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Suriye’de yıllardır büyük bir dram yaşanıyor. 
Gerek siyasal gerek sosyal anlamda, böl-
gede büyük değişimler söz konusu. Savaşın 
acı faturası tahminlerin çok daha ötesinde. 

Türkiye, hemen yanı başında gerçekleşen 
bu korkunç drama hem millet hem de dev-
let olarak seyirci kalmadı. Gerek kamu ku-
ruluşları gerekse STK’lar, büyük bir özveri, 
fedakarlık ve hasbîlik göstererek yaraları 
sarmanın gayretindeler.  

Suriye’de meydana gelen bu büyük dramın 
acılarını hafifletmek için savaşın ilk günle-
rinden beri çaba gösteren STK’lardan biri 
de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’dır. Yalnızca 
Allah rızasını gözeterek, çeşitli imkanları se-
ferber edip gözyaşı diyarlarında gönüllere 
dokunmaya, mazlumların umudu olmaya 
çabalıyor Hüdayi Vakfı. 

Biz gençler olarak, bu hassas konuyla ilgili 
detaylı bilgi sahibi olmak, bölgede ne olup 
bittiğini ehil bir ağızdan, yetkin bir isimden 

dinlemek istedik. Bu amaçla, Hüdayi Vak-
fı’nın Suriye hizmetlerinde koordinatörlük 
görevinde bulunan İbrahim Uyar Beyefen-
di’ye genç dostlarımızın hazırladığı çeşitli 
soruları yönelttik. 

Bu vesileyle Suriye konusundaki farkındalığı-
mızı artırmayı ve sorumluluklarımızı hatırlat-
mayı murad ediyoruz. “Herkes her şeyden 
dolayı, her şeyden sorumludur” inancıyla, 
muhacir ve mülteci kardeşlerimizle ilgili ve-
bal taşıdığımız mevzuları gündemde tut-
mayı arzu ediyoruz. Biz sadece gücümüz 
yettiğince güzellik ve iyilik peşindeyiz, etki 
alanlarımız dahilinde gönüllülüğün bayrak-
tarlığını yapmaya çalışıyoruz. 

Allah salihlerin yardımcısıdır, ne mutlu maz-
lumların, mağdurların, gariplerin, yetim ve 
dulların yardımcısı olana.
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Sorularımızı cevaplayan 
İbrahim Uyar kimdir? 
1976 yılında Develi/Kayseri’de doğdu. Develi İmam-Hatip Lisesini 
bitirdikten sonra lisans eğitimi için İstanbul’a geldi. 2001 yılında üni-
versite eğitimini tamamlamak için ABD’ye gitti. Türkiye’de başladığı 
üniversite eğitimini Amerika’da University of Maryland’da, Kamu 
ve Devlet Yönetimi (Siyaset Bilimleri) alanında lisans eğitimiyle ta-
mamladı.
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Bizi bu hizmetlerde motive eden, “Bir canı 
kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir.” ayet-i 
kerimesiyle “Komşusu aç yatarken tok yatan 
bizden değildir.” hadis-i şerifidir. Rabbimin aslında 
büyük bir lütfudur bu hizmetler. Bizler, yaralara 
merhem olmaya vesile olalım diye girdik bu yola, 
ama aslında bu yolda kendi ebedî hayatımızı 
kurtarmanın da bir mücadelesini veriyoruz.

Osman Nûri Topbaş Hocamız, “İmanın ilk meyvesi 
merhamet hissidir. Dünyanın her yerinde mü’min 
mü’mine zimmetlidir. Müslüman devrin akışından, 
yüreğinin uzanabildiği her yerden sorumludur.” 
buyuruyor. Bizler hemen yanı başımızda maddi-
manevi bir yangın varken ‘bana ne’ diyemeyiz. 
Ebû’l Hasan Harakānî Hazretleri, “Türkistan’dan 
Şam’a kadar olan sahada bir din kardeşimin 
parmağına batan diken, benim parmağıma 
batmıştır; birinin ayağına çarpan taş, benim 
ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa, o kalp 
benim kalbimdir.” buyurur. 

Mazlum coğrafya Suriye’deki kardeşlerimize sahip 
çıkmak önce dini bir vazifemiz sonra da komşuluk 
hukukumuzun bir gereğidir.

