerinin önüne bir anda eylem-
sel bir aktivite çıkarıyoruz. Kumbaraya attı-
ğın harçlığın bir kısmıyla yeryüzünün farklı 
bir coğrafyasında, dezavantajlı bir çocuğun 
hayatına dokunabiliyorsun. Çocukların işin 
bir parçası yapıldığı, yardımlaşma ve paylaş-
ma duygularını sonuna kadar derinlemesine 
hissedebildikleri bir alan açtık. Biz aslında 
yetim çalışmasıyla beraber toplumsal bir 
iyileşmenin de zeminini bulmaya çalışıyo-
ruz. Bir çalışma yaptığımız zaman o çalış-
manın etkileşimini de ölçmeye çalışıyoruz. 
Yetimin toplumun bir parçası olduğunu, 

annelerimizin o toplumda bir paydaş oldu-
ğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama en önemli 
nokta şu; yetim çalışması yapmak isteyen 
bütün kurumlara kapımız sonuna kadar 
açık. Gelin diyoruz. İHH’nın 30 yıllık ye-
tim çalışması tecrübesi var, bunu sizlerle 
paylaşalım. Siz de yetim çalışmalarının, ye-
tim faaliyetlerinin bir parçası olun, biz de 
‘Vesile olan hayrı yapan gibidir.’ şeklinde 
istifade edelim. Sizler de ümmetin sorumlu-
luğunda olan, emaneti olan çocuklarla ilgili 
çalışmanın bir parçası olun.

Son olarak yetim çalışmalarındaki 
gelişmelerden bahseder misiniz?
Artık gönüllülerimiz düğün ikramını ye-
timhanede yapıyor. Hem ikram ettiklerinin 
dualarına muhattap olmak, hem de bulun-
dukları ortamı bereketlendirmek için düğü-
nünü İstanbul’da, ikramını Bangsamoro’da 
bir yetimhanede yapan gönüllülerimiz var. 
Çocuğunun sünnetini yapıyor, ikramını So-
mali’deki bir eğitim kompleksinde yapıyor. 
Bağışçımız diyor ki: “Benim gönlümden 
geçti, sadakam veya farklı bir niyetim var,” 
yemek ikramını Sierra Leone’deki yetimha-
nemizde yapıyor, Pakistan’daki yetimhane-
mizde yapıyor. Baktığınızda böyle çok ciddi 
bir etkileşim alanı oluşturduk. Ramazan’da 
bağışçılar iftar ve sahur sofralarını ihtiyaç 
sahibi bölgelerdeki yetimhanelerle paylaşı-
yorlar. Hazırlık yaptığımız çalışmalarımız 
var; “infak hediye et”, “iyilik hediye et”, 
“bir tanıdığına özel günü dolayısıyla yetim 
sponsorluğu hediye et”  gibi alanlar açmaya 
çalışıyoruz. Bu işi bereketlendirecek, insan-
ları mutlu edebilecek, yetimhanelerde yeti-
şen çocukların sürecin içerisinde daha çok 
yer aldığı alanlar açmaya çalışıyoruz. 



58 İNSANİ YARDIM 79. SAYI

Savaş, iç çatışma, doğal afetler, salgın hastalıklar ve 
diğer sebeplerle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan 
insanları ne kadar tanıyoruz?
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Mülteci, sığınmacı
ve göçmen

YERİNDEN EDİLENLER

Zorunlu sebeplerle ülkesini terk etmek zorunda kalmış insanlar bir ülkeye 
toplansaydı, bu ülke dünyanın en büyük 15. ülkesi olurdu. Günümüzde 
savaş, iç çatışma, doğal afetler, salgın hastalıklar, daha rahat yaşam koşulları 
arama sebebiyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmış 100 milyon kişi 
var. Bu, dünyadaki her 78 kişiden 1’inin yerinden edildiği anlamına geliyor.

BM tanımına göre mülteci, “ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba 
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda 
haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nede-
niyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir. BM Mülteci Örgütü 
(UNHCR) verilerine göre 2022 yılı itibarıyla 96 milyondan fazla kişi ye-
rinden edildi. Bunların 36 milyonu ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve 
mülteci konumuna düştü. 60,1 milyonu yaşadığı ülke içinde yer değiştirmek 
zorunda kaldı. Ülke içinde yer değiştiren kişiler BM’ye göre IDPs (Internally 
Displaced Persons) olarak adlandırılır ve tam olarak mülteci konumunda 
değildir.

Sığınmacı, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk eden ama mültecilik 
statüsü başvurusu sonuçlanmamış kişiye denir. İskan Kanunu Madde 3/3’e 
göre “Türkiye’de yerleşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla muvak-
kat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı denir”. UNHCR’a göre günümüz-
de dünyadaki sığınmacı sayısı 4.5 milyon.

Göçmen; maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek, kendileri veya aile-
lerinin gelecekten beklentilerini arttırmak için başka bir ülkeye veya bölgeye 
göç eden kişileri kapsar. Göçmenler için savaş ve diğer sebeplerle zorla yerin-
den edilme durumu yoktur. Tamamen kişilerin rızasıyla gerçekleşir.
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YERİNDEN EDİLENLER

Dünyadaki mülteci sayısı son 10 yılda iki kattan fazla arttı. 2011’de 
15 milyon olan mülteci sayısı 2022 yılı itibarıyla 36 milyondan 
fazla. Günümüzde milyonlarca kişi mülteci kamplarında yaşamak 
zorunda. Ürdün, Bangladeş, Kenya dünyanın en büyük mülteci 
kamplarına sahip ülkeler. 

