
2022   |   SAYI 80

ÖLÜM SIRASI BEKLEMEK
Afrika’da kuraklıktan dolayı ölümler artmaya ve verimli topraklar yok olmaya devam ediyor.

2022 yılında etkisini arttıran son kuraklık 40 yıldır yaşananların en kötüsü. Sadece Somali’de
1 milyon insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

1,5 yaşındaki Hasan
yetersiz beslenmeden dolayı 
10 gündür hastanede. Aynı 

hastanede Hasan gibi 68 
çocuk daha var.  



Krrz
bölgelerrnden
ve rhtryaç ve rhtryaç 
sahrplerrnden 
haberdar olun. 
Hızlı ve kolay 
bağış yapın.
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Kuraklığa kalıcı çözümler bulmak ve ölümleri en aza indirmek için yapılması 
gereken önemli şeyler var.  Altyapıyı geliştirmek, tarımla çölleşmeyi engellemek 
ve halkı bu konuda eğitmek, verimli toprak kaybını önlemek ve bölge halkını 
kendi ayakları üzerinde durabileceği projelerle desteklemek bunlardan bazıları. 
Ancak Afrika’da imkansızlıklardan dolayı bunların çoğu başarılmış değil. Kurak-
lıktan dolayı ölümler artmaya ve verimli topraklar yok olmaya devam ediyor. 
2022 yılında yaşanan son kuraklık da 40 yıldır yaşananların en kötüsü. Birleşmiş 
Milletler’in verilerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 75’i kuraklık-
tan etkilenecek.

Bununla birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar kış şartlarıyla müca-
dele etmeye çalışıyor. Vakfımız kışın zorlu şartlarından etkilenen bölgelere ulaş-
maya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri için soba, yakacak, battaniye; çocuklar için, 
çizme, mont, atkı, eldiven yardımı bunlardan bazıları. 

İnsani Yardım’ın bu sayısında kuraklık krizi, su kuyusu ve katarakt ameliya-
tıyla değişen hayatların hikayesini bulacaksınız. Ayrıca Vakfımız Medya ve Halk-
la İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbek ile vakfımızın kış 
yardımları üzerine yaptığımız röportajı okuyabileceksiniz. 
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Mısır’da ekonomik kriz büyüyor

Mısır’da 2013 yılındaki darbeyle birlikte 
başlayan ekonomik kriz, pandeminin etki-
si ve Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu 
tahıl krizi nedeniyle her geçen gün büyüyor. 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
(WFP)’na göre nüfusun %32,5’i yoksulluk 
sınırının altında yaşıyor.

Kenya-Somali sınırına yeni mülteci 
akını

Doğu Afrika’da yaşanan kuraklık ve gıda krizi 
nedeniyle Kenya-Somali sınırındaki Dadaab 
mülteci kampına Somali’den 55 bin mülteci 
daha geldi. Kampın nüfusu 285 bine yaklaş-

tı. Kamp yetkilileri önümüzdeki günlerde 60 
bin mültecinin daha kampa sığınacağını tah-
min ediyor. Kampın kalabalıklaşması nede-
niyle temel hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.  

Suriye, Lübnan ve Haiti kolera 
tehditi altında

Suriye, Lübnan ve Haiti’de su kirliliği nede-
niyle ortaya çıkan kolera, can almaya devam 
ediyor. Kirli suların arıtılmaması ve tarımda 
kullanılması hastalığın yayılmasına neden 
oluyor. Lübnan’da suyu arıtmadan tüketen 
aileler ve kamplarda yaşayan Suriyeli mülte-
ciler arasında hastalık çok hızlı yayılıyor. Lüb-
nan’da 18 kişi, Suriye’de 88 kişi, Haiti’de ise 
136 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti. 

Yemen’de milyonlarca kişi kıtlıktan etkileniyor
Yemen’de yaşanan kuraklık ve yedi yıldır devam eden iç savaş su krizini arttırdı. Temiz suya ulaşa-
mayanların sayısı 18 milyona yaklaştı. Kuraklık tarım arazilerine de zarar verdi. Birleşmiş Millet-
ler’in raporuna göre Yemen’de 3,3 milyon kişi evini terk ederek başka bölgelere göç etti.

DÜNYADAN NOTLAR
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Tigray’da gıda yetersizliği yaşanıyor

Etiyopya’da hükümet güçleriyle Tigray Halk 
Kurtuluş Cephesi arasında iki senedir de-
vam eden iç savaşta barış anlaşması yapıldı. 
Çatışmalar sebebiyle binlerce kişi hayatını 
kaybetti. Evini terk etmek zorunda kalan yüz 
binlerce kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor. 
Anlaşmanın ardından yardımların ulaşması 
için çalışmalar devam ediyor.

Filistinliler, Akdeniz’deki 
doğalgazdan paylarını istiyor

Filistinliler, Akdeniz’deki doğalgaz haklarının 
verilmesi ve İsrail ablukasındaki bölgeyi dış 
dünyaya bağlayacak olan deniz yolunun açıl-

ması için Gazze Şeridi’nde gösteri düzenledi. 
İsrail, Akdeniz’de, Gazze kıyılarından 36 ki-
lometre uzakta bulunan Gazze marine doğal-
gaz sahasının geliştirilmesine ve Filistinlilerin 
kullanmasına izin vermiyor.

Bürokratik engeller sebebiyle 
Yemen’e insani yardım ulaşmıyor

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi 
(OCHA), insani yardım anlaşmaları için ge-
rekli olan onayların gecikmesi sebebiyle Ye-
men’de 2 milyon kişinin yardımlardan mah-
rum kaldığını açıkladı. Dünyanın en yoksul 
ülkeleri arasında yer alan Yemen’de insani kriz 
giderek büyüyor.

Myanmar’da 1 milyon kişi yerinden edildi 
Myanmar’da 2021 yılındaki darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı. 10 binden faz-
la kişi hala hapiste tutuluyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Vekili Nada Al-Nashif, darbeyle 
birlikte başlayan çatışmaların yol açtığı güvensizlik ortamından dolayı 1 milyondan fazla kişinin 
göç ettiğini; yaklaşık 45 bin kişinin de komşu ülkelere sığındığını söyledi.
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Geçtiğimiz yıl, lise öğrencileri için düzenlenen Teknoloji Kampı’na 
giderken trafik kazasında vefat eden çalışanımız Murat Can Kaya ve 
gönüllülerimiz Kağan Talip Tığlı, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesek-
çi’nin vefatlarının birinci yıl dönümünde İstanbul’da anma programı 
gerçekleştirdik.

İstanbul Genç İHH tarafından, Büyük Çamlıca Camiî 1071 Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa çoğunluğu genç 1.500 
kişi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Genç İHH’dan So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Cihad Çelik: “Kardeşle-
rimiz, Allah’ın rızasını kazanmak için gayret gösterdiler ve bu uğurda 
Bursa’ya giderken vefat ettiler. Hepsi yan yana çalıştığımız ve bizde 
derin izler bırakan kardeşlerimizdi. Onlarla birlikte tüm şehitlerimize 
Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum,” dedi.

Dört genç için anma 
programı düzenlendi

TÜRKİYE

“Onlar bize örnek oldu”
Çelik’in ardından söz alan Yedi Hilal Derneği Başkanı Salim 
Sarıyıldız, “Gençlerimizle ilgili anlatılanlardan çıkarılacak 
pek çok ders var. Onlar bize örnek oldu. Yaptıkları görevleri 
hakkıyla yerine getirmeye çalışan; stant kurulacaksa stant 
kuran, teknoloji eğitimi verilecekse teknoloji eğitimi veren dava 
şuuruna sahip kardeşlerimizdi. Onlar hayatlarını İslam’a göre 
tanzim eden kişilerdi. Allah rahmet eylesin,” dedi.

“İnsanlara faydalı olmaya çalıştılar” 
Programın son bölümünde Siyer Vakfı kurucusu Muhammed 
Emin Yıldırım katılımcılara, “Gençler o yola, liseli gençlere 
dokunmak için çıkmışlardı. Her biri gayretli gençlerdi. 
Allah, ömre bereket verirse 20’li yaşlarda da olunsa dolu 
dolu hayatlar yaşanır. Onlar canlarını Allah yolunda feda 
ettiler. Gençlerin hayatlarından gördüğümüz bir şey de: yol 
arkadaşlığının ve dostluğun önemi. Kardeşlik ufkunu yukarıya 
taşımamız lazım. Onlar bilgilerini, kabiliyetlerini insanlara 
faydalı olmak için değerlendirdiler. Rabbim, kardeşlerimize 
rahmetiyle muamele eylesin,” dedi.
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İHH İstanbul Arama Kurtarma ekibi, 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde deniz temizliği etkinli-
ği düzenledi. Su altı arama kurtarma ekibimizde gönüllü olan profesyonel dalgıçlar, Beykoz İske-
lesi’nden dalış gerçekleştirdi. Ekibimiz denizden araç direksiyonu, şişe, tekerlek, tabak, sandalye, 
cep telefonu ve tava gibi çeşitli atıklar çıkardı. Etkinliğin sonunda su altından toplanan atıklar 
sahilde sergilendi. 

Deniz temizliği etkinliği gerçekleştirildi

İHH Afet Yönetimi doğal afetlere karşı farkındalık 
oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Arama Kurtarma 
ekiplerimiz Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Temel Seviye 
Doğada Arama Kurtarma Eğitimi gerçekleştirdi.

Yedi ilden 42 kursiyer ve altı eğitmenin katıldığı 
programda; kampçılık, kamp malzemeleri tanıtımı, ekip 
organizasyonu, yürüyüş bilgisi, meteoroloji bilgisi, iple iniş 
teknikleri ve iple yapay tırmanış eğitimleri verildi.

“Doğada Arama Kurtarma” eğitimleri 
devam ediyor

AFET YÖNETİMİ
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Vakfımız ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında imzalanan proto-
kolle, 2019 yılında Bosna Hersek’te başlatılan arama kurtarma eğitimleri tamamlandı. Doğada 
arama kurtarma, kentsel arama kurtarma ve su altı arama kurtarma alanlarında temel ve ileri 
seviye ile eğitmen eğitimi olmak üzere dokuz eğitim verdik. Bu çalışmayla, ekiplerin kapasitesinin 
ve çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağladık. 

Aynı eğitimler Bosna Hersek’ten sonra Lübnan’daki arama kurtarma ekiplerine de veriliyor. 
2023 yılında ise Afganistan, Özbekistan, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Filipinler’in 
Bangsamoro bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle devam edecek.

Vakfımızda, insani yardımda evrensel 
standartların yükseltilmesi amacıyla Sphere 
Eğitmen Eğitimi gerçekleştirildi. Beş gün 
boyunca 19 personelimiz, afetlerden etkilenen 
insanların yaşam standartlarının artırılması 
için temel gereksinimler olan su & sanitasyon, 
beslenme, barınma ve sağlık konularında 
eğitim aldı.

Uluslararası arama kurtarma eğitimleri

Sphere eğitimleri tamamlandı
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Sudan’da Saha Sağlık 
Merkezi kuruldu
Sudan’da şiddetli yağışlar sebebiyle Nil Nehri taştı. Sel felaketinde 99 
kişi hayatını kaybederken 94 kişi yaralandı. 27 bin ev ile bölgedeki 
tarım arazileri zarar gördü.

Sel felaketinden etkilenen 400 aileye gıda kumanyası, 400 aileye de 
cibinlik ulaştırdık. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerinin sağlık hizmetlerine daha 
kolay ulaşabilmesi için Saha Sağlık Merkezi kurduk. Ücretsiz teşhis, 
tedavi ve ilaç hizmeti verilen merkezden 2.000 kişi faydalanıyor.

Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt hasta-
lığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz 
kalma ve çöl kumlarının göze zarar vermesi gibi sebeplerle Afrika ve 
Asya’da yaygın olarak görülüyor. Maddi imkansızlık sebebiyle ame-
liyat olamayanlar, hayatına bulanık görerek devam etmek zorunda 
kalıyor; basit işlerini dahi yapamıyor.

Katarakt projesini 2007 yılından bu yana uygulayan vakfımız, bu-
güne kadar Asya ve Afrika’da 168 bin katarakt hastasının gözünün 
açılmasına vesile oldu. Bu sene Mali’de katarakt hastası 400 kişinin 
ameliyat olmasına vesile olduk. Bu ameliyatlarla birlikte Mali’de şu 
ana kadar 12.200 katarakt hastası ameliyat edilmiş oldu.

Mali’de 400
katarakt hastası 
ışığa kavuştu

AFRİKA 
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Kuzey Makedonya’da Müslümanlar azınlıkta oldukları için bazı hizmetlerden mahrum kalıyor. 
İmkansızlıklardan dolayı eğitim alamayan gençler diğer Avrupa ülkelerine göç edebiliyor. 

Üsküp’te eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerinin, güvenle konaklayabilecekleri, sosyal-
leşebilecekleri ve farklı eğitimler alabilecekleri bir merkeze ihtiyacı vardı. Biz de hayırseverlerin 
destekleriyle Jakup Asipi Gençlik Merkezi’ni hizmete açtık. Makedonya İslami Gençlik Forumu 
çatısı altında faaliyet gösterecek olan merkezde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim 
programları uygulanacak.

Açılış törenine Mütevelli Heyeti Üyemiz Yusuf Bilgin ve Genç İHH Bölge Koordinatörü 
Muhammed Vahap Yolcu katıldı. Yusuf Bilgin, vakfımızın Balkanlar’da gönül köprüleri kurmaya 
devam edeceğini söyledi.