Böyle bir hizmete 
yönelmenize sebep 
olan temel duygu ve 
düşünceler nedir?

İMANIN İLK MEYVESİ MERHAMETTİR!
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“Vakıf hizmetleri, niyetimizi tahkim edersek 
aslında hamdi, sevabı, bereketi bol bir iş. 
Allah’ın rızasını celbeden bir işle uğraşmak 
tatlı bir yorgunluk aslında. Muhtaç olanlar, 
muhtaç olmayanlar için ilahi bir emanet ve 
büyük bir sorumluluktur.“ der büyüklerimiz. 
Ümitsizlik bir mü’mine yakışan tavır değildir. 
İşimizi ihlasla yaptığımızda Rabbim sürekli 
güç ve kudret lütfediyor. “Allah gönül 
yapanları sever” şiarıyla elimizden gelen 
gayreti gösteriyoruz. İmanınız varsa 
imkânınız da fazlasıyla oluyor.

Bu işlerin sonunda, hiç görmediğimiz 
kişilerden, en makbul dua olan gıyabi 
dualara muhatap oluyoruz. Çok az kişiye 
nasip olan yetimlerle bir olmak, onların 
başını okşamak, dertleriyle dertlenme 
şerefine nail olmak ve gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında birçok alanda 
ümmete hizmet etmek gibi vesilelere fakiri 
de dâhil ettiği için Rabbime hamdediyor, 
şükrediyorum. Bu duygu ve düşünceler 
yorgunluğumu alıyor. 

Yorulduğunuz, 
daraldığınız, ümitsizliğe 
kapıldığınız olmuyor mu? 
Oluyorsa bu hâlleri nasıl 
aşıyorsunuz?

ALLAH GÖNÜL YAPANLARI SEVER
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Üzerlerine yağan bombalardan kaçarak 
yurtlarından çıkarılan ve çamur içindeki 
derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda 
bırakılan kardeşlerimizin hayatları acı 
hikâyelerle dolu. 
 
Annesini ve babasını kaybetmiş 4 yaşında 
bir bebeğin vefat etmesi, 72 yaşında bir 
amcamızın felçli bir evladına zor şartlarda 
bakıyor olması, soğuktan çocuklarını 
korumaya çalışan dul annelerin çaresizliği, 
3 aydan beri bir kampın unutulup hiçbir 
insani yardımın ulaşmaması, çadırların iç 
içe oluşu ve mahremiyetin korunamayışı, 
15 yaşında bir yetim kız çocuğumuzun 
amansız hastalığı ve annesinin feryadı gibi 
daha binlerce gönül dünyamızı derinden 
yaralayan dramlarla dolu hatırlar var…

Bölgede faaliyet 
gösterirken sizi çok 
etkileyen birkaç hatıra 
paylaşır mısınız?

DRAMLARLA DOLU HATIRALAR
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Bölgeye her gittiğimde empati yaparak 
kendime “onlar Türkiye’de olabilirdi, 
bizler burada, onların yerinde olabilirdik” 
diyorum ve mesuliyetimizin ne kadar 
büyük olduğunu daha iyi fark ediyorum. 
Tabii, Rabbim biçarelerin, fakirlerin, dul ve 
yetimlerin ihtiyacını gidermek için bizler gibi 
birçok kişi ve kurumu vesile kılıyor. 

Bu durum, bizlerin Allah’a daha çok 
yaklaşmasına vesile olmalı. Rabbim 
mazlumların yanındadır, onlara hizmet 
edenlerin yolunu bir şekilde açıyor, 
hizmetlerini ve hatta özel işlerini 
kolaylaştırıyor, gönüllerine huzur veriyor… 
Rabbim bu hizmetlere layık kılsın hepimizi, 
ülkemizi…

Şahit olduğunuz dramlar 
gönül dünyanızda nasıl 
yankı buluyor?

MAZLUMLARIN YANIDIR YERİMİZ
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Vakfımızın hizmetlerinin temelde iki esas konusu 
var, “eğitim ve insanî yardım”. Suriye’de de 
diğer 30 aşkın ülkede olduğu gibi bu misyon 
sürdürülüyor elhamdülillah.