En büyük
mülteci kampları 
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Mülteciler geçici olarak barınmaya ihtiyaç duyar ve ülkesine geri dönmeyi umut eder. Durum 
çoğu zaman tam tersi olur. Geçici durumlar için kurulmuş kamplarda insanlar imkanlardan 
yoksun bir şekilde onlarca yıldır yaşamak zorunda kalır. Farklı ülkelerde kurulan bu

UNHCR - 2022 verilerinden yararlanılmıştır.

4 mülteci kampında

Zaatari Mülteci Kampı

Kakuma Mülteci Kampı

Kutupalong Mülteci Kampı

Dadaab Mülteci Kampı

Suriyeli mülteci bu 
kampta barınıyor.

mülteci yaşıyor.

Sudan’da yaşanan çatışmalardan sonra 
1992’de kurulan kampta

Kenya’da kurulmuş bu 
mülteci kampında

Rohingya mülteci yaşıyor.

Somalili mülteci yaşıyor.

76,000+

182,000+

900,000+

220,000+

ÜRDÜN

KENYA

BANGLADEŞ

KENYA

insan barınıyor.
1.3 milyon
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İHH, kurulduğu günden bu yana  123 ülkede milyon-
larca kişiye destek oldu ve olmaya devam ediyor. İhtiyaç 
sahipleri için sadece 2021 yılında 1425 proje geliştirdi 
ve 28 milyondan fazla kişiye ulaştı. Projelerin büyük 
çoğunluğundan savaş, iç çatışmalar, kuraklık, salgın 
hastalık ve doğal afetlerden  dolayı yerlerinden edilmiş, 
evini terk etmek zorunda kalmış ihtiyaç sahipleri yarar-
landı. Sadece Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
yaptığı çalışmalarla 1 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Mülteci, sığınmacılar ve ülke içinde yerinden edi-
lenler için çalışma yaptığımız sektörler ve alanlar:

• Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları
• Gıda Dışı
• Eğitim
• Koruma
• Sağlık
• Su, Sanitasyon ve Hijyen
• Barınma
• Kültürel
• Afet Yönetimi
• İnsan Hakları ve Savunuculuk
• İnsani Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler

İHH neler
yapıyor? 

YERİNDEN EDİLENLER
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Suriye
Savaşın başlangıcından bu yana, hem Suriye içerisinde yerinden edilen hem de ülke dışına göçmek 
zorunda kalan ihtiyaç sahipleri için çalışmalar yapıyoruz. Barınma, giyim, eğitim, sağlık, gıda 
gibi insani ihtiyaçların karşılanması için gerçekleştirilen yardımlar, koordinasyon merkezlerimiz 
aracılığıyla Suriye halkına ulaştırılıyor.

Yaptığımız kalıcı eserlerle savaşın mülteciler üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletiyoruz. Kalıcı eser 
projelerinin, evlerine dönemeyen Suriyeliler için önemi kriz derinleştikçe daha da artıyor. 

2021 yılında, Suriye’de 232 proje ürettik ve savaştan etkilenmiş 1 milyon 150 bin kişiye yardım 
ulaştırdık. 2 bin 533 insani yardım malzemesi taşıyan yardım TIRINI Suriye’ye gönderdik.

YERİNDEN EDİLENLER
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Orta Afrika 
Cumhuriyeti
Farklı etnik kültürlerin bir arada yaşadığı Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 2013 Aralık ayında 
başlayan olaylarla birlikte 1 milyondan fazla insan evini terk etti, 1.000’den fazla insan öldürüldü. 2 
milyondan fazla insan ise temel insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde devam eden bu insani kriz için İHH İnsani Yardım Vakfı, bir 
yandan hazırlamış olduğu kriz raporuyla ülkenin geleceği ve insanların hayatlarının güvende 
olabilmesi için çözüm yolları üretirken bir yandan da komşu ülkelere sığınan binlerce mülteci için 
yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

2013 yılından itibaren Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad’ın başkenti N’djamena ve ülkenin 
güneyinde yer alan Doba bölgesi ile Kamerun’un Kenzou, Yakaduma ve Garoua Boulai bölgelerinde 
bulunan mülteci kamplarında zor şartlarda yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine destek 
oluyoruz. Sadece 2021 yılında 13.500’den fazla kişi için gıda, giyecek, battaniye, temizlik, mutfak 
malzemesi dağıtımı gibi projeler üreterek mültecilerin yanında olduk.



FATMA’NIN GÖÇ HİKAYESİ
AHMET FATİH MADANOĞLU

SURİYE, 2019

HİKAYE
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İdlib’teki bombardımandan kaçıp Deir 
Hassan’daki çadır kente sığınanlardan biri 
de Fatma. Eşi dokuz yıldır hapiste olduğu 
için iki çocuğuyla birlikte göç etmek zorun-
da kalmış. Bizi çadırına davet etti. Küçücük 
çadıra dört aile sığmışlar. İçeride, 11’i ço-
cuk, toplam 17 kişi var. Çocukların ortala-
ma yaşı beş. En büyükleri Fatma’nın dokuz 
yaşındaki oğlu Hamza.

Yaşadıkları çadırda hiç yetişkin erkek 
yok. Savaş, Fatma’nın eşini hapse düşür-
düğü gibi, hepsini bir yerlere sürüklemiş. 
Bütün işleri babaanne idare etmeye çalı-
şıyor. Kimi zaman çadıra yakacak bulmak 
için uğraşırken kimi zaman da hastalanmış 
bir torununu sağlık merkezine yetiştiriyor. 
Çok yorulduğu yüzündeki derin çizgiler-
den anlaşılıyor. “Çadır yağmur geçiriyor ve 
çok kalabalık. Elektrik olmadığı için akşam 
karanlıkta oturmak zorunda kalıyoruz. İdli-
b’te evimiz var. Bombardıman durursa geri 

döneceğiz ama hiç umudumuz kalmadı. 
Burada korku içinde yaşıyoruz. Normal bir 
hayat istiyoruz,” diyor babaanne.