Kuzey Makedonya’da gençlik 
merkezi inşa edildi

Kuzey Makedonya’da 15 yıldır faaliyet gösteren Şule Yüksel Şenler Üniversite Kız Öğrenci Yurdu’nun 
yeni binasının açılışını gerçekleştirdik. Vakfımızın öncülük ettiği projeye Rabve İlim ve Hizmet Vakfı, 
Ensar Vakfı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Bele-
diyesi, Üsküdar Belediyesi ve Eftinija İmpex’de destek verdi.

Açılış töreninde konuşan Mütevelli Heyeti Üyemiz Os-
man Atalay, “Türkiye’deki STK’ların Balkan coğrafyasın-
daki çalışmaları arttı. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik orta 
ve uzun vadeli kalıcı projeler ve eserler üretmeye devam 
etmeliyiz.” dedi.

Şule Yüksel Şenler Öğrenci Yurdu hizmete açıldı

BALKANLAR 



Pakistan’da ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde 1.700’den fazla kişi hayatını kaybetti, 13 
binden fazla kişi yaralandı. Milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sel felaketinden etkilenen Karaçi, Sindh, Belucistan ve Gilgit-Balistan bölgelerinde 13.272 aileye 
gıda kolisi ulaştırdık ve 50.760 kişiye sıcak yemek ikram ettik.

Ayrıca, Sind ve Belucistan’da destek verdiğimiz mobil sağlık kliniklerinden 34 binden fazla 
kişi yararlandı.

Hayırseverlerin destekleriyle; gıda, barınma ve sağlık çalışmalarımızdan yaklaşık 150 bin ih-
tiyaç sahibi faydalandı.

Pakistan’a acil yardım

Afganistan’da 40 yıldan uzun süren savaş, insanların temel ihtiyaçlara ulaşmasını zorlaştırdı. 
Savaş nedeniyle hastaneler, okullar, medreseler, üniversiteler ve camiler kullanılamaz hale geldi. 2 
milyona yakın çocuk yetim kaldı.

25 yıldır Afganistan’da faaliyetlerini sürdüren vakfımız, 
22 Haziran’da meydana gelen depremin ardından acil yar-
dım çalışmaları başlattı. 35 bin kişiye sıcak yemek, 770 
aileye gıda kumanyası, 70 adet bebek beslenme paketi, 70 
adet hijyen paketi, 50 adet çadır ve 400 adet de battaniye 
ve depremden etkilenen 430 ihtiyaç sahibi aileye de 100’er 
dolar nakdi yardım ulaştırdık. 

Kabil şehrinde 1.000 öğrencinin eğitim alabileceği ve 
içerisinde cami, yetimhane, yemekhane ve oyun sahası yer 
alan bir kompleks inşa edeceğiz. Ayrıca kompleksin inşası 
için Afganistan Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. 

Afganistan’da on binlerce kişiye destek

ASYA
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Suriye’deki savaşta okullar bombalandı, öğretmenler göç etti ve milyonlarca öğrencinin eğitim 
hayatı yarıda kaldı. Suriyeli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşın yıktığı hayal-
lerini gerçekleştirmek için projeler üretiyoruz. Mülteci kamplarında ve Suriye’nin farklı bölgele-
rinde her yaş grubu için okullar inşa ettik. Azez’de 2016 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz Şam 
Üniversitesi’nde yaklaşık 1.000 öğrenci eğitim görüyor. Şam Üniversitesi; Mühendislik Fakültesi, 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İlahiyat-Hukuk Fakültesi ve Eğitim 
Fakültesi ile eğitim hayatına devam ediyor. 

Üniversiteden bu sene 145 öğrenci daha mezun oldu. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını 
yapan Rektör Dr. Vadah Recab, “Savaşın ilk gününden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Türkiye 
ve İHH’ya çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün. Mezun olan öğrencilerimiz ül-
kemizin geleceğinde söz sahibi olacaklar inşallah. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende konuşma yapan Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım ise “Bugün çok mutlu bir gün 
yaşıyoruz. Savaş koşullarında binbir zorlukla kurduğumuz üniversite dördüncü mezunlarını veri-
yor. 145 öğrencimizin buradan diploma alarak mezun olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Şam Üniversitesi’nde 
mezuniyet heyecanı

ORTA DOĞU  
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“İlim olmazsa kurtuluş olmaz”
Sözlerine Türkiye’deki bağışçılara teşekkür ederek devam eden Bülent Yıldırım; 
“Bu başarıda sizlerin katkısı büyük. Eğitim çalışmalarımıza desteklerinizi 
bekliyoruz. Sadece burada değil dünyanın birçok noktasında eğitim 
çalışmalarımız devam ediyor. Somali’de açtığımız ziraat fakültesi de çok sayıda 
mezun verdi. Şu an, mezun olan o öğrencilerimiz tarım çalışmalarıyla Somali’yi 
ihya ediyor. Yılda üç defa ürün almaya başladılar. Bununla birlikte Afganistan’da 
da okullar açıyoruz. Biz şunu diyoruz, ‘İlim olmazsa kurtuluş olmaz. Cehalete 
karşı okuyarak, ilim öğrenerek galip gelebiliriz.’ Mezun olan kardeşlerimin yolu 
açık olsun, gelecekte ümmet için çalışacağınıza güvenim tamdır.” dedi.

Suriye’de onlarca kampın büyüyerek birleşmesiyle oluşan Kerame kamplar bölgesinde artan nüfus 
nedeniyle okullar yetersiz kalıyordu. Vakfımız ve Kuveyt merkezli IICO (International Islamic Cha-
ritable Organization) ortaklığıyla bu bölgede yeni bir okul inşa ettik. Ortaokul ve lise seviyesinde 
eğitimlerin verileceği, 16 derslikli bu okulda 1.280 öğrenci ders başı yaptı.

İHH ve Kuveyt IICO’dan İdlib’e yeni okul
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Günümüzde birçok ülke küresel ısınma ve artan gıda fiyatları karşısında kendi ihtiyaçlarını karşı-
lamakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıl Suriye’de yaşanan kuraklıktan dolayı yaklaşık 4 milyon dönüm 
arazide hasat yapılamadı.

İhtiyaç sahiplerinin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla projeler gerçekleştiren Vak-
fımız 2021 yılında Azez, Cerablus, Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki çiftçilere tohum desteği 
ulaştırdı. Şam Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin araştırmalarıyla bölge şartlarına en uygun tohum-
lar tespit edilerek çiftçilere ulaştırıldı.

Ekilen tohumlardan ilk hasat geçtiğimiz aylarda yapıldı.

Suriye’de hasat zamanı

Reyhanlı Eğitim Kampüsü’nün öğrencileri bu 
yıl altıncısı düzenlenen Zeytin Toplama Şen-
liği’nde barış ve kardeşlik için zeytin topladı. 
Etkinlikte 25 ülkeden 800 öğrenci, bakımla-
rını kendilerinin yaptığı 22 dönümlük zeytin-
likteki ağaçlardan zeytin topladı. Şiir okuyup 
çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler güvercin 
uçurarak barış mesajı verdi.

Barış ve kardeşlik için zeytin topladılar

ORTA DOĞU  
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Suriye’nin İhtimlat kasabasında inşa ettiğimiz 96 briket evi tören ile yetim ve engelli çocukların 
ailelerine teslim ettik. İki oda ve bir mutfaktan oluşan evler, bahçeyle birlikte 50 metrekareden 
oluşuyor. Bu açılışla birlikte projenin ikinci etabı da tamamlanmış oldu. İhtimlat bölgesinde top-
lamda 240 aile yeni yuvalarına kavuştu.

Açılışta konuşan gönüllümüz Cemal Yılmaz, “Evlerimizi engelli ve yetim ailelerine teslim 
ettik. Bu akşamdan itibaren ailelerimizin başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak bir evleri olacak. 
Bu evlerde emeği geçen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Buradan herkese sesleniyorum; ne olur 
bir yetim yuvasını da siz şenlendirin.” dedi.

“Yıllarca çadırda yaşadık”
Savaşta eşini ve evini kaybeden 
üç çocuk annesi Fatıma, “Yıllarca 
çadırda yaşadık. Orada can 
güvenliğimiz yoktu. Yazın çok sıcak, 
kışın ise çok soğuk oluyordu. Çadır 
her sene yırtılıyordu. Çamur ve soğuk 
hava hep içeri giriyordu. Çocuklarım 
sürekli hasta oluyordu. Bu geceden 
itibaren çocuklarımla birlikte güvenle 
uyuyacağız. Bizi yalnız bırakmayan 
Türkiye ve İHH’ya çok teşekkür 
ederim.” dedi.

96 aileye yeni yuva

Suriye’nin Afrin ilçesindeki köylerde üç cami inşa 
ederek ibadete açtık. Suriye Çalışmaları Reyhanlı 
Bölge Koordinatörümüz Zeki Tahiroğlu, “Mer-
keze uzak ve camisi olmayan köyler vardı. Köy 
halkı birlikte ibadet edemiyordu. Şimdi ise köy-
lerden beş vakit ezan sesi yükseliyor. Camilerde, 
ibadet vakitlerinin dışında çocukların dini eğitim 
alabileceği uygun alanlar da inşa ettik.’’ dedi.

Üç cami inşa edildi
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Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım, “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla Suriye’nin kuzeyinde 
yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için kış yardımı kampanyası başlatıldığını açıkladı. Kampanya için 
sivil toplum kuruluşlarına destek çağrısında bulundu. Azez, Afrin ve Tel Abyad ilçelerini ziyaret 
ederek projeleri incelediklerini ve ihtiyaç tespiti yaptıklarını söyleyen Yıldırım, “Hedefimiz, ço-
cukların çatısız kalmaması ve yatağa üşüyerek girmemesi.” dedi.

Yıldırım; battaniye, yatak, yakacak ve gıda malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, 
şöyle devam etti: “Kış geliyor ve insanlar çadırlardayken veya briket evlerindeyken çocuklarını 
soğuktan nasıl koruyacaklar? İnsanlar halkımıza minnettar. O briket evlerde kalan dul kadınlar, 
yetim çocuklar her gün size dua ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar yatağa üşüyerek girmesin.”

ORTA DOĞU  
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Suriye’nin Azez ilçesinde “İHH Zafer Ersoy İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi”nin açılışını ger-
çekleştirdik. Okulumuzda bölgede bulunan kamplarda kalan 950 öğrenci eğitim görmeye başladı. 

Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi’nde medya personeli olarak görev alan ve kısa 
zamanda herkesin sevgisini kazanan Zafer Ersoy, 10 Aralık 2016 yılında geçirdiği trafik kazasında 
hayatını kaybetmişti. Bu esere onun adı verildi.

İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi 
hizmete açıldı

Vakfımızın, Kuveyt Qawafil ve AID ile birlikte İdlib’te 
inşa ettiği El Fevz Sağlık Merkezi hizmete açıldı. Pratisyen 
hekim, diş hekimi, ebe ve hemşirenin çalıştığı merkezde, 
kadın ve çocuk sağlığı, diş kliniği ve acil servis birimleri bulunuyor. Suriye Çalışmalarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcımız Yakup Işık, ‘‘Bu proje için Kuveyt Qawafil Kurumu gerekli 
fon desteğini sağladı. Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) uygulama ve yönetim safhasında yer 
alıyor. AFAD yer tahsisiyle ilgili katkı verdi. Vakfımız ise tüm bu koordinasyonu yürütüyor. Sağ-
lık merkezinin çevresinde tam teşekküllü herhangi bir hastane bulunmadığı için oluşan ihtiyacı 
büyük oranda karşılayacağını düşünüyoruz.’’ dedi. Merkezden günlük 50 kişi istifade edecek.

Suriye’de sağlık merkezi 
inşa edildi
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Lady of the Earth Vakfı tarafından “Filistin’e Destek Veren Yılın Ki-
şisi” ödülü, bu yıl Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım’a verildi. 
Lady of the Earth Vakfı Başkanı Kamal Al-Husini, plaket takdim 
programında yaptığı konuşmada, Bülent Yıldırım’a Filistin’e verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür etti.

Plaketin yanı sıra, Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım ve Mavi 
Marmara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Songür adına Zey-
tin Dağı’nda dikilen fidanların sertifikaları da takdim edildi. Program 
sonunda misafir heyete; Filistin mücadelesinin dününe ve bugününe 
ışık tutmak, İsrail zulmünü tarihi perspektifiyle ele almak amacıyla 
İHH tarafından kurulan Dijital Hafıza Merkezi ile ilgili bilgi verildi.

Ödül için heyete teşekkür eden Genel Başkanımız Av. Bülent Yıl-
dırım, “Bu ödülü almaktan büyük mutluluk duydum. Herkes Filis-
tinle ilgili sorumluluk almalı,” dedi.

Bülent Yıldırım’a 
“Filistin’e Destek 
Veren Yılın Kişisi” 
ödülü

ORTA DOĞU
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İsrail’in 5-7 Ağustos arasında Gazze’ye yaptığı saldırılarda 14’ü çocuk, 4’ü kadın 44 kişi hayatını kay-
betti. 360 kişi ise yaralandı. İsrail özellikle yerleşim alanlarına ve şehre gelir sağlayan tarım arazilerine 
saldırdı. 70 ev kullanılamaz hale geldi, 1.400 ev zarar gördü.

Saldırının hemen ardından Gazze’deki ofisimiz aracılığıyla hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme; yaralı-
lara ise gıda, yatak, hasta bezi ve nakdi destek ulaştırdık.

Sıcak yemek dağıtımı, zarar gören evlerin tadilatı, kullanılamaz hale gelen eşyaların yenilenmesi, 
hastane jeneratörleri için mazot desteği çalışmalarımız devam ediyor.