Savaşın başından bu yana bölgeye 
gönderdiğimiz yüzlerce tırlık maddi yardım 
dışında “Suriye’de İmar ve İhya Çalışmaları” 
adını verdiğimiz projeler kapsamında İdlib, 
Azez, Afrin, Cerablus, Cinderes, Çobanbey, 
Resulayn, Tel Abyad, Türkmen Barih ve El-
Bab bölgelerinde sosyal ve dini dokuyu 
güçlendirecek manevi çalışmalara ağırlık verdik. 

Bu doğrultuda; göçün önlenmesi, savaş 
mağdurlarının rehabilitasyonu, hayatın 
normalleşmesi, eğitim hizmetleriyle hayırlı bir 
neslin inşası, gençlerin kültür-spor etkinlikleriyle 
hayata tutundurulması vb. hedeflerle bölgeleri 
‘imar ve ihya’ edecek hayrat eserler inşa 
ediyoruz.

Hüdayi Vakfı olarak 
genel manada hangi 
alanlarda hizmet 
yürütüyorsunuz 
Suriye’de?

HÜDAYİ VAKFI’NIN SURİYE’DEKİ
HİZMET ALANLARI

Devamı
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HÜDAYİ VAKFI’NIN SURİYE’DEKİ
HİZMET ALANLARI

Eğitim alanında; İmam-Hatip muadili okullar, 
Kur’an kursları, “ma’hed” dediğimiz İslam 
enstitüleri, kültür-gençlik merkezleri, meslekî 
eğitim kursları, mescid inşaatları yanında halka 
açık mekanlarda Kur’an-ı Kerim ve değerler 
eğitimi üzerine yaygın eğitim faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz.

Vakfımızın ihtisas alanı genel anlamda “eğitim 
yardımları”. Yani eğitim müesseselerinin inşası, 
tadilatı, tefrişatından eğitimci maaşları, öğrenci 
burslarına, müesseselerin işletme giderlerine 
kadar her bir kalemde destek olarak gençlerin 
ehl-i sünnet Anadolu çizgisinde sahih bir İslamî 
eğitim almaları için çalışıyoruz.

Suriye’de diğer STK’lar gibi biz de son bir 
yıldır briket evler inşa ediyoruz ama muhakkak 
evlerin yanına iki katlı cami inşa ediyoruz. Üst 
katı cami, alt katı yaygın eğitim merkezi olarak 
çocukların, hanımların hizmetine sunuyoruz.

Yine artezyen (su kuyusu) açılacaksa cami 
bahçesine ya da okul yanına açıyoruz. Erzak-
hijyen paketlerini, kıyafet ve kış yardımlarını 
(soba, kömür, battaniye vs.) hususen eğitim 
müesseselerimizde okuyan çocukların ailelerine, 
sonra da bölgenin muhtaç diğer ailelerine 
dağıtıyoruz.
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İnsanlığın üç temel ihtiyacı var; gıda, ilim, 
ahlak. Biz, derya gönüllü bağışçılarımızın 
da destekleriyle yaptığımız hizmetlerle 
Hüdâyi’de kısaca “3K” olarak 
nitelendirdiğimiz “Karın-Kafa-Kalp” 
doyurmak ve bu üç alandaki açıkları 
gidermek için gayret ediyoruz. 

Suriye’de de barınma, yiyecek, giyecek 
ve de sağlık hakikaten büyük ihtiyaç. 
Lakin bize göre onun kadar elzem olan 
bir husus daha var ki o da “maneviyat”. 

Bölgede yaşayan halkın 
barınma, giyim ve sağlık 
öncelikli sorunlarından. 
Ülkemizde mevcut 
şirketler; Hüdayi 
Vakfı öncülüğünde bu 
doğrultuda bir proje 
gerçekleştirmişler midir 
ya da hâlihazırda böyle 
bir proje var mıdır?

MANEVİYAT EKSİKLİĞİNE 
ÇARE BULMAMIZ ŞART!

Devamı
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MANEVİYAT EKSİKLİĞİNE 
ÇARE BULMAMIZ ŞART!

Çünkü muhtaçlık sadece bedensel 
ihtiyaçla sınırlı değil. Suriye’de lise 
çağındaki çocukların sadece %11'i 
lise okuyabiliyor. Bunların kafa 
açlığını, ilmî gelişimini göz ardı 
ederseniz bölgede genç ama şuursuz 
militanların yetişmesine ve ifsad edici 
zararlı gruplara katılmalarına sebep 
oluyorsunuz.