Bütün bunlara rağmen çadıra bir sevinç 
de hakim çünkü Fatma ve iki çocuğu ya-
pımını tamamladığımız yaşam evlerinden 
birine yerleşmeye hazırlanıyor. Haberi al-
dıklarında bütün aile hiç olmazsa içlerinden 
birileri daha iyi şartlarda yaşayacağı için 
mutlu oldu. Çatısı akıtmayan, iki odalı, ge-
celeri ışık altında muhabbet edebilecekleri 
bir evleri var artık. Kim bilir belki bu evde 
misafir bile ağırlayabilecekler.

Çadırdan çıkıp yeni evlerine doğru ko-
şarken Fatma’nın iki oğluna takıldı gözüm. 
İkisi de ayaklarına bakıyordu. Hediye etti-
ğimiz yeni çizmelerini çok sevmişlerdi. Bir 
umudun koşusuydu bu belki de. Fatma da 
eşini daha güvenli bir evde bekleyecekti.
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Bu Ramazan bağışçılarımızın desteğiyle ihtiyaç sahipleri 
iftar sofraları etrafında toplandı. Sayenizde, Türkiye ile 
birlikte 58 ülkede 2 milyon 726 bin kişiye ulaştık ve 
onların duasını aldık. Milyonlarca insana ulaşmamıza 
vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.

Destek ve bağışlarınızla;

380.690

75.289

312.684

122.446

1.440 

iftariyelik ve sahurluk,

kişiye zekat, fitre ve fidye,

kumanya paketi,

yetime ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık,

yetim çocuğa Ramazan boyunca iftar ve 
sahur programları düzenledik.

18 yetimhanede, 

Ülkemizde 23.584
kişiye gıda kartı,

RAMAZAN

Ramazan’da
neler yaptık?
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BİSİBO’NUN HAYALİ
Ömer Çam
BURUNDİ, 2022
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SEYAHATNAME

Ramazan çalışmalarını gerçekleştirmek ve 
IQRA İşitme Engelliler Eğitim Merkezi’ni 
ziyaret etmek amacıyla Burundi’ye doğru 
yola çıkıyoruz. Bujumbura’ya iner inmez 
bir sürü çocuk ellerinde çiçeklerle bize doğ-
ru koşup sarılıyorlar, neye uğradığımızı şa-
şırıyoruz. Çocukların IQRA’nın öğrencileri 
olduğunu öğreniyoruz. Daha önce hiç gör-
medikleri insanlara karşı olan sevgilerinin 
sebebini merak ediyoruz. IQRA’nın sorum-
lusu Bisibo Amani hanıma sorduğumuzda; 
buraya daha önce gelen gönüllülerin çocuk-
lara hediyeler getirdiğini, onlarla oyunlar 
oynadığını, o yüzden de çocukların Türki-
ye’den birileri gelince çok heyecanlandığını 
söylüyor. 

Bisibo bizi eğitim merkezine götürüyor. 
Bütün odaları, bahçeyi, merkezin her yerini 
gezdirirken bir yandan da hevesli bir şekilde 
anlatıyor. O sırada karşılaştığımız her ço-
cukla bir anne edasıyla ilgilenip kıyafetlerini 
düzeltiyor. Öğrencilerin çoğu sınav oluyor. 
Her sınıfta bizi gülücüklerle karşılayıp işaret 
diliyle selamlıyorlar, biz de onların dilinde 
kendilerine olan sevgimizi gösteriyoruz.

Kısa turumuzun sonunda bahçeye bi-
zim için hazırlattığı sofrayı görüyoruz. Bu-
rundi’nin lezzetlerini tadarken kendisinden 
bahsediyor. Babası Müslüman, annesi Hris-
tiyanmış küçükken. Lise yıllarında Hristi-
yanların işitme engelliler grubunda bulunan 
Müslüman bir kızla tanışıyor. Kıza burada 
ne işi olduğunu soruyor. Müslümanlar için 
böyle bir grup bulamadığını söylüyor kız. 
Bisibo hem utanıyor hem de içinde bir şey-
ler filizlenmeye başlıyor. İlerleyen yıllarda 
işaret dilini öğreniyor ve işitme engelli ço-
cuklar için proje geliştiriyor. Altına girdiği 
yükten dolayı başta biraz korkuyor ama 
Allah ona yardımcı oluyor ve ailesi gittikçe 
büyüyor. Şimdi Bisibo’nun aklında Burun-
dili çocuklar için geliştirdiği belki onlarca 
proje var.
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Ertesi gün Muramvya bölgesindeki sünnet organizasyonunu takip et-
mek ve daha önce çocukları sünnet edilmiş aileleri ziyaret etmek amacıyla 
yola koyuluyoruz. Bujumbura’dan çıkıp Güneybatı Afrika’nın yemyeşil 
ormanlarına giriyoruz. Birbirinden güzel manzaralar görüyoruz. Sünnet 
yapılan hastaneye geldiğimizde aileler Bisibo’yu sevgi dolu gülücüklerle 
karşılıyorlar. Onlar için anlamı büyük. 

SEYAHATNAME
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Hastanenin bahçesinde sünnet olacak 
çocuklar için hediyeler hazırlandığını görü-
yoruz. Sünnetinin ardından yanımıza gelen 
çocuklara kıyafet ve yiyecek hediye ediyoruz. 
Daha önce vakfımız tarafından çocukları 
sünnet edilen aileleri ziyaret edip onlara ku-
manya hediye ediyoruz.