Gazze’ye acil yardım
ORTA DOĞU  
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İNSANİ DİPLOMASİ

2015 yılında ailesiyle birlikte Suriye’ye gelen Muhammed Abbaszade, ailesini bir saldırıda kaybetti. Yıl-
larca farklı çadırkentlerde yaşadıktan sonra Suriye’deki yetimhanemize geldi. Detaylı araştırmalar yapa-
rak Muhammed’in Azerbaycan’daki akrabalarına ulaştık ve yakınlarına kavuşturulmak üzere T.C. İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Azerbaycanlı yetkililere teslim ettik.

İnsani Diplomasi Birimi Personelimiz Taner Altun: “Muhammed’i yetimhanemizde misafir eder-
ken bir yandan da akrabalarını araştırmaya başladık. Detaylı incelemeler sonucunda Azerbaycan’daki 
yakınlarına ulaştık ve kavuşmaları için resmi işlemleri başlattık. Bugün ise Muhammed’i, Karkamış sınır 
kapısından ülkesine uğurladık. Bu çalışmada emeği geçen Dışişleri Bakanlığı’mıza, Azerbaycan Dışişleri 
Bakanlığı’na, Göç İdaresi Başkanlığı’mıza ve STK’lara teşekkür ederiz.” dedi.

Azerbaycanlı Muhammed yıllar 
sonra akrabalarına kavuştu

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

Irak’taki iç savaştan dolayı Suriye’ye göç eden 161 Irak 
vatandaşı Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakan-
lığı ve Vakfımızın insani diplomasi çalışmaları sonrası ül-
kesine döndü.

161 Iraklı mülteci ülkesine kavuştu
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Çin, 70 yıldır Doğu Türkistan’daki Müslümanlara baskı uyguluyor. Koronavirüs salgını ile birlik-
te, “Sıfır Kovid” adı altında yürüttüğü politikayla Doğu Türkistanlıları evlerine kapatarak insan 
hakkı ihlallerine devam ediyor.  

Vakfımız, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Bir-
liği ile birlikte Urumçi kentindeki 21 katlı binada çıkan yangında vefat eden 44 kişi için basın 
toplantısı düzenledi. 

Basın açıklamasında konuşan Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım: “Doğu Türkistan’a kıvıl-
cım düşse Türkiye’de insanların içine ateş düşer. İslam dünyasının sessizliği Çin’in azgınlığını artırı-
yor. Allah, bu zulümleri yapanlardan da sessiz kalanlardan da hesap soracak. Çin dünyayı yakacak, 
merhameti yok. Bütün İslam dünyasında büyük bir utanç yaşanıyor. Devletler, hükümetler, siyasi 
partiler; bu ayıp hepimizin ayıbıdır. Çin’e karşı etkili yaptırımlar uygulanmalı. Müslüman ülkelere 
sesleniyorum! Bu milletin izzeti ve onuruyla oynamayın. İlişkileri kesin, yoksa bu tür zulümlerle çok 
karşılaşırız. Burası sözün bittiği yer. Doğu Türkistan halkının hep yanında olacağız,” dedi.

Doğu Türkistan’a
Ses Ver

İNSAN HAKLARI 
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Doğu Türkistan’a
Ses Ver

Genç İHH, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulümlerini pro-
testo etmek için 77 ilde Cuma namazı sonrası basın açık-
lamaları düzenledi. 

İstanbul’daki basın açıklamasında konuşan Genel Sek-
reterimiz Durmuş Aydın, Çin’in, sayısı 1.200’ü geçtiği ifade edilen toplama 
kamplarında 3 milyona yakın kişiyi alıkoyduğunu belirterek: “Çin zulmünün diğer adı açıkça soykı-
rımdır. Çin’in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Uygurlar 
en temel insani hakları elinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir zulümle karşı karşıya,” dedi.

Vakfımız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Ulusla-
rarası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Milli Türk 
Talebe Birliği, FSMVÜ Hukuk Kulübü, Genç İHH ve İNSAMER tarafından ‘’Doğu Türkis-
tan’daki Soykırım ve Hak Arayışları’’ paneli düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelin öncesinde kuruluşlar 
adına ortak basın açıklaması yapıldı. Panelde konuşan Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldırım: 
“İslam dünyası güçlü. Bununla birlikte özgüvenli olması gerekiyor. Çin, İslam coğrafyasının pa-
zarı konumunda. İslam coğrafyası alışverişi keserse Çin aciz kalır. Çin’e yaptırımlar uygulanmalı. 
İslam dünyası, Doğu Türkistan’ın bütün şehirlerinde konsolosluk açmalı. Cumhurbaşkanımız, 
Ukrayna-Rusya arasında üstlendiği önemli rolün bir benzerini Doğu Türkistan konusunda da 
üstlenirse çok müspet dönüşleri olacağına inanıyorum,” dedi.

İki oturum olarak gerçekleştirilen panelde, Dr. Ali Ruzi Özuygur ‘Doğu Türkistan’daki Soykı-
rımın Anatomisi’, Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz ise ‘Doğu Türkistan’da Toplama Kampları: 
Adım Adım Soykırım’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise, Av. Uğur Yıldırım 
‘Doğu Türkistan Meselesine Çözüm Arayışları’ ve Hidayet Oğuzhan da ‘Asimilasyondan Soykırı-
ma: Çin’in Doğu Türkistan Politikası: Engeller ve Çözümler’ başlıklı konuşmalar yaptı.

Çin’in zulümleri karşısında 
77 ilde basın açıklaması

“Doğu Türkistan’daki Soykırım ve Hak Arayışları’’ 
paneli düzenledik
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AVRUPA

YETİM

Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenen AidEX 2022 İnsani Yardım Fuarı’na katıldık. Sivil top-
lum kuruluşlarının tecrübe paylaşımına imkan sağlayan fuara 65 ülkeden 2.500 STK temsilcisi 
katıldı. 

Fuar katılımcılarına kapasite gelişimi, finansman ve uluslararası ortaklıklara katılım gibi ko-
nularda çözüm önerilerimizi sunduk.

AidEX fuarı, insani yardım ve kalkınma alanında yenilikleri teşvik etmek, bilgi ve tecrübe pay-
laşmak amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren profesyonel kurumların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Uluslararası insani yardım fuarına 
katıldık

Vakfımızın Gaziantep Şubesi, Yükseliş İrfan ve Kültür 
Vakfı ile birlikte yetim konulu “İhtirâk-ı İftirâk (Ayrılığın 
Yangını)” isimli konferans ve karma sanat sergisi gerçekleş-
tirdi. Konferansa Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal ve 
Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Reşat Başer de katıldı.

Başer programda yaptığı konuşmada, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu güzel çalışmalar 
vesilesi ile 135 bin yetime anne, baba ve kardeş olduk. Ama yapmamız gereken daha çok şey var. 
‘Bir hayat daha değişecek’ diyerek gayretimizi hep beraber ortaya koyalım inşallah.” dedi.

Yetimler için konferans
ve sanat sergisi düzenlendi
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İyilikte Yarışan Sınıflar projesi ile öğrencileri küçük yaşlarından itibaren bilinçli ve yardımsever insanlar 
olarak yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz. Savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık, kaza vb. sebeplerle Türkiye 
veya dünyanın bir başka ülkesinde babasını kaybeden çocuklarımızın eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve 
barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfı paydaşlığında 2013 yılından 
bu yana yürütülen projenin protokolü yeniden imzalandı. İmzalar Genel Başkanımız Av. Bülent Yıldı-
rım ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından atıldı.

İHH ve Eğitim-Bir-Sen’den 
yetimler için iş birliği

YETİM

Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri için Lübnan’a giden 
ekibimiz, yetimler ve ailelerinin hayatına dokunacak projeler 
hayata geçirdi. Beş yetim ailesine bakkal dükkanı ve bir aile-
ye elbise dükkanı hizmete açtılar. Böylece yetim aileleri artık 
kendi ayakları üzerinde durabilecek, kimseye muhtaç olmadan 
yaşayabilecekler. 600 yetim ailesine de adak-akika kurban payı 
ulaştırdılar.

Ayrıca, Filistinli mültecilerin yaşadığı Burj el-Barajneh 
kampında düzenlediğimiz şenliğe 400 yetim katıldı. Ekibimiz yetimlere hediyeler verdi; oyunlar, 
yüz boyama, palyaço gösterisi ve şiir okuma gibi etkinliklerle yüzlerini güldürdü.

Lübnan’da “Yetim Dayanışması”
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İyilikte Yarışan Sınıflar projesi ile savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık ve benzeri sebeplerle Türkiye 
veya dünyanın bir başka ülkesinde, anne/babasını kaybetmiş çocuklarımızın eğitim, sağlık, gıda, 
giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için ülkemizdeki okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerimizin gönüllü katkısını sağlamayı; böylece dünyada iyiliğin 
yayılmasını hedefliyoruz.

Kampanyaya katılan sınıflarımız/okullarımız, destekledikleri yetim kardeşlerine her ay 250 TL 
bağışlar. Her sınıfa/okula desteklediği yetim kardeşine ait bilgiler (çocuğun ismi, fotoğrafı, ülkesi, 
doğum tarihi, babasının vefat tarihi, annesinin sağ olup olmadığı, kardeş sayısı) iletilir. Yardımlar en 
az bir yıl (12 ay) olmak üzere düzenli olarak devam eder.

Yapılan ilk bağışın ardından ilgili sınıfa/okula, yetim kardeşlerinin fotoğrafının da bulunduğu 
Yetim Bilgi Formu ulaştırılır. Bunun yanında kitapçık, broşür, kumbara ve kartpostal gibi ürünleri 
içeren kampanya tanıtım kiti de okul adresine ilgili sınıf adına gönderilir.

İyilikte Yarışan Sınıflar
YETİM
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Sponsorluk başlatıldıktan sonra sınıf/okul 
ile eşleştirilen yetimin/yetimlerin bilgilerini 

içeren Yetim Bilgi Formu e-posta veya 
posta adreslerine diğer materyaller ile 

beraber gönderilir.

Projeye nasıl 
dahil olunuyor?

Her sınıf, öğretmenleri aracılığıyla
İHH’ya yetim sponsoru olmak

için başvuruda bulunur.

Sınıf içerisinde aylık
250 TL’lik bağış toplanır.

Toplanan bağış, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 
banka hesaplarına veya posta çeki 

hesabına yatırılır; internet sitesinden online 
bağış yoluyla ulaştırılır; vakıf merkezi veya 

temsilciliklere gidilerek yetimin
ID numarası ile ilgili öğretmen veya öğrenci 

adıyla elden ulaştırılır.* 

*Sponsorluk formu kimin adına doldurulmuşsa sponsorluk bedeli 
yatırılırken de aynı isim kullanılmalıdır.

Sponsorluk Başvuru Formu

 sayfası üzerinden kendi okulları 
seçilerek doldurulur. 

ihh.org.tr/bagis/yetim
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Bangsamoro’ya gideceğimi öğrendiğimde baş-
layan heyecanım, gün geçtikçe beni daha fazla 
etkisine alıyor. Heyecanıma, yolculuk yaklaş-
tıkça merak da ekleniyor. Bu duygularla uçağa 
biniyorum ve 12 saatlik bir yolculukla başkent 
Manila’ya ulaşıyoruz.

Luzon, Visayas ve Mindanao adasıyla 
birlikte üç bölgeden oluşan Filipinler’de 110 
milyonluk nüfusun %90’ı Hristiyan, %10’u 
da Müslüman. Müslümanların çoğu, bizim 
de asıl durağımız olan Mindanao’da yaşıyor.

Başkente ulaşmamızın ertesi günü bir 
saat kırk dakikalık uçak yolculuğuyla Minda-
nao’nun Cotobato şehrine ulaşıyoruz. Pirinç 
tarlaları ve meyve ağaçlarıyla dolu yemyeşil 
bir şehir karşılıyor bizi. Uçaktan iner inmez 
sıcak ve nemli hava kendini hissettiriyor.

Eski ve küçük yapısıyla bir ilçedeki otobüs 
garını andıran havalimanı, bölgedeki imkan-
sızlıklara dair fikir veriyor. Valizlerimiz küçük 
araçlarla açık bir alana getiriliyor ve tüm yol-
cular adeta bir pazar yeri kargaşasında valizini 
bulmaya çalışıyor.

Zar zor valizlerimizi bulduktan sonra tarla-
ların, meyve ağaçlarının ve küçük barakaların 

olduğu mahallelerden geçerek altı gün konak-
layacağımız Uğur Süleyman Söylemez Yetim-
hanesi’ne ulaşıyoruz. Yetimhanenin bahçesine 
girer girmez her yere ekilen çeşit çeşit çiçekler, 
voleybol sahası, bambu çardaklar, park alanla-
rı dikkatimizi çekiyor. Yetimlerin keyifli vakit 
geçirmesi için her şey düşünülmüş. Araçtan 
indiğimizde hep bir ağızdan çoşkuyla “Hoş 
geldiniz!” diyerek bizi karşılıyorlar.

Daha sonra, İHH’nın diğer yetimhane-
leri olan Akıncılar ve Haticet’ül Kübra’ya 
gidiyoruz. Burada 6-11 yaş arasındaki kızlar 
yaşıyormuş. Onlar da bizi aynı heyecanla kar-
şılıyor ve daha sonra elimizden tutup yetim-
haneyi gezdiriyorlar. Odaları, çalışma sınıfla-
rını, bahçe ve oyun parkını birlikte gezdikten 
sonra oyunlar oynuyoruz. Onları ziyaret edip 
birlikte vakit geçirmemizden ne kadar mutlu 
oldukları yüzlerinden belli oluyor.