Suriye’de Türk ve yerel STK’lar eğitim 
faaliyetleri yürütüyorlar muhakkak, 
ancak vakfımızın, imam-hatip okullarının 
inşası ve tedrisatını üstlenmesi birçok 
vakıf ve derneklerimizin bu konuda 
işbirliğine vesile oldu elhamdülillah. 

Kişilerin, kurumların hayrat bağışlarını 
bu bölgelerde kalıcı eserlere 
dönüştürebilmek hakikaten huzur verici…

11 >>>>



Vakfımız, Bakanlar Kurulu kararıyla “Vergi 
Muafiyeti” statüsü kazanmış, “kamu 
yararına çalışan” bir sivil toplum kuruluşu. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi (UN ECOSOC) üyesi. Hem 
halklar nezdinde hem de uluslararası 
alanda çalışmaları bilinen ve takdir edilen 
bir gönüllü teşekkülüz. 

Hazretin isminin de bereketi ve kadim bir 
vakıf kültürüne sahip olunması hasebiyle 
bir engelle karşılaştığımızı söyleyemeyiz. 
Devletimizin kurumlarıyla istişarelerimizi 
yapıp koordineli bir şekilde hareket 
ediyoruz. Bölgedeki dengelere ve 
hassasiyetlere dikkat ederek çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Tabii, tüm bu hizmetler 
atanmış değil adanmış bir ruhla 
gerçekleşiyor. Mesai mefhumu gözetmeden, 
bölgedeki imkânsızlıklara ve tehlikelere 
rağmen sahada gayretle koşturan ekipler 
sayesinde oluyor.

Hüdâyi Vakfı'nın 
çalışmalarının 
engellenmesi gibi bir 
durumla karşılaşıldı 
mı? Hizmetler uğruna 
belli bir mücadele söz 
konusu mu?

ATANMIŞ DEĞİL ADANMIŞ BİR 
RUHLA BÖLGEDEYİZ
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Devamı

İlk sıralarda diyebiliriz. Çünkü Türkiye 
olarak, ülkemizdeki ve Suriye’deki toplam 
10 milyon Suriyeli mülteci ile ilgileniyoruz. 
Bunların 4 milyonu çadır kamplarda, kırsal 
bölgelerde derme çatma yapılarda hayat 
mücadelesi veriyor. 

Suriye her zaman aklımızın ve gönlümüzün 
bir köşesinde yer etmesi gereken mazlum 
bir coğrafya. Suriye’de 1 milyondan fazla 
kişi hayatını kaybetti. Arkasında bir o kadar 
sakat ve 1.5 milyon dul, 800 bin yetim 
bıraktı.

Tırlarla Suriye’ye yardım götürüldüğünü 
gören bazı kişiler “Suriye’yi âbâd ettiniz” 
diyor ama bu doğru değil. Geçen yıl 

Hüdayi Vakfı dünyanın 
çeşitli bölgelerinde 
yardım faaliyetleri 
yürütüyor. Bu manada 
Suriye'deki çalışmalar 
öncelik olarak kaçıncı 
sırada?

SURİYE'Yİ ÂBÂD ETMEDİK, 
KEŞKE EDEBİLSEK
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SURİYE'Yİ ÂBÂD ETMEDİK, 
KEŞKE EDEBİLSEK

ciddi bir araştırma ile istatistik paylaşılmıştı; tüm 
STK’larımızın yaptığı kış yardımları, Suriye’deki 
muhtaç ailelerin ihtiyacını karşılamış. 2021'in 
başında da sel sonrası çadır kamplar sular 
altında kaldı. Türkiye sınırına yakın Atme 
bölgesindeki kampta kalan biri 2 yaşında diğeri 
6 aylık iki çocuk soğuktan donarak öldü. 

Bunlar hesabını verebileceğimiz hadiseler 
değil. Kaldı ki, Suriye 911 kilometre ile en 
uzun kara sınırımız olan dini, tarihi, kültürel 
ve akrabalık bağlarımızın bulunduğu bir 
komşumuz. Selçuklula'dan itibaren ecdadımızın 
hüküm sürdüğü Suriye’ye bigâne kalamayız, 
kalmamalıyız. 
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Amacımız yaralı gönüllere merhem 
olmak. Siyasetle, ticaretle, askeri konularla 
ilgilenmiyoruz. 