Köyde yürürken kömür balyaları hazır-
layan kadınlarla karşılaşıp onlarla muhabbet 
ediyoruz. Küçük parçalar halinde sattıkları 
koca bir balyadan altmış sent kazanıyorlar-
mış. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar.
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Kongo’da yaşanan sıkıntılardan dolayı 
insanlar Burundi’ye göç etmiş. Halihazır-
da nüfus yoğunluğu ve ekonomik sıkıntısı 
olan ülke, komşularına kucak açmış. Mül-
teci kampında yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
kumanya ulaştırmak için zorlu bir yolculuğa 
çıkıyoruz. Daha birkaç kilometre gitmeden 
araçlardan bir tanesi arızalanıyor ve yeni araç 
bekliyoruz. Eşyalarımızı taşıdıktan sonra tek-
rar yola koyuluyoruz. Yaklaşık bir saat sonra 
yeni gelen aracımız da bozuluyor ve yola tek 
arabayla devam etmek zorunda kalıyoruz. 
Sürekli yükseğe çıkıyoruz, 1.400 metreyi ge-

çiyoruz. Yol kenarlarında yürüyen insanlar 
görüyoruz. Ya okula gidiyorlar ya da tarladan 
topladıkları ürünleri taşıyorlar. Dört-beş ya-
şındaki çocuklar bile ağırlığınca malzeme ta-
şıyor. Mülteci kampı uzaklardan gözükmeye 
başlıyor. Bu bölgede 14 bin Kongolu ailenin 
yaşadığını öğreniyoruz. Ramazan kumanya-
larını dağıtmak için geldiğimiz kampta bizi 
yine çocuklar karşılıyor. Dünyanın en yoksul 
ülkelerinden birine sığınmak zorunda kalan 
o ailelerin sevgi gösterileriyle gözlerimiz do-
luyor. İnsanlara hediyelerini teslim ettikten 
sonra Bujumbura’ya geri dönüyoruz.

SEYAHATNAME
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Kinama’da kumanya dağıtmak 
amacıyla 250 kadının eğitim 

gördüğü Nur Ala Nur Medresesi’ne 
gidiyoruz. Ntakirutima Zawadi 

yıllar önce komşularının dini 
bilgilerinin yetersiz olduğunu 

görmüş ve kendi evinde onlara 
ders vermeye karar vermiş. Nur ala 
Nur ismini verdiği medrese gittikçe 
büyümüş. Ntakirutima ayrıca beşi 

yetim olmak üzere dokuz ihtiyaç 
sahibi çocuğa bakıyor. Onların 

ihtiyaçlarını ise evde bitkisel yağ 
üreterek karşılıyor. En büyük hayali, 

kendisi vefat ettikten sonra bile 
medresenin varlığını sürdürmesi.
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SEYAHATNAME
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Burundi’deki son günümüzde IQRA İşit-
me Engelliler Eğitim Merkezi’nde çocuklarla 
iftar yapıyoruz. Bisibo hem bizi mutlu etmek 
için hem de çocukların güzel bir akşam geçir-
mesi için bahçeyi adeta bir kır düğünü gibi 
süslemiş. Çocuklara yemeklerini dağıtıyoruz 
ve ezan okununca onlarla birlikte orucumu-
zu açıyoruz. Yemeğin ardından çocuklar gibi 
işitme engelli olan görevlilerle oturup işaret 
dilinde muhabbet etmeye çalışıyoruz, sürek-
li yüzleri gülüyor. Onlar için, onların dilini 
öğrenmek için biraz olsun çabalayınca çok 
mutlu oluyorlar. 

Bisibo bize çocukların hikayelerini an-
latıyor. Burundi ve çevre ülkelerdeki işitme 
engelli Müslüman çocukları arayan Bisibo, 
yetim çocukların yanı sıra ailesinin ilgilen-
mediği hatta ölüme terk ettiği çocukları 
merkezine alıp fiziksel ve psikolojik rehabi-
litasyonunu sağlıyor. Bisibo Amani, Afrikalı 
Müslüman çocuklar için elinden geleni ya-
pıyor. 

Güzel bir akşamın ardından, gayretine 
aşık olduğumuz bu insanlarla vedalaşıp ülke-
mize geri dönüyoruz.
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Mavi Marmara
İsrail, 2007 yılı itibariyle bir dizi siyasi ve ekonomik yaptırımlarla başladığı Gazze ablukasını  
2009 Ocak ayı itibariyle derinleştirdi. Yalnızca abluka ile yetinmeyen İsrail, Gazze’ye çeşitli askeri 
operasyonlar düzenledi. Abluka nedeniyle halen Gazze nüfusunun %80’ni insani yardıma ihtiyaç 
duyuyor. Gazze halkının yüzde 72’si açlık sınırında yaşıyor, bunlardan yüzde 65’i çocuk. BM bu 
durumu katlanılamaz olarak tarif ediyor.

2010 Mayıs ayında 6 uluslararası sivil toplum örgütü (İHH İnsani Yardım Vakfı, Free Gaza 
Movement, European Campaign to End the Siege on Gaza, Ship to Gaza Greece, Ship to Gaza 
Sweden ve The International Committee to Lift the Siege on Gaza) toplanan bağışlarla temin 
edilen 6 bin tonluk insani yardımı Gazze’ye ulaştırmak için bir yardım filosu oluşturdu. 

“Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım” sloganıyla yola çıkan filo da insani yardımla bir-
likte 37 farklı ülkeden 750 insani yardım gönüllüsünü de taşıyordu. Almanya, Kuveyt, İsrail, 
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İrlanda, İsveç, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fas, Yemen, Mısır ve Cezayir gibi 37 ülkeden gelen 
aktivistler arasında 15’ten fazla milletvekili, 60’ın üzerinde uluslararası basın mensubu, sanatçılar 
ve Nobel Barış ödüllü aktivistler de yer alıyordu. 