Akşam konaklayacağımız Uğur Süley-
man Söylemez Yetimhanesi’ne dönmek için 
ayrılmamız gerekiyordu. Tam arabaya biner-
ken yetimlerden bir tanesi yanıma geldi ve 
İngilizce bir şeyler söyledi. Ben ne dediğini 
anlamaya çalışırken birdenbire bana sarıldı. 
Geleli daha birkaç saat olmuştu ve hemen 
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alıştık birbirimize. Bu anı herhalde hayatım 
boyunca unutamam.

Orada kaldığımız altı gün boyunca bir-
çok etkinlik yaptık. Sohbet ettik, oyunlar oy-
nadık, pikniğe ve yüzmeye gittik. Ben çoğu 
zaman oyunlara dahil olsam da bazen sadece 
kenardan onların neşesini izliyordum. Bizimle 
birlikte vakit geçirmekten mutlu oldukları-
nı, yüzlerindeki gülücüklerden anlıyordum. 
Halat çekme oyunu oynama karar veriyoruz. 
İki takım karşılıklı diziliyor ve ipe sımsıkı sa-
rılıyoruz. Bir, iki, üç! Kendimi ilk anda yerde 
buluyorum ama düştüğüm yerden takımıma 
destek vermeye devam ediyorum. Sonra çuval 
yarışı yapıyoruz. Birlikte düşe kalka çok ama 
çok eğleniyoruz. Sonra dinlenirken bana Tür-
kiye’yle ilgili sorular soruyorlar. Uzun uzun 
sohbet ediyoruz. Bu coğrafyada kar yağmadı-
ğı için hayatımda hiç kar görüp görmediğimi 
dahi sordular.

Ertesi gün, adak ve akika kurbanı ulaştır-
mak için farklı yardım kuruluşlarının yetim-
hanelerine ziyarete gidiyoruz. Oralardaki şart-
ların, İHH’nın yetimhanelerindeki kadar iyi 
olmaması bizi biraz üzüyor. Zaten bu yüzden 
Bangsamoro hükümeti bölgedeki yetimhane-
lerin iyileştirilmesi için bir yasa hazırlıyormuş 
ve Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi’ni 
örnek yetimhane olarak seçmişler.

Akşam kendi yetimhanemize dönünce ye-
timlerle bahçede sohbet ediyorduk. Neşeli şe-
kilde birbirimize sorular sorarak tanışıyorduk. 
Sıra Aleyna’ya gelince gözleri doldu. Kimse-
sinin olmadığını, bu dünyada tek başına ol-
duğunu söyledi. Buraya onlar için geldiğimizi 
ve onu kardeşim gibi gördüğümü söyleyerek 
teselli ettim. Ama gece boyunca Aleyna’nın 
söylediği cümle aklımdan çıkmadı.

Yetimlerle programlarımız bittikten son-
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ra sıra yetim ailelerini ziyaret etmeye geldi. 
Şehirde gezerken insanları ve oradaki yaşamı 
yakından gözlemledim. Doğal güzellikler göz 
alıcı olsa da yoksulluk ve imkansızlıklar net 
şekilde görünüyordu.

İHH, tam da bu yüzden geçici yardım-
lardan ziyade, ihtiyaç sahiplerinin hayatını 
değiştirecek projeler gerçekleştiriyor. Farklı 
bölgelerde yetim ailelerini ziyaret ederek dikiş 
makinesi, kumaşlar ve dikiş araç gereçleri hedi-
ye ediyoruz. Bu eşyalar yetim anneleri için çok 
önemli. Artık terzilik yaparak gelir elde edebi-
lecekler, kimseye muhtaç olmadan evin ve ço-
cuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Ertesi gün, buradaki diğer günlerimizin 
aksine hüzünlüydü. Çünkü Türkiye’ye dön-
me vaktimiz gelmişti. Yetimlerle uzun bir ve-
dalaşma yaşadık. Bazılarıyla defalarca sımsıkı 
sarıldık. Uçaktayken, bize verdikleri mektup-

ları okuyordum. Onları ziyaret etmemizden, 
birlikte vakit geçirmekten ne kadar mutlu ol-
duklarını; tekrar gelmemiz için dua ettiklerini 
yazmışlar. Bir tebessümün ve güzel bir mu-
habbetin dahi onların dünyasında ne anlam 
ifade ettiğini daha iyi anladım.

Aleyna’nın mektubu gördüğümde çok 
daha heyecanlandım. Bana neler yazdığını çok 
merak ettim ve hemen mektubu açtım. Bu 
dünyada yalnız kaldığını söylediğinde yanına 
gidip kardeş olduğumuzu söylememin onu 
çok mutlu ettiğini yazmış. O an ona sımsıkı 
sarılarak Türkiye’de bir ablası olduğunu söyle-
meyi çok isterdim.

Ziyaret ettiğimiz yetimlerin hepsi, çok gü-
zel bir hatıranın nadide parçaları oldu benim 
için. İçimi ısıtan gülümsemelerini hatırladıkça 
ben de gülümsüyorum ve içimden şu temen-
niyi geçiriyorum: Yetimler hep gülsün!
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Kış yardımları
KIŞ

Suriye’de 2011 yılında başlayan savaşta bugüne kadar 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 
Bunların yaklaşık 30 bini çocuklardan oluşuyor. Halen 13,1 milyon kişi insanı yardıma ihtiyaç 
duyuyor. Suriye’de 11 yıldır devam eden savaş sebebiyle 7  milyon kişi yerinden edildi. Göç etmek 
zorunda kalan aileler yıllardır çadırlarda ya da metruk binalarda yaşamını devam ettirmeye çalı-
şıyor. Çadırkentlerde yüz binlerce insan yaşıyor ve bu sayının çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar 
oluşturuyor.

Suriye’de kış aylarında insani kriz daha da derinleşiyor. Aileler maddi imkansızlıklar sebebiyle 
gıda, çizme, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle kamplar 
çamurla doluyor, birçok bölgede çadırlar ve eşyalar kullanılamaz hale geliyor. Savaşın başladığı 
ilk günden itibaren olduğu gibi bu kış da sizlerin desteğiyle Suriye halkını dondurucu soğuklara 
karşı yalnız bırakmıyoruz.  
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2021’de ulaştırdığımız kış yardımları:

Kilis Koordinasyon
Merkezi

Reyhanlı
Koordinasyon

Merkezi

İDLİB

ŞANLIURFA

KİLİS

HATAY

GAZİANTEP

Kefra Kampı

T Ü R K İ Y E

S U R İ Y E

646 TIR yakacak
malzeme

5.407 soba

89.308 gıda kolisi
4.895 ton un

5.807.080 ekmek 
2.596 ton sebze ve 

meyve

29.524 bot ve çizme, 160.475 ayakkabı 
ve terlik vb. 

126.422 battaniye, 14.140 sünger yatak, 
7.219 yorgan

69.537 mont-kaban, 30.945 kazak, 
91.043 atkı-bere seti, 11.994 hırka-yelek, 

4.655 polar, 4.204 triko,
108.752 çift çorap

Al Şeyh Yusuf Kampı 

Al Madjana Kampı

Al Masamis Kampı

Alsalem Kampı

Vadi Gazal Kampı

Ma’arrat Misrin

Killi

Azez
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Geç kalmadan 
önlem alalım 

ORADAYDIK

Geçtiğimiz yıl İHH Başkanı Bülent Yıldırım Suriye’deki çadır kentleri ziyaret 
etmiş ve zor durumda kalan insanlar için acil yardım çağrısında bulunmuştu. 
Kış kapımıza dayandı, Suriye’deki insanların aynı durumda kalmasının önüne 
geçmemiz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken en önemli şey; vakit geç-
meden önlem almak. 

Bülent Yıldırım çadırkentlerde karşılaştığı manzaraları şöyle anlatıyordu:
“Her kış geldiğinde veya  yağmur yağdığında çadır kentlerde çamur ve 

göletler oluşuyor. Sular ve çamurlar çadırların içerisine giriyor. İnsanlar çadır-
larında dahi  kalamaz duruma geliyor. 

Çadırlarında kalabilenler küçük sobalarla ısınmaya çalışıyor. Her çadırda 
ortalama 15 kişi yaşıyor. Kömür bulamadıkları için  dışarıdan topladıkları 
çöpleri yakıyorlar. Bu çadır onları ne soğuktan koruyor ne de sıcaktan. Her-
hangi bir rüzgarda hemen uçup gidiyor. 

Suriye’de ziyaret ettiğimiz çadır kentlerde bizi bekleyen kış manzarası bu. 
Çadırkentlerde yaşayan ihtiyaç sahipleri zor durumda. Korunaksız çadırlarda 
zorlu kış şartlarıyla mücadele etmeye çalışıyorlar. Onları kış mevsiminin ağır 
şartlarından hep birlikte kurtarmamız gerekiyor.”

Suriye’de soba, yakacak, 
battaniyeye; çocuklara çizme, 

mont atkı ve eldivene ihtiyaç var.
KIS yazıp 3072’ye SMS 

göndererek destek
olabilirsiniz.
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RÖPORTAJ

Kış yardımları nedir? Ne içeriyor?
Birçok ülkede kış şartları çok zor geçiyor. 
Özellikle savaş ve çatışma bölgelerinden göç 
eden insanlar kamplarda, çadırlarda zor şart-
lar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Göç 
yollarında, barınma ihtiyacı olan insanların 
bulunduğu bölgelerde yapılacak kış yardım-
ları bizim için çok önemli. Onların soğuk-
tan, yağmur ve kardan korunmaları için bu 
yardımlar bir zorunluluk haline geliyor. Kış 
şartlarının çetin olduğu, insanların çadırlar-
da yaşadığı bölgelerde daha fazla çalışmaya 
gayret ediyoruz. Ağırlıklı olarak odun, kö-
mür, soba, bot, çizme, mont ve battaniye 
yardımı yapıyoruz. 

Özellikle dezavantajlı grupların; kadın-
lar, yaşlılar, engelli bireyler ve çocukların 
soğuklardan kötü etkilenmemesi için bağış-
çılarımız ve gönüllülerimiz ile çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz. Kış gelmeden onlara ulaşıp 
kışı daha rahat geçirmeleri ve iyi bir ortamda 
hayatlarını sürdürmeleri için çalışıyoruz. Bu 
sene de bu çalışmaları “İyilik Soğuk Geçir-
mez” sloganımız ile sürdüreceğiz.

Kış yardımlarına ne zaman ve neden 
ihtiyaç duyuldu?
Son yıllarda özellikle zorlu kış şartlarıyla mü-
cadele eden insanların bulunduğu coğrafyalar-
da bunun bir ihtiyaç olduğunu gözlemledik. 

Bölgeden gelen raporlar sayesinde kış şartları-
nın özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için 
çok zorlayıcı olduğunu tespit ettik. Onlara 
barınma olanağı sağlamanın yeterli olmadığı-
nı, onları soğuktan da korumamız gerektiğini 
anladık. Zaman zaman haberlerde soğuktan 
etkilenerek hayatını kaybeden insanların ol-
duğunu görüyoruz. Günümüz dünyasında 
insanların soğuktan hayatını kaybetmesi hepi-
miz için büyük bir acı. Bu tarz olayların yaşan-
maması için bağışçılarımız ve gönüllülerimizle 
beraber bu gayretin içerisine girdik ve çalışma-
larımıza da devam edeceğiz.

Kamplardaki yaşam şartlarını tasvir 
edebilir misiniz? 
Savaş coğrafyalarında evlerini kaybeden, göç 
etmek zorunda kalan insanlar genellikle ça-
dırlarda ve kamplarda yaşamlarını sürdürü-
yorlar. Birçok bölgede uluslararası kurumlar 
tarafından altyapısı ile beraber inşa edilen ça-
dırkentler bulunsa da bazı kamplar tamamen 
derme çatma çadırlardan oluşuyor. Bunların 
da altyapısı yetersiz kalıyor. Yağmur yağdı-
ğında bazı yerleri sel alabiliyor. Çadırlara su 
dolabiliyor. Toprak zemin olduğu için birçok 
yer çamur içerisinde kalabiliyor ve yağmurlu, 
soğuk havalarda bu çadırların ısıtılması ciddi 
anlamda problem haline geliyor. Bir soba ile 
çadırı ısıtabilmek gerçekten çok zor. Aynı za-

“İnsanlar yakacak, battaniye, 
çizme, bot ve mont bulamadığında 
kış şartları daha da ağırlaşıyor.”
Röportaj: Eren Yeşilyurt

Mustafa Özbek
İHH Medya ve Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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manda yangın riski de var. İnsanlar yakacak, 
battaniye, çizme, bot ve mont bulamadığın-
da kış şartlarını daha ağır yaşıyorlar. Bunları 
kolaylaştırmak için elimizden gelen çalışma-
ları yürütüyoruz.

Soğuk hava şartlarından özellikle yeni 
doğan çocuklar ve korunmasız çocuklar et-
kileniyor. Yağmur ve çamurda ıslanıp üşüten 
çocuklar zatürre olabiliyor. Bunun sonucun-
da da maalesef ölümle sonuçlanan vakalar ile 
karşılaşılabiliyor. Bir annenin çocuğunu o 
ortamda ısıtamaması, soğuktan dolayı çocu-
ğunu kaybetmesi hayatında büyük bir psiko-
lojik etki oluşturuyor. 

Kış yardımları hangi ülkelerde 
gerçekleştiriliyor? 

Özellikle Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi 
kış şartlarının ağır geçtiği coğrafyalarda; Tür-

kiye’nin doğu ve güneydoğu illerinde bu yar-
dımlarımızı yoğunlaştırıyoruz. Ülkemizde 
genellikle kasım ayının sonunda başlayıp ara-
lık, ocak ve şubat aylarına kadar devam edi-
yoruz. İhtiyaç nerede ise herhangi bir ayrım 
gözetmeksizin elimizden gelen yardımı yap-
maya çalışıyoruz. Ama en yakınımızda olan, 
acısını en çok hissettiğimiz Suriye’de çalışma-
larımız diğer bölgelere göre daha yoğun. 

Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin bu kışı rahat 
geçirmelerini önemsiyoruz. Çünkü geçen sene 
kar yağışı ile birlikte kış şartları hem Türkiye’de 
hem de kamp bölgelerinde oldukça ağırdı. Ha-
yatı olumsuz etkiledi. Böyle bir ortamda ihti-
yaçlar daha da artıyor. Temel ihtiyaçlara ulaş-
mak zorlaşıyor. Bu anlamda her türlü destek 
bizim için önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşır-
sak o kadar kişinin hayatını kolaylaştırabiliriz.

Bu kış, ağırlıklı olarak Suriye’de çalışsak 
da dış ilişkiler birimimiz ile ihtiyaç sahibi 
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insanların bulunduğu farklı coğrafyalarda da 
çalışmalarımızı yürüteceğiz. Aynı zamanda 
Türkiye’deki ihtiyaç sahibi ailelere, insani 
yardım derneklerimiz, şubelerimiz ve tem-
silciliklerimiz aracılığı ile ulaşarak onların da 
kışı rahat geçirmesi için elimizden gelen tüm 
desteği vereceğiz. 

Yardım süreci hakkında bilgilendirebilir 
misiniz?
Yardımlar bize hem nakdi hem de ayni ola-
rak geliyor. Yani insanlar internet üzerinden 
online; bankalardan, temsilcilik ve şubeleri-
mize, vakıf merkezlerimize nakdi olarak yar-
dımlarını yapabiliyorlar. Bu yardımlarla biz, 
bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri satın 
alarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. 
Bunun yanında kışın lazım olan mont, çiz-
me, kömür, gıda, battaniye, sünger ve çadır 
gibi çeşitli malzemeleri de insanlar bizlere 

doğrudan bağışlayabiliyorlar. Biz bu bağışları 
da lojistik birimlerimiz ile ihtiyaç olan bölge-
lere gönderiyoruz ve o bölgelerde yaşayan in-
sanların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bağışlanan 
eşyaların yeni ve kullanılmamış olması bizim 
için önem taşıyor. Tüm bu yardımları Türki-
ye’nin bütün illerinden ihtiyaç olan bölgelere 
ve insanlara ulaştırıyoruz. Hem ülkemizin 
içerisinde bu ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz 
hem de özellikle sınır hatlarımızda insanların 
kendi coğrafyalarında tutunabilmesi için bu 
yardımları gerçekleştiriyoruz. 

Ayni bağış da nakdi bağış kadar önemli mi?
Tabii ki. Özellikle kış yardımlarında gönüllü-
lerimiz ve bağışçılarımız ciddi anlamda ayni 
bağış yapıyor. Kömür, un, giysi, mont ve bot 
gibi birçok ürünü ayni olarak da bağışlıyor-
lar. Bu da bizim için çok önemli. Önemli 
olan insanların ihtiyaçlarını giderebilmek. 
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Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşun, 
ülkemizde faaliyet yürüten markaların bu 
anlamda verdikleri destekler bu kamplarda 
yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderme nok-
tasında da büyük önem arz ediyor. Onların 
bağışlarıyla insanlar kışı daha sıcak bir or-
tamda geçirme imkanı buluyor.

Geçtiğimiz yıl neler yapıldı?
Geçen sene toplamda 1.436 adet TIR yar-
dımı yaptık. Bunun içerisinde soba, kömür, 
branda, battaniye, yatak, giyim paketi, un, 
gıda kolisi, çizme, mont ve hijyen seti gibi 
çeşitli malzemeler yer alıyordu. Suriye’de 21 
ilçe, 133 köy ve beldede çalışmalarımızı yü-
rüttük. 200 milyon liradan fazla yardım ger-
çekleşti. 

Bu kış için ne planlanıyor?
Yazın başlayan toplantılarımızla acil ihti-

yaçları tespit ettik ve ön hazırlık çalışmaları 
yaptık. 64 TIR kömür, 7.160 adet battaniye, 
6.000 adet sünger ve 10.000 adet çizmeyi 
bölgelere gönderdik. Kasım sonu itibariyle 
dağıtımlarımıza da başladık. Yani kış gel-
meden birçok insanın temel ihtiyaçlarının 
bir kısmını gidermiş olacağız. Ancak bunlar 
bölge için yeterli değil. Yardımların devam 
etmesi gerekiyor. 

Bölgede insanların temel ihtiyaçlarını gi-
derme konusunda ekmek üretimi de büyük 
önem arz ediyor. Ekmek konusunda zaman 
zaman sıkıntı yaşıyoruz. Un stoklarımızın 
bittiği dönemlerde fırınları çalıştıramıyoruz. 
Bu yüzden un bağışları fırınların çalışması ve 
insanlara ücretsiz bir şekilde ekmek dağıtıl-
ması için çok önemli.
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Kuraklık

Kuraklığı kalıcı olarak bitirmek ve ölümleri en aza indirmek için yapılması gereken önemli 
şeyler var.  Altyapıyı geliştirmek, tarımla çölleşmeyi engellemek ve halkı bu konuda eğit-
mek, verimli toprak kaybını önlemek ve bölge sakinlerini kendi ayakları üzerinde durabi-
leceği projelerle desteklemek bunlardan bazıları.

Dosya: 

Fotoğraf:

Ahmet Fatih Madanoğlu
Burak Berberoğlu
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Kuraklık

Ancak Afrika’da imkansızlıklardan dolayı bunların çoğu başarılmış değil. Kuraklıktan 
dolayı ölümler artmaya ve verimli topraklar yok olmaya devam ediyor. 2022 yılında 
yaşanan son kuraklık da 40 yıldır yaşananların en kötüsü.

Afrika Boynuzu’na 2020
yılından bu yana 
yeterli yağış düşmüyor. 
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Somali, Kenya ve Etiyopya’da yetersiz yağışların sebep 
olduğu kuraklığın son 40 yılın en şiddetli kuraklığı ol-
duğu belirtiliyor. Milyonlarca kişi temiz suya ve gıdaya 
ulaşamıyor. Durumdan en çok etkilenen ülke Somali’de 
nüfusun yarısı açlık sınırında. 

Kuraklık yüzünden tarım ve hayvancılık yapıla-
madığı için insanlar kitleler halinde göç ediyor. Tarım 
havzalarını besleyen nehirlerdeki su seviyesi kritik eşiğin 
altında. Bebekler ve çocuklar yetersiz beslenmenin yol 
açtığı hastalıklarla mücadele ediyor. 

Yetersiz beslenme ve göç kaynaklı sorunlarla mü-
cadele etmek için Somalili yetkililer ve uluslararası ku-
ruluşlar kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Acil durum 
çağrısında bulunuyorlar. Eğer acil müdahale edilmezse 
on binlerce insanın öleceği ve milyonlarca insanın göç 
edeceği tahmin ediliyor.

El Hidaye ve  çevresindeki birçok kamptan sorumlu 
olan  Guleed Abdi Hussein (36) (Gaarassbaley Bölgesi 
Sosyal İşler Komiseri) kuraklığın neden olduğu insani 
krize dikkat çekiyor:

“Afrika Boynuzu’nda son 40 yılın en büyük kuraklığı 
yaşanıyor. Milyonlarca insan bu kıtlıktan etkilendi. Sa-
dece Beydeva şehrine kuraklık nedeniyle 800 bin kişi göç 
etti. Kuraklık sebebiyle hayvanlarımız öldü. Somali’nin en 
uzun nehri Şabella Nehri kurumak üzere. Nehirlerdeki su 
seviyelerinin azalması sebebiyle bölgede tarım ve hayvan-
cılık yapılamıyor. Çok ciddi gıda krizi ile karşı karşıya-
yız. Sadece Mogadişu Geresbella bölgesindeki iki kampta 
100.000 kişi kuraklık nedeniyle göç etti. Burada kurak-
lıktan kaçan göçmenler için Somali Devleti ve uluslararası 
yardım kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Göçmenlerin durumu-
na dikkat çekmek için kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.”

KURAKLIK
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Beydeva şehrinin en büyük hastanesi olan Goboleedka Bay Hastanesine 
gelen hastaların çoğunluğunu yetersiz beslenen bebekler oluşturuyor. 
Hastanenin SC (Stabilization Center) sorumlusu Mahmud Muhammed 
Ali (31) endişeli bir şekilde hastanenin durumunu anlatıyor: 

“Hastane hizmetlerimiz ücretsiz olduğu için çok uzaklardan hastalar 
geliyor. Bu sene kuraklıktan dolayı yetersiz beslenmeden kaynaklı 
hastalıklarda inanılmaz artış var. Şu anda yoğun bakım ünitemizde 68 
çocuk bulunuyor. Oksijen cihazlarımız yetersiz olduğu için yalnızca 
durumu kritik hastalara bağlayabiliyoruz. Kan şekeri ve nabız ölçer 
cihazlarımız yetersiz. Hastaların yüzde 85’i kurtulabiliyor.”
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Anne ve babası vefat etmiş Muhammed, babaannesi ile yaptığı dört günlük 
yolculuktan sonra hastaneye ulaştı. İki aydır yetersiz beslenme ile mücadele ediyor.  

Muhammed’in hikayesini 66. sayfada okuyabilirsiniz.
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İkiz çocuk annesi Havva Abdi kampa gelebilmek için beş gün 
boyunca yürümüş. Yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: “Bebeklerimi iyi 
beslemem gerekiyor ancak yeterli yiyeceğimiz yok. Sahip olduğumuz  
tek şey içecek su. Sütüm yetmiyor. O yüzden bebeklerime şekerli 
su veriyorum. Doğdukları günden beri hastalar ve iyileşemiyorlar. 
Çocuklarım yaşasın istiyorum.”
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Terör örgütleri ve çatışmalar nedeniyle bölgeye yardım 
ulaştırmakta oldukça zorlanan Somali hükümeti ve yardım 
kuruluşları, kuraklıktan dolayı göç etmek zorunda kalan 
insanların açlık riskiyle karşı karşıya olduklarını bildiriyor. 
Somali’de 2020 yılı ocak ayında başlayan göçlerde, 
1 milyondan fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 
Kuraklığın şiddetini arttırdığı 2022 yılında yaşadığı yerden 
kaçanların sayısı 836 bin. En fazla Somalili mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkeler Kenya, Etiyopya ve Yemen.
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Harita, 2021 sonu itibarıyla ülkesini terk etmek zorunda 
kalan Somalili mülteci ve sığınmacı sayısını gösterir.
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UGANDA

CİBUTİ

250.719

279.200

69.940

61.853

14.281
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Somali’de

Somali’de

Etiyopya’da

Kenya’da

12.678 adet

14.191

818 adet

1.665 adet

gıda paketi

aileye adak kurbanı eti 

gıda paketi 

gıda paketi 

Vakfımız, Somali ve Kenya’da gıda güvenliği, su & sa-
nitasyon ve hijyen, koruma, kalkınma, barınma, acil 
yardım, gıda dışı yardım, sağlık ve eğitim sektörlerinde 
300’den fazla proje gerçekleştirdi. Bu projelerden yakla-
şık 4 milyon kişi faydalandı. 2.608 adet yüzey su kuyusu 
ve 48 adet derin su kuyusu inşası, bunlardan bazıları.

Vakfımız, kuraklığın şiddetini arttırdığı 2022 yılın-
da gıda ve barınma gibi acil yardım projelerine ağırlık 
verdi ve on binlerce kişiye yardım ulaştırdı.

İHH
neler
yapıyor?



53



54 İNSANİ YARDIM 80. SAYI

MUTLU AİLELER
İHH, ülkesini terk etmek zorunda kalan mültecilere ve yerel halka 
gıda yardımı ulaştırıyor. Faduma ve çocukları da Somali’de gıda 
paketi yardımı alan ailelerden biri. İçerisinde 25 kg un, 25 kg 
pirinç, 15 kg şeker ve 3 kg sıvı yağ bulunan gıda paketi bir aileyi, 
yaklaşık bir ay idare edecek şekilde hazırlandı. 
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Doğu Afrika ülkelerindeki yeraltı su kaynakları, kuraklığın ve açlığın en önemli çözüm kaynağı. 
Bölgedeki tatlı su nehirleri ve göller, mevsimsel olarak taşıp kurudukları için düzenli olarak kullanı-
lamıyor. Oysa kuraklığın yaşandığı birçok ülke aslında büyük su rezervleri üstünde yer alıyor. Fakat 
gerekli maddi imkana ve teknolojiye sahip olunmaması, mevcut yeraltı su kaynaklarının kullanıl-
masını engelliyor. Bu durum bölgenin tarım potansiyelini de düşürüyor. Şu an bölgedeki ekilebilir 
arazinin sadece yüzde 5’i kullanılıyor.

Kuraklıkla kalıcı mücadele:
Ziraat Fakültesi
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İHH’nın 2012 yılında faaliyete geçirdiği Somali Tarım Okulu, ülkenin tarımsal faaliyetlerinin art-
tırılması; bölge insanlarının yeraltı su kaynaklarını ve bereketli topraklarını verimli bir şekilde kul-
lanabilmesi için kuruldu.