Herhangi bir siyasî, ticarî, askerî gruba 
angaje olmadan, gücümüzün yettiğince ve 
sadece ihtisasımız olan alanlarda projeler 
üretmeye devam ediyoruz.

Hüdayi Vakfı olarak 
"şu alanlara biz 
girmiyoruz, boyumuzu 
aşar, gücümüz yetmez" 
dediğiniz konular var 
mı? Varsa nedir?

SİYASETLE, TİCARETLE 
İLGİLENMİYORUZ
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Mağdura, mazluma kimlik sormuyoruz. Bize 
emanet edilen bağışları fıkhi açıdan hangi 
alanda, kimler için kullanılması gerekirse 
o şekilde değerlendiriyoruz. Örneğin 
zekât kimlere verilmesi caizse ona göre 
değerlendiriyoruz. 

Yakın tarihin en büyük insani trajedisini, 
krizini yaşayan Suriye’de Arap, Türkmen, 
Kürt diye ayırmadan ihtiyaç temelli 
bir yaklaşımla yardım faaliyetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Gönlü açık olanın kapısı 
da açık olur. 

Ülkemiz nasıl ki açık kapı politikası 
uygulayarak kendisine sığınan herkese 
kapılarını açtıysa bizim de gönlümüz ve 
kapımız mağdur ve mazlum herkese açık.

Hüdayi Vakfı yardım 
faaliyetlerini yaparken 
herhangi bir din, dil, ırk, 
mezhep ayrımı yapıyor 
mu bölgede?

MAZLUMA KİMLİK SORULMAZ!
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Gerek Suriye özelinde gerekse Türkiye 
dâhil faaliyet gösterdiğimiz 40 ülkede 
gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetlerini 
çok büyük oranda 30 aşkın ülkede 
vakfımızın mütevellileri aracılığıyla, kalan 
kısmı da teberruda bulunan hayırseverlerin 
bağışlarıyla gerçekleştiriyoruz. 

Yurt içi ve yurt dışı tüm hizmetlerimizi 
Hüdayi personelimiz, gönüldaşlarımız, 
mezunlarımız, talebelerimiz ve yerelde 
işbirliği yaptığımız kardeş dernekler 
aracılığıyla ifâ ediyoruz.

Hüdayi Vakfı yardım 
faaliyetleri için mâli ve 
insanî kaynağını nasıl 
sağlıyor?

GENİŞ BİR KATILIM SÖZ KONUSU
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Gayretimiz, duamız ve niyazımız bölgenin 
eski huzurlu günlerine kavuşması. Barışı 
ve güveni tesis etmenin yolu temelde 
eğitimden ve bölge insanını şuurlandıracak 
çalışmalardan geçiyor. Tüm etnik ve 
mezhebi grupların eşit şekilde temsil 
edildiği mahalli meclisler, kanaat önderleri, 
aşiret liderleri bu çalışmalarda sivil toplum 
kuruluşlarına yardımcı olmalıdır.

"Fitne, öldürmekten daha kötüdür." 
buyurulur ayet-i kerimede. Bölge insanı, 
ümmet ve kardeşlik bilinciyle hareket 
ederse kötü emelleri olan kişiler amaçlarına 
ulaşamaz. Sürekli insani yardım götürerek 
de kalıcı bir çözüm sağlayamayız. 
Balık tutmayı da öğretmeliyiz. İş ve 
meslek edindirme kursları düzenleyerek, 
hayvancılığı geliştirip, ekilebilir arazileri 
değerlendirerek istihdam alanları 
oluşturulabilir. Bu şekilde terör örgütlerinin 
de insan kaynağı kurutulmuş olur.

Bölgeye yönelik nasıl 
bir gelecek hayali 
var Hüdayi’nin ve bu 
uğurda nasıl bir vizyona 
sahip?

BARIŞI VE GÜVENİ TESİS 
ETMEKTİR GAYEMİZ
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Çoğunluk olarak su ve elektrik bulunuyor 
ancak bazı evlerde elektrik sistemi 
bulunmadığı için orada yaşayanlar bir 
akü satın alıp bu şekilde hayatlarını 
sürdürüyorlar. Bölgede su kuyularına 
ihtiyaç var. 