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani 
yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve 
Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filosu, 31 Mayıs tarihinde İsrail askeri güçlerinin 
hukuk dışı saldırı ve müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 

Saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü vefat ederken, 56’sı yara-
landı. Filo katılımcıları hiçbir yasal dayanak olmaksızın hapsedildi, yaralılara kelepçe takıldı, bazı 
yaralılar günlerce hücrelerde alıkonuldu ve kendilerine işkence ve kötü muamele yapıldı. 

Filonun saldırıya uğramasının ardından farklı ülkelerde İsrailli yetkililere ve saldırıyı ger-
çekleştiren askerlere davalar açıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in savaş suçu işlediğine, 
Gazze’de işgalci statüsünde olduğuna ve İsrailli askerlerin filodaki tüm yolcuların sivil olduğunu 
bildiği halde saldırdığına karar verdi.



82 İNSANİ YARDIM 79. SAYI

Mavi Marmara
yoluna devam
ediyor
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Mavi Marmara’nın 12. yılında, şehitlerimizi anmak ve yaşananları unutmadığımızı göstermek için 
Mavi Marmara’ya ve Filistin’e gönül verenlerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

“Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Fatih Camii’nden 
başlayarak, Edirnekapı Şehitliği’nde son buldu. Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve 
Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş ile İsrail zulmü bir kez daha dünyaya ilan edildi.

Yürüyüşte hitap eden İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik 
saldırılarının devam ettiğini ve Türkiye’nin İsrail’le normalleşme adımlarından vazgeçmesi gerektiğini 
belirtti. Yıldırım, “İsrail ile normalleşme asla olmaz. İsrail’le barış asla olmaz. İsrail’i sevmiyoruz. 
Siyonizmi sevmiyoruz. Bunu tüm dünyaya duyuruyoruz,” dedi.

Programın sonunda, Edirnekapı Şehitliği’nde medfun bulunan Mavi Marmara şehitleri Cevdet 
Kılıçlar ve Necdet Yıldırım’ın kabirleri ziyaret edildi, dualar okundu.

Mavi Marmara gemisinin üç boyutlu olarak modellendiği sanal tur sitesi ile geminin içinde 
gezerek, olayların yaşandığı bölümlerden fotoğrafları görebilir ve şehitlerimiz hakkında bilgi 
alabilirsiniz. Bunun yanı sıra sitede katılımcılar ve envanter ile ilgili bilgilere erişebilir ve 
hukuki sürece ilişkin detayları takip edilebilirsiniz.

sanalmuze.mavimarmara.co
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ANALİZ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rus gaz ve petrol 
arzında kesintiye sebep olarak dünya genelin-
de enerji fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. 
Enerji piyasalarındaki dalgalanma dünya ka-
muoyunun gündeminde önemli yer bulurken 
savaşın özellikle Orta Doğu ve Afrika açısından 
en kritik sonuçlarından biri de gıda tedariği ile 
ilgili yaşanan sorunlar oldu. Ukrayna savaşının 
başlamasından önce koronavirüs pandemisinin 
etkisiyle küresel gıda güvensizliği 2021 yılında 
rekor seviyelere ulaşmış, uluslararası gıda emtia 
fiyatlarında belirgin bir artış yaşanmıştı. Çatış-
malar nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ihracatını 
tamamen kesmesi ve Rusya’nın da Azak De-
nizi’nden tahıl ihracatını kısıtlaması fiyatların 
daha da artmasına dolayısıyla gıda krizinin iyi-
ce derinleşmesine sebep oldu. Karadeniz böl-
gesi son 30 yılda bitkisel yağlar da dâhil olmak 
üzere önemli bir küresel tahıl ve yağlı tohum 
tedarikçisi hâline gelmiş durumda. 1990’ların 
başında Sovyetler Birliği’nin dağılması akabin-
de bölge net bir tahıl ithalatçısı konumunda 
iken günümüzde dünyada ticareti yapılan top-
lam gıda kalorilerinin %12’si Rusya ve Ukray-
na’nın ihracatından oluşmakta. Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre 
Ukrayna dünyanın en verimli topraklarının 
üçte birine sahip ve ihracatının %45’i tarımla 
ilgili; ayçiçeği yağı, kolza, arpa, mısır, buğday 
ve kümes hayvanı ihracatında dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında. Rusya, dünyanın en 
büyük buğday ihracatçısı iken, Ukrayna bu 
alanda beşinci en büyük ülke konumunda. Bu 
iki ülke küresel buğday ihracatında toplamda 
%30’luk bir paya sahip. Rusya’nın başlattığı 
işgalin ardından 9 Mart 2022’de Ukrayna’nın 
yerel bir insani krizi önlemek için tahıl ve di-
ğer gıda ürünlerinin ihracatını yasaklaması, 
bazı Orta Doğu ülkelerinde buğday kıtlığı 