İlk zamanlar çiftçi eğitim merkezi olarak çalışmalara başlayan Somali Tarım Okulu, aylık, iki 
aylık ve dört aylık kurslarla, bölgedeki çiftçilerin modern üretim teknikleriyle tanışmalarını sağladı. 
Somali’nin farklı bölgelerinden 500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi verildi.
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İHH, Somali Tarım Okulu’nun kalıcı olabilmesi ve 
daha profesyonel çalışmaların yapılabilmesi için 2014 
yılının ekim ayında Somali Zemzem Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin kurulmasına öncülük etti. Somali iklimine 
uygun besinlerin yetiştirilmesini ve halka tohum desteği 
verilmesini hedefleyerek kurulan fakülte sayesinde, çift-
çi çocukları da eğitimden geçirilerek Somali tarım sek-
töründeki ara eleman ihtiyacı karşılanıyor. Fakültenin 
günümüz itibarıyla 1.352 kayıtlı öğrencisi bulunuyor. 
Toplamda 644 öğrenci bu üniversiteden mezun oldu.

Ziraat Fakültesi şu an 10 bin metrekare arazi üzerin-
de faaliyetlerine devam ediyor. Fakülte, Türkiye’deki zi-
raat fakülteleri örnek alınarak oluşturulan 15 adet seraya 
sahip. Ayrıca uygulama eğitimleri için traktör, helezon, 
römork, pulvarizatör, silaj makinesi, pulluk, mibzer, 
çapa makinesi ve diskaro gibi üst düzey tarım aletleri 
bulunuyor. Bu sayede öğrenciler teorik eğitimlerin yanı 
sıra pratik çalışmalar da gerçekleştiriyor. 
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ÖLÜM SIRASI BEKLEMEK
Yazı ve Fotoğraf: Burak Berberoğlu
SOMALİ, 2022
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SEYAHATNAME

Kendi canının 
derdinden evlatlarını 
geride bırakan bir 
anne düşünün. Bu 
size de dehşet verici 
bir kıyamet sahnesini 
anımsatmıyor mu? 
Savaş yoksa, neden bir 
insan doğup büyüdüğü 
topraklardan kaçar? 
Peki neden çocuklarını 
bile yanına almaz?
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“Çok halsizim. En son dün sabah yemek yedik. 
Şimdi akşam oluyor ve yiyeceğimiz yok. Ne yapacağız 
bilmiyorum. Rızık Allah’tandır. Kampta yüzlerce insan 
var, çalışacak iş yok. Rızkımızı sabırla beklemekten 
başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.”

SEYAHATNAME
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Ayşe teyze ile Somali’de bir mülteci kampında kar-
şılaştık. Fotoğraf çekmek için çadırların arasında dolaşı-
yordum. Yüzlerce çadırın hemen yanındaki boş alanlara 
yenileri kuruluyordu. İnsanlar dal parçalarını karşılıklı 
toprağa gömüyor, uçlarını iple birbirine bağlayıp üzerine 
naylon ve kumaş parçaları örtüyordu. İçine serdikleri bez 
parçasının üzerinde oturuyor, yemek yiyor ve uyuyor-
lardı. Somali’de son 40 yılın en büyük kuraklığına karşı 
insanların yapabildikleri tek şey, işte bu.

“Eşimi dokuz yıl önce kaybettim. O günden beri ço-
cuklarıma ben bakıyordum. Az da olsa yağan yağmur 
sayesinde tarlaya ektiğimiz ürünleri yetiştirebiliyor ve 
karnımızı doyurabiliyorduk. Fakat uzun zamandır kö-
yümüze yağmur yağmadı. Elimizdeki yiyecekler tüken-
di. Hayvanlarımız yiyecek ot bulamadıkları için ölme-
ye başladı. Artık ölüm sırasının bize geldiğinin farkına 
vardık. Komşularımız yavaş yavaş evlerini terk etmeye 
başladı. Bizim de göç etmekten başka çaremiz kalmadı.

Göç yolu uzun ve zor olduğu için hep birlikte yola 
çıkamazdık. Ya hepimiz köyde kalıp ölümü bekleyecek-
tik ya da çocuklarımdan birkaçını yanıma alıp yola öyle 
çıkacaktım. Zaman yoktu. Sonunda en küçük iki çocu-
ğumla yola çıkmaya karar verdim. Geri kalanları kom-
şulara emanet ettim. Böylece evden üç boğaz eksilecek, 
kısıtlı olan yemekle karınlarını biraz daha doyurabile-
ceklerdi.

Yolda vahşi hayvan ve hırsız tehlikesi olduğunu duy-
muştuk. Bunlara karşı çocuklarımı koruyabileceğim tek 
şey elimdeki baltaydı. Karanlıkta önümüzü göremeyip 
tedirgin olduğumuzda bekliyorduk. Yolda birilerine 
rastladığımızda onlara yaklaşarak yürümeye devam edi-
yorduk. Su ve yemek bulmakta çok zorlandık. Yolda aç-
lıktan bayılan insanlar oldu. İki gün boyunca yürüdük. 
Çok şükür, sonunda sağ salim bu kampa vardık.”

Ayşe teyze Doğu Afrika’da, yakın zamanda kuraklık-
tan dolayı göç eden 900 bin kişiden yalnızca biri. Kurak-
lık insanları güçsüz bırakıyor. Çocuklar uzun süreli aç-
lığa ve yetersiz beslenmeye dayanamıyor. En riskli grup 
ise anne sütüne muhtaç bebekler. İnsanların çoğu günde 
bir öğünden fazlasını yiyemiyor. Yetersiz beslenen anne-
lerin, çocukları için sütü olmuyor. Bu durumda onlara 
yalnızca şekerli su verebiliyorlar. Böylece birçok bebek 
doğduğu andan itibaren şekerli suyla beslenmek zorun-
da kalıyor. Açlıktan hastalanan çocuklar, ancak ağızlarını 
açamayacak kadar dermansız kaldıklarında hastaneye 
götürülüyorlar.
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SEYAHATNAME
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Bölgedeki hastanelerde imkanların oldukça kısıtlı olduğunu 
öğreniyoruz ve şehir merkezindeki tek büyük hastaneyi ziya-
ret etmeye gidiyoruz. Oraya gitmeden önce yetersiz beslenme 
ifadesini anlamakta zorlanıyordum. Biraz da 2022 yılının im-
kanlarından dolayı anlamak istemiyordum. Hastanenin yetersiz 
beslenme bölümüne girdik. Tüm yataklar doluydu. Neredeyse 
içerideki tüm çocuklar durmaksızın ağlıyordu. Bazılarının sesi 
çıkmıyor, ağladıkları yalnızca dökülen gözyaşlarından anlaşılı-
yordu. Yeterli besin alamadıkları için vücutları ürkütücü hale 
gelmişti. Kolları yetişkin bir insanın parmakları kadar incelmiş, 
karınları ödemden dolayı şişmiş ve susuzluktan derileri dökül-
müştü. İçlerinde oksijen cihazına bağlanmış, bilinci kapalı olan 
bebekler vardı.

Hastaların çoğu uzak bölgelerden gelmiş. İyi şartlara sahip 
olanlar eşek arabalarıyla hastaneye ulaşmışlar. Birçoğu maalesef 
günler süren yürüyüş sonunda hastaneye varabilmiş.

“Zayıflıktan kaburgaları 
sayılan çocuklar eski 
zamanlarda kalmamış 
mıydı?”
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Hastanede konuştuğumuz herkesin hikayesi benzer. Daha acı ne olabilir ki de-
diğimde bir başkasını dinleyip hayret ediyorum. Kendimi bir anda bu kadar 
acının içinde bulmak beni çok yordu. Duyduklarım karşısında sahip olduğum 
her imkanın, omuzlarımda ağır bir yüke dönüştüğünü hissettim. Kamptan 
ayrılıp kaldığımız yere geçince deliliğe vuruyor, gündüz gördüklerimden bah-
setmiyordum. Gece başımı yastığa koyup gözlerimi kapattığımda gerçeklerle 
baş başa kalıyordum. Çaresiz bakışlar zihnimden gitmiyordu. Nasıl olur da bir 
insan bu çağda açlıktan bu hale gelebilir? Kaburgaları sayılan çocuklar eski za-
manlarda kalmamış mıydı?

Şimdi karşımda pofuduk hamurlar, lezzetini daha da arttırmak için bir dü-
zine baharat katılmış yemekler, tatlılar ve bizi gökyüzüne çıkaran umami lezzet-
ler… Bunların yanında açlıktan ölmek üzere olan çocukların var olduğu gerçe-
ği. İşte burada, karşımda hepsi. Çağın tüm şımarıklığıyla hesaplaşma vakti…

“Adım İşa Abdi Ali. Dinsor köyünde yaşıyorum. 
Torunum Nefse Muhammed çok hastalandı ve 
buraya eşek arabasıyla dört günde gelebildik. Kızımı, 
Muhammed doğduktan hemen sonra kaybettik. 
Kocası kısa bir süre sonra yakalandığı hastalıktan 
dolayı vefat etti. Eşimi de zaten yıllar önce 
kaybetmiştim. Torunlarıma benden başka bakacak 
kimse yok. Sırtımda çok yük var. Ben buradayken 
14 yaşındaki en büyük torunum diğerlerine bakıyor. 
Muhammed iyileşene kadar onu bekleyeceğim. Ama 
sonrasında eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Çünkü 
buraya gelebilmek için tüm paramı harcadım.”

SEYAHATNAME
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Bir su kuyusu insanların hayatında
neleri değiştirir? Sonu gelmeyen 
yolculuktan kurtulan insanlar için 
su kuyusu çok şey ifade ediyor. Önce 
kendine dönüş yolculuğu başlıyor, 
sonra yeni hayatlar keşfediliyor.

YENİ
HAYATLARIN 
KEŞFİ



69



70 İNSANİ YARDIM 80. SAYI

22 yıl, 41 ülke,
12.119 su kuyusu
Kuraklık, hızlı nüfus artışı ve kirlilik, içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit edi-
yor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda salgın has-
talıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uy-
gulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha 
da artacak. Özellikle Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere dünyanın birçok 
bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce 
yürümek zorunda kalıyor.

İHH su sorununun önüne geçebilmek için bugüne kadar 41 ülkede 12.119 
su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye 
kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu.

Dünya nüfusunun onda biri,
yani yaklaşık

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve 
tifo nedeniyle her gün yaklaşık

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nede-
niyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 

Yaklaşık

800 milyon

2 milyar

1.000 çocuk

2 milyonu

insan temiz suya ulaşamıyor.

insanın içtiği su temiz değil.

ölüyor.

geçiyor.

SU KUYUSU
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Beş yıl önce su kuyusu açtığımız köy sakinlerinden 
Havva’nın bana söylediği tam olarak buydu:
“Artık her şey için vaktim var. Kendimi
yeni yeni tanıyorum.” 

Kendine
Dönüş

Yazı ve Fotoğraf:

Ahmet Fatih Madanoğlu
Çad, 2022
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“Türkiye’den gelen misafirlere söyleyeceklerimiz var, yoksa onları şuradan şu-
raya yollamayız.” İki kadın ellerinde uzun süredir kullandıkları, sağlam ağaç-
lardan yontarak yapılmış tabakları tutuyor.  “Buraya yıllar önce geldiniz, su 
kuyusu açtınız. Beş yıldır su problemimiz kalmadı. Uzun yolculuklar yapmıyor, 
istediğimiz zaman temizleniyor, istediğimiz zaman bulaşıklarımızı yıkıyoruz,” 
diyerek tabakları bana uzatıyorlar. Hediye olarak kabul etmemi istiyorlar.

Hıreyze Şato ve Moura köylerinde 2018 yılında açtığımız su kuyusunun 
hikayesini Burak ve Erhan’dan dinledikten sonra Çad yolculuğum ilginçleşti. 
Köye gitmeli ve neler olduğunu görmeliyim diye hayal kuruyordum. Bir su 
kuyusu neleri değiştirmişti? Hediyeler ve güzel sözlerle karşılanmak bambaşka 
duygular yaşattı.

Aslında bu su kuyularının ayrı bir hikayesi yok. Her su kuyusu açılan köyde 
aynı hikayeleri dinlemeniz mümkün. Bu köyleri ilginç kılan Havva ve Halime 
ile tekrar buluşmak. Beş yıl boyunca hayatlarında neler değişmiş merak ediyo-
rum. Gidip onları görmeli ve su kuyusunun nasıl güzellikler ortaya çıkardığını 
dinlemeliyim.

KENDİNE DÖNÜŞ
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Fotoğraf 2017 yılından. Hıreyze Şato köyü sakinleri o günlerde suya 

ulaşabilmek için her gün 3 saat yolculuk yapmak zorundaydı.
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Çad’a vardığımızda yağmur mevsimiydi ve her yer yemyeşildi. 
Eğer bardaktan boşanırcasına yağan yağmurlu bir güne denk 
geldiyseniz nasıl su sıkıntısı çekerler diye düşünüyorsunuz. Ama 
hakikati öğrenmek için acele etmemeli, bir gün daha bölgede 
kalmalısınız. Çünkü ertesi gün 40 derece sıcakta kavrulduğu-
nuzu ve yağmur sularının buharlaştığını fark ediyorsunuz. Yer-
de kalmayı başaran sularsa kirlenip yeşil bir renge bürünüyor ve 
etrafına sivrisinek gibi hastalık yayıcı böcekleri çekiyor. Ülkede 
yeterli su kaynağı olmadığı için bu su birikintilerini kullanmak 
zorunda kalan halk sıtma, tifo, kolera ve ishal gibi hastalıklar-
la mücadele etmek zorunda kalıyor. Araştırmalara göre her yıl 
binlerce çocuk ishal vakalarından hayatını kaybediyor. Ölüm 
oranlarının en yüksek olduğu ülkeler, Çad ve Nijerya. Bu has-
talıkları önlemenin tek yolu ise temiz su. 