Kayalık bir zemin olduğu için 500-600 
metre derinliğe kadar sondaj vurulması 
gerekiyor. Isınma ihtiyaçlarını soba ve 
kömürle gidermeye çalışıyorlar. Yakacak 
odun, kömür bulamayanlar tezek, 
ayakkabı, eski elbise, naylon ve plastikleri 
yakarak ısınmaya çalışıyor ancak bu 
durum çadırlarda yangınlara ve başta 
astım, bronşit olmak üzere birçok hastalığa 
davetiye çıkarıyor.

Elektrik, su, doğalgaz 
gibi temel ihtiyaçlar var 
mı bölgede?

ÇOK ZOR ŞARTLARDA 
YAŞANIYOR
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Resulayn, Telebyad, Cerablus, 
Çobanbey, el-Bab, Ahtarin, Soran, Mare, 
Azez, Afrin, İdlip, Lazkiye ve ordumuz 
tarafından düzenlenen Fırat, Zeytin Dalı 
ve Barış Pınarı harekâtlarıyla terörden 
arındırılmış Türkiye sınırına yakın 
bölgelerde var diyebiliriz. 

Suriye'nin tam olarak 
hangi illerinde güvenli 
bir iklim var insani 
faaliyetler için?

TERÖRDEN ARINMIŞ BÖLGELER
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Uzun süredir sınır kapılarından ülkemize 
göç alınmıyor. Tersine göç bazı 
bölgelerde kısmen yaşandı. İnşallah 
Suriye toprakları huzurlu ve müreffeh 
hale gelir de tersine göçlerle savaş 
öncesinden daha güvenilir memleketler 
haline dönüşürler.

Suriye'nin şehirlerinden 
şu an fiili olarak 
Türkiye'ye göç söz 
konusu mu?

UZUN SÜREDİR GÖÇ ALMIYORUZ 
SURİYE'DEN
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Güvenli bölgelerde çadırlaşma oranı 
düşük ancak mevcut evlerde yıkılma 
oranı yüksek. Buralarda oturanlar 
sadece başımızı sokacağımız bir yer 
bulduk sevinci içindeler. 

Evlerin çoğunluğunun tamire ihtiyacı 
var. Bölgede sadece gıda, giyim, ısınma 
gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç 
yok. Ayrıca insanların manevi açlıklarını 
giderebilecekleri cami, okul, kültür 
merkezleri gibi sosyal donatı alanlarına 
ihtiyaç var. 

Bunca senedir 
oralardasınız, sizce 
yapılan yardımlar yeterli 
mi? Hangi alanda 
ihtiyaç var?

NE YAPILSA AZ
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Genel olarak ülkemizden ve yapılan 
yardım çalışmalarından memnunlar. 
Her fırsatta bizlere dua ve teşekkür 
ediyorlar. 

Bulunduğunuz yerlerde 
Türkiye algısı genel 
olarak nasıl? 

ÇOK DUA ALIYORUZ
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Türkiye’nin yürüttüğü insani diplomasiyi 
takdir eden bölge halkı savaşın bir an 
önce sona ermesini ve demokratik bir 
düzene geçmeyi arzu ediyorlar. Bunun 
için Türkiye’nin uluslararası topluma 
daha fazla baskı yapmasını istiyorlar. 
Aslında Suriye Savaşı uzadıkça en çok 
zarar gören ülke olarak Türkiye’nin haklı 
talepleri göz ardı edildi. 

Suriye'de zor durumda 
olan insanlar, Türklerden 
öncelikli olarak ne 
bekliyorlar?

EN BÜYÜK ARZULARI SAVAŞIN 
SONA ERMESİ
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Genel olarak hayır diyebilirim. 
Milletimiz bence muhacir 
kardeşlerimize ensar olmaya gayret 
ediyor. Dünyada en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapan ülkeyiz. Çoğunluğu 
Suriyeli olmak üzere 70 milletten 5 
milyondan fazla mülteciye kucak 
açan bir milletiz. Bu yönüyle Anadolu 
Nuh’un gemisidir diyebiliriz. 