yaşanması ile ilgili endişelere yol açtı. Buğday, 
bölgedeki kalori tüketiminin %37’sine karşılık 
geldiği için Orta Doğu ülkelerinin beslenme 
alışkanlığında esas teşkil etmekte. Orta Doğu 
ve Afrika’da ekmek, toplam gıda tüketiminin 
%18’ini oluşturmakta. Ne var ki Rus tankla-
rının Ukrayna’ya girmesinden bu yana buğday 
fiyatları ortalama %17 artış kaydetti. Ukrayna 
savaşının ortaya çıkardığı gıda krizinden en 
fazla etkilenen Orta Doğu ülkelerinin Lübnan 
ve Mısır olduğu belirtilmekte. 2019’dan bu 
yana yaşanan ekonomik krizle para biriminin 
%90’dan fazla değer kaybettiği Lübnan, buğ-
day ithalatının %70’inden fazlasını sağladığı 
Ukrayna’daki savaş dolayısıyla da büyük bir 
darbe aldı. Ayrıca Ağustos 2020’de Beyrut Li-
manı’nda gerçekleşen patlamada tahıl depola-
ma alanlarının tahrip olması sebebiyle Lübnan 
sadece bir aylık rezerv depolama kapasitesine 
sahip. Mısır ise 105 milyonluk nüfusunun 
ihtiyacını karşılamak için yıllık toplam 12-13 
milyon tonluk buğday ithalatı ile dünyanın 
en büyük buğday ithalatı yapan ülkesi, ayrıca 
ayçiçeği yağı ithalatçısı ülkeler arasında da ilk 
10’da yer almakta. Buğdayın %85’ini, ayçiçeği 
yağının %73’ünü Ukrayna ve Rusya’dan ithal 
eden Mısır’da savaşın başlamasının ardından 
bir gecede bahsi geçen ürünlere %44 ve %32 
zam geldi. Yaklaşık beş aylık buğday rezervine 
sahip olan Mısır’ın bu alanda sorun yaşama-
mak için gıda ithalatı kaynaklarını çeşitlendir-
mesi gerekmekte. Fakat hem Covid-19 pande-
misi hem de Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle 
ülke içindeki stokları muhafaza etmek ve iç 
piyasada fiyatları aşağıda tutmak için Arjantin, 
Brezilya, Polonya, Sırbistan, İsviçre gibi gıda 
ihracatçısı birçok ülke, gıda korumacılığına 
yönelmekte; bu durum gıda ithalatı yapan ül-
keleri daha da zora sokmakta. Türkiye buğday 

Ukrayna Savaşının
Orta Doğu’da
Gıda Güvenliğine Etkisi
Kadriye Sınmaz
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ithalatının yaklaşık %78’ini, Libya %43’ünü, 
Yemen %42’sini, Tunus %32’sini Rusya ve 
Ukrayna’dan yapmakta. Türkiye, Mısır ve Tu-
nus gibi görece istikrarlı ülkelerde stok sorunu 
kısa vadede söz konusu olmasa da fiyatlarda 
keskin bir artış yaşandığı ve halkta panik havası 
ortaya çıktığı gözlemlenmekte. Libya, Yemen 
ve Suriye gibi çatışmaların hâlihazırda devam 
ettiği ülkelerde ise, başta buğday olmak üze-
re gıda tedarikinde yaşanan sorunlar insanları 
doğrudan etkilemekte ve bu durum buralarda 
zaten mevcut olan istikrarsızlığı daha da art-
tırmakta. Kısa vadede Ukrayna Savaşı’ndan 
siyasi ve ekonomik açıdan istikrarsız ülkelerin 
daha çok etkileneceği anlaşılmakta. Savaşın 
gıda tedarik zincirine verdiği zararın ise çatış-
manın süresine göre değişiklik göstereceği de-
ğerlendirilmekte. Tarım ürünlerinin genellikle 
yaz aylarında hasat edilip sonbaharda ihraç 
edildiği düşünüldüğünde Ukrayna’da mevcut 
koşullarda bunun mümkün olup olamayacağı 
kestirilememekte. Zira savaş sebebiyle yaşanan 
kitlesel nüfus göçü dolayısıyla çiftçilerin ve 
tarım işçilerinin sayısının azalmış olması, tar-
lalardaki ürünlerin hasat edilip edilemeyeceği 
konusunda belirsizliğe yol açmış durumda. 
Ayrıca Rusya, Ukrayna’nın tarım arazilerinin 
önemli bir kısmını işgal altına aldığından sa-
vaşın uzaması hâlinde bu bölgelerde bahar 
aylarında yapılması gereken ekimler de ger-
çekleştirilemeyebilir. İşleyen bir demir yolu 
sisteminin olmaması, depolama ve işletme 
tesislerinin savaştan ne kadar zarar göreceği ve 
personel istihdamının belirsizliği gibi durum-
lar, şüphesiz Ukrayna’nın yapacağı ihracatı da 
etkileyecek. Diğer taraftan Rusya’ya yönelik 
yaptırımlar ve Rusya’nın ihracata yönelik getir-
diği kısıtlamalar da tedarik zincirinde önemli 
kesintilere yol açarak 2022 yılında bazı Orta 
Doğu ülkelerinde kıtlık yaşanmasına sebep 
olabilir. Küresel gübre ihracatının %10’undan 
fazlasını ve küresel doğal gaz ihracatının %20
’sini elinde bulunduran Rusya’nın uzun vade-
de bu alanlarda uygulayacağı kısıtlamalar veya 
devreye sokulacak yaptırımlar sebebiyle gıda 
krizinin boyutları daha da genişleyebilir. Nite-
kim Avrupa Birliği’nin bazı Rus iş adamlarının 
varlıklarının dondurulması ve Rus şirketlerin 