Encemine’den yola çıktığımızda saat henüz sabahın beşiy-
di. Çöl yolculuğumuz yaklaşık dört saat süreceği için erken-
den çıkmamız gerekiyordu. İlk hedefimiz Havva Seyid’in köyü 
Hıreyze Şato. Yarı yolda gelen, çölde dün gece yoğun yağmur 
yağdığı ve bazı yolların kapandığı, haberi moralimi bozdu ama 
gitmekte ısrar ettim.

Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. Hıreyze Şato’ya 
sorunsuzca ulaştık. Karşımda düzenli ve temiz bir köy vardı. 
Daha önce su kuyusu açılmamış köylerden farklıydı. Sıra Hav-
va’yı bulmaya geldi. Fotoğraflarını bir köylüye gösterdik, tanıdı 
ancak onu bulamadık. Pazara alışverişe gitmiş. Uzun süre Hav-
va’yı beklemek yerine diğer köye, Halime’nin yanına gitmeye 
karar verdik.

Yaklaşık bir saat sonra Moura’ya ulaştık. Halime evindeydi. 
Geleceğimizden haberi olmadığı için bizi karşısında görünce 
şaşırdı. Bitirmeye çalıştığı yelpazeyi hızlıca kenara koydu. “Ne 
bu?” dedim. “Yeni işim,” diyerek gülümsedi.

KENDİNE DÖNÜŞ
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“Kuyu hiç bozulmadı, düzenli olarak kontrole geldiler,” diye söze başlıyor Hali-
me. Günde üç kere su almaya gidiyorum. Yaklaşık on dakikamı alıyor suya gidip 
gelmek. Hiçbir şey değil. Elbiselerimi daha sık yıkıyorum. Daha temiz hisse-
diyorum. Önceden çocukları yıkamak için uzaklara giderdik. O da iki haftada 
bir kere olurdu. Şimdi çocuklarımı sık sık yıkıyorum. Sabahları kuyunun başına 
gidip ellerini yüzlerini de su ile temizliyorlar. İnanabiliyor musunuz bu beş yıldır 
böyle, diye devam ediyor.

Fatma dört, Ayşe beş yaşında. Eğer köyde bir su kuyusu olmasaydı su yolcu-
luğunu şimdiye kadar çok kere yapmış olmaları gerekirdi. Yine de su nasıl taşınır 
onlara öğretiyorum. Eski yolculuklarımızı anlatıyorum. Bu köyde kalırlarsa suya 
gitmelerine gerek yok ancak başka yere giderlerse buna ihtiyaçları olabilir, diyor.

Önceleri ben su almaya giderdim. Eşime tarlada yardım etmem imkansızdı. 
Yoruluyordum. Artık sabah evden birlikte çıkıyoruz, tarlaya gidiyoruz, birlikte 
dönüyoruz. Tarlalarımız büyüdü, ürünlerimiz çoğaldı. Bir çuval ürün alacağımı-
za, iki çuval alıyoruz. Her şeyi yapmak için bir sürü vaktim var, diyor. Bir yandan 
da elindeki kırmızı yelpazesini bitirmeye çalışıyor. 

Kendime ve arkadaşlarıma hediye etmek için yelpazeler de yapmaya başladım. 
İşim olmadığı zaman bunları yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Kızlarımla sohbet de 
ediyoruz. Okumalarını ve hafız olmalarını istiyorum. Eğer köye ait bir traktör ve 
değirmen olursa daha huzurlu olacağız. Yine de bunları düşünebilmemizin en 
büyük sebebi su kuyusu. O olmasaydı uzaklardan su getirmek zorunda olan bir 
kadın olarak hayatıma devam etmek zorundaydım.

Halime bize su kuyusunu göstermek için heyecanla yerinden kalkıyor. Eline 
bir bidon alıyor. Evden çıkınca beni bir kalabalık karşılıyor; köyün kadınları. İlk 
geldiğimizde teşekkür etmişlerdi ama tekrar etmek istemişler. Bu sefer ellerinde 
büyük uğraşlarla yaptıkları el işi tabak ve saklama kapları var. “Bizi ziyaret et-
tiğiniz için çok mutluyuz,” diyor kalabalıktan bir kadın. Hediyeleri kabul edip 
Halime’nin sevincini yarıda bırakmadan su kuyusunun başına gidiyoruz. “İşte 
kuyumuz bu, ona gözümüz gibi baktık,” diyor. 

Halime ile vedalaşıp Hıreyze Şato’ya dönüyoruz. Havva gelmiş.

2018 yılında bu köye su kuyusu yeni açıldığında 
Halime 20 yaşındaydı ve birkaç yıllık evliydi. 
Kalabalık ailesi için günde iki kere yapmak zorunda 
olduğu yorucu yolculuktan bahsetmişti. Aradan beş 
yıl gibi uzun bir süre geçmiş. Çocukları büyümüş. 
Bir çocuk daha bekliyor. 

KENDİNE DÖNÜŞ
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“Tam beş yıldır su yolculuğu yapmıyorum,” Havva gülümseyerek kuruyor bu 
cümleyi. 65 yaşındayım. Çocukluğumdan bu yana su taşıyorum. Ben şanslı olan-
lardanım çünkü bir eşeğim vardı. Su yolculuğum tam iki saat sürerdi.

Su kaynağı bu köye çok uzaktı ve aramızda para toplayarak bir kuyu yap-
tırmaya karar verdik. Hem suya gidiyor hem de su kuyusu için hasır ve di-
ğer ürünlerden yapıp satmaya çalışıyorduk. İkinci yılın sonuna geldiğimizde 
paramız hala tamamlanmamıştı. Sonra Ahmet geldi -yanımdaki Ahmet abiyi 
gösteriyor. İHH’nın bize su kuyusu açacağını söyledi ve açtı. Hem kuyuya hem 
de paramızın bize kalmasına çok sevindik. Parayla bütün köye erzak aldık. Çok 
güzel bir yıldı. Üzerinden tam beş yıl geçti, diyor. Bir yandan da elindeki ko-
caman tesbihi çevirmeye devam ediyor. Gözleri parlıyor. Beş yıl ona çok güzel 
gelmiş. Buna birebir şahit olmak ve Havva’yı mutlu görmek beni havaya soktu. 
Derin bir nefes aldım ve daha dikkatli dinlemeye başladım. 

Beş yıldır su kuyumuz çalışıyor. Artık yolculuk yapmadığım için biraz kilo 
bile aldım. Oradan kalan vaktimde tarlaya gidiyorum. Aldığımız verim arttı. Ar-
tık daha çok mısır üretiyoruz. Topladığımız mısırları dövüp ekmek yapıyorum. 
Bu da yorucu oluyor ancak su yolculuğu kadar değil. Eskiden hem suya gidip 
hem de un yapmak zorundaydım, diye devam ediyor. Bahçesinde kendi ördüğü 
hasırın üzerinde oturuyoruz. Gerçekten de el emeği göz nuru. Uzun uğraşlar 
sonucu yapıldığı belli oluyor. 

Palmiyeden hasır ve tabak gibi şeyler yapmaya da başladım. Önceden ayda 
2-3 tane hasır yapabiliyordum. Şimdi altı tane yapıyorum. Bu iki halıya denk ge-
liyor. Göçebeler alıyor halıları ve çadırlarını bununla kuruyor. Bu da bize ek gelir 
oluyor. Kazandığım parayla gıda alıyorum. Eskiden sadece karnımızı doyurmak 
için yaşıyorduk. Her şeyden azar azar alırdık. Şimdi bir şeyler üretmeye başladık. 
Dilediğimiz kadar gıda alabiliyoruz. Artan para ile torunlarıma hediyeler alıyo-
rum. Yeni elbiseleri görünce çok seviniyorlar, diyerek bitiriyor.

Çad’da muhteşem vakit geçirdim. Havva ve Halime ile tanışıp beş yılın hika-
yesini dinleme hayalim gerçek oldu. Onların aslında söylemek istediği şey şuydu: 
Kendimi tanımaya başladım, artık yeni bir ben var. 

Bunların hepsine bir su kuyusunun sebep olduğunu bilmek ve yaşananları 
hayır sahiplerine ulaştırmak da apayrı mutluluk. Yaptıkları bağışlarla uzaklarda 
ya da yanı başlarında yepyeni hayatlar keşfediliyor, binlerce güzellik tomurcuk-
lanıyor. Bebekler mutlu hayatlara doğuyor. Tıpkı Halime’nin yeni çocuğu gibi.

2018 Hırayze Şato’ya su kuyusunun ilk defa açıldığı 
tarih. Havva su yolculuğuna çocukken başlamış, 
evlendikten sonra da eşi ve ailesi için su getirmeye devam 
etmiş. Dile kolay 50 yıl boyunca su taşımış. Havva o 
yıl artık ağır su bidonları ile kilometrelerce yürümek 
zorunda olmadığı için mutlu olduğunu söylemişti.

KENDİNE DÖNÜŞ



82 İNSANİ YARDIM 80. SAYI



83

168 bin kişiye ışık oldunuz
Katarakt
İçerik ve Fotoğraf:

Serdar Gürçay
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Katarakt nedir?
Katarakt, gözümüzün içindeki merceğin bozularak saydamlığını kaybet-

mesidir. Işık ve görüntünün retina tabakasına ulaşmasını engelleyerek 
görme kaybına neden olur. Yaşlılık, yetersiz ve kötü beslenme, yüksek 

tansiyon, şeker hastalığı, dik gelen güneş ışınları, göze gelen kum ve tozlar 
veya göz travmaları katarakta sebep olabilir. Ayrıca, bebek anne karnın-
dayken annenin yakalandığı hastalıklar da bebekte doğuştan katarakta 

sebep olabiliyor. Tek tedavisi ise ameliyat olmak.
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İHH’nın katarakt çalışmaları
65 milyon insanın katarakt olduğu dünyamızda, birçok kişi 
maddi imkansızlık sebebiyle ameliyat olamıyor. Hayatına 
bulanık görerek devam etmek zorunda kalan hastalar, basit 
işleri dahi başkalarına bağımlı olarak yapabiliyor.

İHH, 2007 yılında katarakt konusunu gündeme taşıyarak 
bağış kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle, şimdiye 
kadar Asya ve Afrika’da 168 binden fazla kişinin gözünün 
açılmasına vesile oldu.

Ocak-Ekim 2022 arasında;

55.608 kişi

879.000 kişi

37.535 kişi

453.000 kişi

13.902 kişi

168.053 kişi

sağlık kontrolünden 
geçirildi,

sağlık kontrolünden 
geçirildi,

muayene edildi ve

muayene edildi ve

ameliyat olarak görmeye 
başladı.

ameliyat olarak görmeye 
başladı.

SURİYE
3.575

PAKİSTAN
5.584

HİNDİSTAN
321

SRİ LANKA
652

UGANDA
100

NİJER
1.000MALİ

1.900

NİJERYA
770

16 yılda ise;

KATARAKT
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Tek başıma camiye
gidebilmeyi özledim.

MALİ,  2022

Nimetullah köyünde kerpiçten tuğlalarla 
çevrili bir bahçeye girdik. Ev halkının bu-
yur etmesiyle evin önündeki sandalyelere 
oturduk. Burası, köyün eski imamı İbrahim 
amcanın evi. Eski imamı diyorum çünkü 
İbrahim amca geçen yıl katarakt olmuş ve 
imamlığı bırakmak zorunda kalmış. Evi ca-
miye beş dakika mesafede olmasına rağmen 
tek başına camiye gidemiyor. Onu camiye 
oğlu götürüyormuş ama o da her zaman 
müsait olmuyormuş. 

Kataraktın sebeplerinden biri de yüksek 
tansiyon. İbrahim amcanın yüksek tansiyo-
nu da gözünü etkilemiş ve katarakt olmuş. 
Görmesini ilk kaybettiğinde ne hissettiğini 
sordum. “Biraz endişelendim ama sabret-
tim. Gözümü veren de alan da Allah’tır diye 
düşündüm.” dedi.

Doktora gitmiş ve ameliyat olursa yeni-
den görebileceğini öğrenmiş. Ama ameliyat 
olabilecek imkanı yokmuş. Yine de umut-
suzluğa kapılmamış. “Doktora, Allah’a çok 
dua edeceğimi ve belki bir sabah ameliyat 
olmaya gelebileceğimi söyledim.” diyor. 
Bunu söylerken tanıdıklarından borç ala-

bileceğini umuyormuş ama yeterli miktara 
ulaşamamış.

Mali’de katarakt ameliyatı duyuruları 
televizyon ve radyo aracılığıyla yapılıyor. 
Köylerde yaşayanlar bu şekilde haberdar 
oluyor. Duyanlar duymayanlara aktarıyor. 
Maddi imkanı olmayanlar, duyurulardan 
sonra hastanelere giderek muayene oluyor 
ve kayıt yaptırdıktan sonra sırasını bekliyor. 
İbrahim amca ameliyat olabileceğini ge-
çen hafta öğrenmiş. “İlk öğrendiğimde çok 
mutlu oldum. Kur’an okuyamadığım için 
çok üzülüyordum. Tek başıma camiye gide-
bilmeyi, köyde arkadaşlarımı ziyaret etmeyi 
çok özledim.” diyor.

İbrahim amcayı ameliyattan sonra evinde 
tekrar ziyaret ettik. Artık Kur’an okuyabili-
yor, eskisi gibi tek başına camiye gidebiliyor. 
Hayırseverlere çok çok dua etti. Torunlarıyla 
birlikte mutlu fotoğraflarını çektik.

Başkent Bamako’ya dönmek için yola 
koyulduğumuzda güneş yarım saat önce 
batmış, hava kararmıştı. Nimetullah köyün-
deki güzel insanlara el sallayarak iki buçuk 
saat sürecek yolculuğa başladık.