küresel ekonomiden ihraç edilmesi yönünde 
uyguladığı yaptırımlardan sonra Putin, güb-
re fiyatlarında meydana gelen artış nedeniyle 
gıda fiyatlarının da küresel olarak artabileceği 
uyarısında bulundu. Küresel stokların azaldı-
ğı ve gıda fiyatlarının rekor artışlar kaydettiği 
bir dönemde gübre fiyatlarındaki artış, yerel 
üretimdeki hasadın kalitesini düşürerek gıdaya 
ulaşımın daha da zorlaşmasına sebep olabilir. 
Öte yandan küresel gıda krizi, özellikle buğ-
day/ekmek tedarikinde yaşanan uzun süreli 
aksaklıklar, toplumsal huzursuzlukları tetik-
leyerek ayaklanmalara da yol açabilir. Örne-
ğin 1977’de Mısır’da yaşanan ekonomik kriz 
ve Enver Sedat yönetiminin gıda üzerindeki 
devlet sübvansiyonlarını kaldırması Mısır’da; 
2007-2008’de buğday ve pirinç üreticisi ülke-
lerde yaşanan kuraklık ve enerji fiyatlarındaki 
artış nedeniyle ortaya çıkan gıda krizi dünya 
çapında 40’tan fazla ülkede büyük gösterilere 
sebep olmuştu. 2011’de başlayan Arap Baharı 
protestolarının en önemli sloganlarından ve 
taleplerinden biri de “ekmek”ti. Yaşanan gıda 
krizinin etkilerini hafifletmek için küresel bir iş 
birliğine gidilmesi ve kısa vadede küresel gıda 
ve gübre ticaretinin açık tutularak üretim ve 
pazarlama faaliyetlerini korumak için her türlü 
çabanın gösterilmesi gerekmekte. Ayrıca Rus-
ya ve Ukrayna’dan gıda ithalatına bağımlı olan 
ülkelerin yeni ve daha çeşitli gıda tedarikçileri 
bulmaları da hayati önem arz etmekte. Hükü-
metler, gıda arzını güvence altına almak için 
herhangi bir önlemi/yaptırımı yürürlüğe koy-
madan önce, bunun uluslararası pazara potan-
siyel etkilerini değerlendirerek piyasa şeffaflığı-
nı sağlamalı ve sorunun çözümü adına diyalog 
kanallarını geliştirmeli. Uzun vadede ise her bir 
ülke, küresel çapta yaşanan krizlerden doğan 
zararı ve kırılganlığı azaltmak için yerli üreti-
mi artırmalı. Bu bağlamda çevresel faktörler 
ve iklim değişiklikleri dikkate alınarak verimli 
üretim yöntemlerinin geliştirilmesi de oldukça 
önemli. Zira gıda tedariğinde ithalata bağımlı 
ülkeler yerel üretimin artırılması konusunda 
kalıcı çözümler geliştiremedikleri takdirde, 
önümüzdeki süreçte kıtlık, ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk gibi du-
rumlarla karşı karşıya kalabilirler.

Bu yazıya insamer.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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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...
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1

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.

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

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

Yetimhaneler dünyanın en neşeli yerleridir. Dünyada binlerce yetimi büyüten 
40 yetimhanemiz var. Yetimler Türkiye’den gönderilen yardımlarla eğitimlerine 

düzenli bir şekilde devam edebiliyor. Kimisi doktor, kimisi öğretmen olarak 
hayatına devam ediyor.

Siz de yapacağınız bağış ile yetimhanede kalan bir yetimin eğitim masrafına 
katkı yapabilirsiniz. Destek olun, neşeyle büyüsünler.

Neşeyle büyüsünler

Proje Kodu:  14381
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Afganistan’da uzun yıllardır süren savaş bitti ancak etkileri sürüyor. Durumdan en çok etkilenenler 
ise çocuklar. Savaşın 1 milyon çocuğu yetim bıraktığı tahmin ediliyor.

Afganistan’da 68 yetimhane var. Bunların 26’sı geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı kapandı 
ve binlerce çocuk yuvasız kaldı. Diğer yetimhaneler de kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Afganistanlı yetimler bizi bekliyor. Yapacağınız bağışlarla yetimhanelerin kapanmasını engelleyebilir, 
yeni yetimhanelerin açılmasına vesile olabilirsiniz. Destek olun, yetimlerin yuvasını birlikte 

koruyalım, kimsesiz kalmasınlar.

Yuvasız kalmasınlar

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

2

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

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:  16192
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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

3

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

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

Irak’taki 10 yetim ailesinin kendi geçimini sağlayabilecek imkanları yok. Biz de onların 
ihtiyacını karşılayacak bir proje hazırladık.

Bu projeyle 10 yetim ailesine sağmal inek hediye ederek kendi ayakları üzerinde 
durmalarına vesile olacağız. Böylece yetim anneleri kendilerinin ve çocuklarının 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yetimler okullarına devam edebilecek.

Siz de bir yetim ailesine destek olarak onlara umut olabilirsiniz.

10 Anneye umut olabilirsiniz

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:  14029
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İHH 2021 Faaliyet Raporu

       İHH İnsani Yardım Vakfı, yardım faaliyetlerine başladığı 
1992 yılından bu yana dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntıya düş-
müş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, 
zulme uğramış bütün insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu 
insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek için 
faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bu raporda, vakfımızın 2021 yılında dünya genelinde gerçekleştir-
diği acil ve insani yardım çalışmalarını; gıda, sağlık, eğitim, koruma, 
barınma, kültür ve afet yönetimi alanlarında hayata geçirdiği projeleri; 
Ramazan ve Kurban kampanyaları; katıldığı uluslararası toplantılar; 
öncülük ettiği duyarlılık kampanyaları gibi birçok alandaki faaliyetin 
detaylarını okuyabilirsiniz.

Raporu ihh.org.tr/yayin adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

YAYINLAR

Büüüs Büyük İyilikler

          Her yıl Türkiye’den yola çıkan ekiplerimiz, dünyanın 
dört bir yanındaki yetimleri ziyaret ediyor, yardımlar yapıyor, yetim-
haneler açıyor, çalışmaları yerinde denetliyor, yetimleri sevindirip 
ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca yetim aileleri için meslek edindirme 
kursları, sağmal hayvan hediyesi, dükkan açmak gibi kalkındırma 
projelerini hayata geçiyoruz. Böylece kimseye muhtaç olmadan ken-
di ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlıyoruz. Yetim Dayanışma 
Günleri adını verdiğimiz bu iyilik seferberliği, yıl içerisinde yetimler 
için düzenlediğimiz en önemli faaliyetlerimizden biri.