““

KATARAKT
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Katarakt 
vaazları
Dr. Kassoum Diabate, Mal i

Katarakt bizim coğrafyamızda çok yaygın bir has-
talık. Hastaların çoğu da yaşlı insanlar. Bu hastalık, 
bir insanın hayatını direkt olarak etkiliyor. Yıllarca 
göremeyen insanlar var. Bu durum, hem iş hem de 
sosyal hayatlarını etkiliyor. İhtiyaçlarını tek başına 
karşılayamıyor, işlerini bırakmak zorunda kalıyorlar.

Kataraktın tek tedavisi de ameliyat olmak. An-
cak ameliyat ücretini karşılayamayan birçok insan 
hayatına görmeden devam ediyor

Katarakt olmadan önce imamlık yapan bir has-
tam vardı. Katarakt olunca imamlığı bırakmak zo-
runda kaldı. Oysa mesleğini çok seviyordu. Uzun 
süre direndi ve ameliyat olmak istemedi. Daha sonra 
ameliyat olmaya ikna oldu ve yeniden görmeye baş-
ladı. Mesleğine geri döndü. Öğrendim ki artık vaaz-
larında katarakt hastalarının tedavi olmasını tavsiye 
ediyormuş.

Görmenin kıymeti, kaybedilince anlaşılıyor. Bu-
rada gözleri açılınca sevinçten dans eden insanlar 
dahi gördüm. Görebilmek çok güzel bir şey.

KATARAKT
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DİJİTAL HAFIZA MERKEZİ 

Dijital Hafıza Merkezi, Filistin meselesi ve İsrail işgalini unutturmamak için içerikler üretmek ve 
üretilmiş içerikleri yayımlamak için hayata geçirildi. Önemli kavramlar sözlüğü, kitaplar, videolar, 
oyunlar, infografikler, makaleler ve tarihi belgeler ile 7’den 70’e herkesin ilgi duyacağı yüzlerce içe-
rikle Filistin’e dair büyük bir arşiv tutuyor. Abluka ve ambargo ile varlığı silinmek istenen Filistinli-
lerin sesini duyurmayı ve bölgenin hafızasını korumayı amaçlıyor.

Neler bulacaksınız?

Biyografiler
Filistin’e dair tarihte iz bırakan kişilerin hayat öyküleri

Zaman tüneli
1516 yılında Osmanlı Devletinin Filistin bölgesini fethetmesinden itibaren Filistin’e dair 
önemli tarihler ve olaylar

Kavramlar sözlüğü
Filistin-İsrail meselesine dair A’dan Z’ye geniş kavramlar sözlüğü

Fotoğraf sergileri, video arşivi ve infografikler
Filistin’in sokaklarını ve şehirlerini gösteren fotoğraflar; belgesel, röportaj, kısa film, seminer 
ve konferans görüntüleri; farklı konularda hazırlanan bilgi verici infografikler

Haritalar, tarihi belgeler ve köşe yazıları
Filistin’in şehirlerini gösteren, tarihteki anlaşmalara ve farklı konulara dair hazırlanmış hari-
talar; tarihe iz bırakan belgeler ile Filistin hakkındaki köşe yazıları

Sanal Gezi
Üç boyutlu görseller
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Neler yapılıyor ve hangi çalışmalar planlanıyor?

1- Yayınevi
Bünyesindeki yayınevi ile sadece Filistin’e dair yayın faaliyetleri yürütüyor. Edebiyat-Sa-
nat, Siyaset-Tarih, Direniş Edebiyatı ve Çocuk Öyküleri alanlarındaki kitapları önceliyor.

Yayınevinde hem geçmişin mirası olan eserleri dilimize kazandırarak farkındalık oluş-
turmayı hem de yeni eserler ortaya koyarak bu konuda nitelikli çalışmalar yapmayı hedef-
liyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça kitapları meraklılarına sunuyor.

2- Oyun projeleri
Gelişen teknolojilerle beraber yeni nesillerin oyun ve eğlence anlayışları da değişiyor. Diji-
tal Hafıza Merkezi bünyesinde eğlence ve bilginin bir arada olduğu oyunlar geliştirilecek. 
Böylece çocuklar eğlenirken Filistin’e dair bilgiler de öğrenecekler.

3- Sanal gerçeklik
Filistin tarihindeki mimariyi, toplumsal yaşamı ve tarihi yapıların incelenmesini sağlaya-
cak; sanat, tarih ve teknolojinin buluştuğu sanal gerçeklik çalışmaları da hayata geçirilecek.

4- Çizgi film ve animasyon
Çizgi film ve animasyonlarla Filistin’e dair önemli kişiler, mekanlar ve olaylar çocuklarla 
buluşturulacak. Böylece, Filistin hakkındaki bilgiler çocuklara uygun şekilde aktarılacak.

5- Dijital müze
İsrail’in, Filistin’in geçmişini silme çalışmalarına karşı tarihi belgelerle birlikte, farklı te-
malar halinde sanal müzeler oluşturulacak. Özellikle Nekbe’nin (Büyük Felaket) öncesi ve 
sonrası ile Osmanlı dönemi de müzelerde detaylı şekilde anlatılacak.
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ANALİZ

Somali hükümeti 2021 yılının Kasım ayında 
kuraklık nedeniyle olağanüstü hâl ilan etti. 
Art arda beş yağmur mevsiminin yağışsız 
geçmesi sebebiyle son 40 yılın en büyük ku-
raklığı yaşanıyor. Şu anda Somali nüfusunun 
yarısı, yani 7 milyondan fazla insan kurak-
lıktan etkilenirken 1 milyona yakın insan da 
evini terk etmek zorunda kaldı. Somali için 
büyük bir kıtlığın kapıda olduğunu açıkla-
yan Birleşmiş Milletler (BM) de uluslararası 
kamuoyunu duyarlı olmaya ve sorumluluk 
almaya davet etti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sek-
reter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatö-
rü Martin Griffiths, 5 Eylül’de, ekim-aralık 

ayları arasında Somali’de yaşanacak kıtlığa 
karşı uyarmıştı. Diğer yandan, yıllardır iç 
savaşla mücadele eden Somali’de, çatışmalar 
sebebiyle güvenlik endişesi yaşanıyordu. Bu 
durum, kuraklığın yol açtığı kıtlıkla birlikte 
büyük göç dalgalarına sebep oldu.

Temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan 
1 milyondan fazla Somalili, başta Etiyopya 
ve Kenya olmak üzere komşu ülkelere göç 
etti. BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) 
açıkladığı rakamlara göre, Afrika Boynu-
zu’nda 22 milyon insan açlık riski altında ve 
Şubat 2023’e kadar bu sayının 26 milyona 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

Somali’de İnsani Kriz: 
Kapıdaki Kıtlık ve Göç
İrfan Tatlı
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Gıda Krizi ve Kıtlığın Etkileri

Somali’nin de yer aldığı Afrika Boynuzu’nda 
son 40 yılın en büyük kuraklığını yaşanıyor. 
Mahsul kıtlığına, hayvanların ölümüne ve 
milyonlarca insanın açlık tehlikesi yaşaması-
na sebep olan kuraklık, güvensizliğe ve aza-
lan kaynaklar için çatışmalara yol açabiliyor.

Mahsullerin her geçen yıl azalması, hay-
vanların ölmesi ve kaynakların giderek tü-
kenmesi gibi durumlar, başta çocuklar olmak 
üzere halk arasında yetersiz beslenme ve buna 
bağlı hastalıkların artmasına neden oluyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ya-
şanan tahıl krizi, tüm dünyada gıda fiyatları 
artmasına sebep oldu. Bu durumdan en fazla 
Somali gibi yoksul ülkeler etkilendi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi 
(OCHA), Somali’de yardıma ve korumaya 
muhtaç olan kişi sayısının 2021 yılında 5,9 
milyon iken 2022 yılında 7,7 milyona yük-
seldiğini açıkladı. 

Yetersiz İnsani Yardım

2011-2012 yılları arasında yaşanan kuraklık-
ta 250 binden fazla insan hayatını kaybetti. 
Bu yıl, yapılan insani yardımların miktarı 
geçen yıllara kıyasla çok daha fazla olsa da 
ihtiyaç duyulan miktarda değil.

2021 yılında Somali’deki insani yardım 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan rakam 1,09 
milyar Dolar olarak açıklanmıştı ancak bu 
rakamın %77’sine denk gelen 850 milyon 
Dolarlık bir fon toplanabilmişti. Bu durum, 
hem insani yardıma ihtiyaç duyan insanlara 
ve bölgelere yapılacak yatırımları etkilemiş 
hem de 2022 yılında yardıma ihtiyaç duyan 
kişi sayısının -dolayısıyla da ihtiyaç duyulan 
miktarın- artmasına sebep oldu.

2022 yılı için ise belirlenen miktar 1 
milyar 457 milyon Dolar’dı. Şu ana kadar 
toplanan 989 milyon dolar ise toplam ihti-
yacın %68’ine denk geliyor. Eğitimden sağ-
lığa, gıda güvenliğinden su ve hijyene kadar 
birçok alandaki yardımlar diğer devletler ve 
uluslararası insani yardım kuruluşları tarafın-
dan organize ediliyor.

Ancak görüldüğü üzere, Somali’de insani 
yardım için gereken fon miktarı ile uluslarara-
sı toplum tarafından sağlanan fon miktarı ara-
sında büyük fark var. Bu durum, insani krizi 
her geçen gün derinleştiriyor. BM Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), Somali’deki bes-
lenme merkezlerinde ocak-temmuz aylarında 
730 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca 3 milyona yakın Somalili, ülke 
içinde farklı yerlere göç etmek zorunda kaldı.

Afrika Boynuzu bölgesinde son yılların 
en büyük kıtlık ve kuraklık felaketi yaşanı-
yor. Bölge ülkeleri arasında en çok Somali’yi 
etkileyen bu felaket, ülkede son 40 yılda gö-
rülen en büyük kıtlık ve kuraklık felaketi. 
Gıda yetersizliği sebebiyle Somali’de başta 
çocuklar ve yaşlılar olmak üzere yüz binlerce 
kişi hayati tehlike altında. Yüz binlerce kişi 
de evini terk etmek zorunda kaldı. Uluslara-
rası toplum ve devletler acilen harekete geçip 
gerekli adımları bir an önce atmalıdır.
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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 Orta Doğu’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 projeler 
tamamlanmak için sizi bekliyor.

Sizi bekliyorlar...
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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.

Afganistan’da 68 yetimhane var. Bunların 26’sı geçtiğimiz yıl 
ekonomik sebeplerden dolayı kapandı ve binlerce çocuk yuvasız kaldı.

Afganistanlı yetimler bizi bekliyor. Yapacağınız bağışlarla 
yetimhanelerin kapanmasını engelleyebilir, yeni yetimhanelerin 

açılmasına vesile olabilirsiniz. Destek olun, yetimlerin yuvasını birlikte 
koruyalım, kimsesiz kalmasınlar.

Yuvasız Kalmasınlar

Proje Kodu:  16192
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Suriye’deki savaştan en çok etkilenen kesimlerden biri de yaşlılar. Kimsesiz kalan 
yüzlerce yaşlı insanın barınma ve tedaviye ihtiyacı var.

Azez’de hizmete açtığımız Umut Evi’nde, yakınlarını kaybeden ve zihinsel engelli olan 
yaşlıların bakımlarını yapıyoruz. Barınma, gıda ve rehabilitasyon desteği veriyoruz. Bu 

merkez, kimsesizlere umut oluyor.

Bağışlarınızla, merkezin tadilat masrafları, yaşlıların rehabilitasyon ve bakımları için 
gereken cihazlar ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Olun

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.

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:  15044
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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

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.

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. Ayrıca, 
çocuğunu tedavi ettirme imkanı olmayan ailelerin yükü hafifleyecek, çocuklarının 

mutluluğuna şahit olacaklar.

250 çocuğa umut olun

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:  15930
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Suriye Faaliyet Raporu

       Bu rapor, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, 2011-2022 yılları 
arasında Suriye’de gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlatıyor. Ayrı-
ca, çalışmaların nasıl yapıldığı, çalışma alanları ve örnek projeler hak-
kında bilgiler veriyor.

Raporun devamını ihh.org.tr adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

YAYINLAR

Ulusal ve Uluslararası Hukuka Göre Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü

       Bu rapor, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye yaptığı zorunlu 
göçün hukuki tarafını incelerken Türkiye’nin de taraf olduğu ulusla-
rarası sığınmacı hukuku ve iç hukukumuzdaki statülerini açıklıyor.  
Böylece, yaşanan kavram kargaşasının sona ermesini amaçlıyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Bilge Ece Toktaş & 
Abdülkadir Tok

İsrail’in Filistinli Vatandaşlarına Yönelik Ayrımcı Yasaları

       Bu çalışmada İsrail vatandaşı Filistinlilerin İsrail’deki mev-
cut durumlarına değinilerek ADALAH (Uluslararası İnsan Hakları 
Kuruluşu)’ın derlediği 65 ayrımcı yasanın bir kısmı; sivil ve politik 
haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, imar planlama ve inşaat 
hakları başlıkları altında inceleniyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR

Hümeyra Kanbur

Lokman Göktaş

ABD’de Siyonist Lobiler ve Etkileri

     Bu çalışma, ABD üzerinden yürütülen Siyonist hareketi 
ve faaliyet alanlarını inceliyor. “Lobicilik faaliyetleri” yürüten yapıların 
konumuna ve İsrail lobilerinin etkinliklerine dikkat çekiyor. İlgili kav-
ramları açıklayarak lobilerin dayandığı düşünsel temelleri ile örgütlen-
me motivasyonlarından bahsediyor.

Raporun devamını insamer.com adresinden okuyabilirsiniz.

RAPOR