Kataloğu ihh.org.tr/yayin adresinden okuyabilirsiniz.

KATALOG



91

İsrail’in Afrika Siyaseti: İzolasyondan “Normalleşme”ye

       Çin, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Türkiye gibi aktör-
lerin Afrika ülkelerine yönelik politikaları ve periyodik olarak düzenle-
dikleri zirveler son yıllarda giderek daha fazla önem kazanırken ölçeği 
daha sınırlı İsrail gibi başka aktörlerin de Afrika kıtasına olan ilgileri-
nin aynı şekilde arttığı ve kıta ülkeleriyle etkileşime girdikleri görül-
mekte. İsrail’in 2015 yılından sonra Afrika’ya artan ilgisi, doğurduğu 
sonuçlar itibarıyla değerlendirilmeyi hak ediyor. Orta Doğu’da ABD 
sponsorluğunda “İsrail ile normalleşme” iddiasıyla yürütülen süreç, bir 
yönüyle Afrika kıtasıyla da ilgili hâle geldi. 

Bu araştırma raporu, Yahudiliğin Afrika kıtasındaki serencamın-
dan ziyade, Orta Doğu’da 1948’de Siyonist bir bilinçle kurulan işgal 
devleti İsrail’in o tarihten itibaren Afrika’ya yönelik izlediği siyaseti ve 
son yıllarda bu siyaseti şekillendiren etkenleri literatür üzerinden ele 
almayı amaçlıyor. 

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Dr. Serhat Orakçı

Latin Amerika Müslümanları

       Latin Amerika Müslümanları, bölgenin İslam coğrafyası-
nın ana merkezlerine uzak oluşu ve İslam beldelerindeki krizler sebe-
biyle genellikle Müslüman dünyanın gündeminde çok az yer buluyor. 

Çalışmada Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolom-
biya, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Şili ve Venezuela 
olmak üzere toplam 13 Latin Amerika ülkesindeki Müslümanlarla 
ilgili bilgilere yer veriliyor. Müslümanların söz konusu ülkelere göç 
süreçleri, ekonomik koşulları ve eğitim durumları, İslami kurum ve 
kuruluşların bu ülkelerdeki varlıkları ve faaliyetleri, ülke halklarının 
Müslümanlara bakışı, sosyal hayattaki durumları ve yaşadıkları prob-
lemler ele alınıyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Ayşenur Albayrak
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Batı’nın “Müslüman Sorunu”: 21. Yüzyılda Batı’da Müslüman 
Varlığı ve Yüzleşmeler

       Tüm canlılarla birlikte biz insanların üzerinde yaşadığı 
biricik ve kocaman bir sığınak, bir yuva olan bu yaşlı yerküremiz, 
son on yıllarında neredeyse her alanda olağanüstü hızda bir değişim 
sürecini geçirdikten sonra bugünlerde tam bir ‘alacakaranlık kuşa-
ğı’nın içine yuvarlanmış görünüyor. Batı’da ve Doğu’da pek çok insan 
için artık bir ‘kıyamet’ senaryosu öyle çok da imkânsız bir şey değil. 
Her ne olursa olsun, tam şu zaman diliminde bir yabancı, örneğin 
uzaydaki bir noktadan dünyamızı bir anlığına seyre dalsa gördükle-
ri karşısında herhâlde pek de büyülenmezdi! En baştan ifade etmek 
gerekirse bu çalışmada bir ‘kıyamet senaryosuyla’ karşılaşılmayacağı 
gibi, dünyamızın şu anki durumu ile ilgili olarak pembe bir tablo da 
bizi bekliyor olmayacak. 

Bu çalışmada günümüz ‘Batı’ toplumları içerisinde hiç de azım-
sanmayacak -ve yine önemli bir kısmı bizzat ‘Batılı’ olan- bir Müslü-
man varlığı ve bu realitenin belki de gün ışığına çıkardığı ‘sorunlar’, 
fırsat alanları ve derinlemesine yüzleşme imkânları üzerine poli-
tik-toplumsal ve düşünsel-kavramsal düzeylerde giriş mahiyetinde bir 
tartışma yapılıyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Dr. Ersin Doyran

YAYINLAR

Umman Sultanlığı: Körfez’in Barış Vahası

       Hicaz Yarımadası’nın en alt kısmında yer alan Umman, 
gerek coğrafi uzaklığı gerek mezhebî farklılığı gerekse yakın zamanlara 
kadar benimsediği içe kapalı politikası dolayısıyla Türk kamuoyunda 
çok tanınmayan bir ülke. Hâlbuki uzun geçmişi, Hint Okyanusu ve 
Basra Körfezi’ndeki stratejik konumu, günümüzde İbadiyye mezhebi-
nin resmî olarak yaşadığı tek coğrafya olması gibi özellikleri sebebiyle 
Umman’ın göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ayrıca bu coğrafyada ku-
rulan İslam devletleri, bölgenin konumunun sağladığı avantaj ve de-
niz ticareti sayesinde, Afrika ve Hindistan’da İslam’ın yayılmasında da 
önemli rol oynamıştı. 

Çalışmada ülkeyle ilgili genel bilgiler verildikten sonra ülke tarihi, 
özellikle İslam sonrası dönem özetleniyor, akabinde yeni Sultan Hey-
sem dönemine yoğunlaşılarak günümüz Umman’ına dair bilgiler ve 
gözlemler aktarılıyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Ahmet Faruk Göksün
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