Türkiye'ye gelmek 
isteyip medyaya 
yansıyan haberlerdeki 
"dışlanmadan" yahut 
"şiddete uğramaktan" 
korkan/çekinen var mı?

ANADOLU NUH'UN GEMİSİDİR!
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en 
çok insani yardım yapan, dünyanın en 
cömert ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka 
bir ülkede yapılan yardımların arkasında 
gizli bir ajanda, bir çıkar ilişkisi var. 

Devletimizin ve hayırsever necip milletimizin 
temel gayesi “Allah rızası” için mazlumlara 
sahip çıkmak, onların yaralarını sarmak. Bu 
yardım çalışmalarına ön ayak olan ülkemiz, 
mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış 
politikada lobi faaliyetleri yapıyor. 

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

26 <<<<



Barış bölgelerindeki Suriye toplumunun, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde halaka 
adıyla meşhur olan gündüzlü Kur’an kursu 
çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı tarafından 
değil, müftülüğün bilgi, onay ve 
kontrolünde olmak şartıyla ehil olan başka 
kişiler tarafından da yürütülmektedir. Bu 
konuda özellikle İmam-Hatip (ma’hed) 
mezunu üniversite öğrencileri çok aktif 
olarak çalışmaktadır. Suriye'de halka 
hizmet ediliyor, kız ve erkek kuran kursaları 
inşa edilmeye devam ediyor. 18 öğrenci 
bu sistemle hafızlığını tamamlamıştır. 
Bu halakalarda görev yapan hocaların 
birçoğu ya gönüllü olarak çalışmakta ya 

Suriye ilmî birikimi yüksek 
değerlere sahip. Bu 
anlamda ilim adamlarına, 
üniversite hocalarına, 
meslek erbaplarına, hem 
Türkiye'ye kazandırmak 
hem de kendi işlerini 
yapmaya yönelik bir 
çalışma yapıldı mı?

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Devamı
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da çok düşük meblağlar ile bu hizmeti devam 
ettirmektedir. Hatta birçok gönüllü düzenli yardım 
olmadan sadece sivil toplum örgütlerinin insani 
yardım kapsamında getirdiği gıda paketi vb. 
yardımlarla bu eğitimi devam ettirmektedir.

Bölgenin en önemli din hizmetlerinden bir diğeri 
İmam-Hatip liseleridir. Bölge halkının dindarlığına 
ve geleneklerine bakıldığı zaman bölgenin 
yapısına en uygun olan eğitim sistemi İmam-Hatip 
okullarıdır. Çünkü halk dindardır. Din eğitimini 
tercih etmektedir. Rejim döneminde İmam-Hatip 
okulları çok sınırlı sayıda tutulmuş ve ilahiyat 
dışı alanlarda yükseköğrenime devam etmeleri 
engellenmiştir. 

Bugün birçok insan hâlâ İmam-Hatip okulunda 
okuyan öğrencilerin başka fakültelerde eğitim 
alma haklarını bilmemektedir. Bölgede İmam-
Hatip okullarına çok ihtiyaç bulunmaktadır. 
Okulların öğretmen giderleri Maarif Vakfı 
tarafından karşılanmaktadır. Diğer giderler 
ise sivil toplum kuruluşlularının destekleriyle 
karşılanmaktadır. Mevcut İmam-Hatip okulları 
yaklaşık 3000 öğrenciye hizmet vermektedir. Okul 
binalarının birçoğu savaştan zarar gördüğü gibi 
birçoğu da on yıldır devam eden savaş sebebiyle 
bakımsız kalmıştır. Okulların servis ve taşıma, 
fatura, pansiyon gibi giderleri sabit giderlerinin 
desteklenmesine ve kütüphane oluşturmak, 
bilgisayar ve teknoloji sınıfı açmak gibi bir defalık 
yapılabilecek katkılara acil ihtiyacı bulunmaktadır.

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Devamı
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Eğitim açısından bir diğer konu da öğretmenlerin 
geliştirilmesidir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu 
mesleki yönden yetersizdir. Hem geçmişte rejimin 
yerli halka uyguladığı politikalar hem de göç ile 
bölgeye gelen insanların yıllardır çektiği dramlar 
sebebiyle bölgede fakülte mezunu çok az 
sayıdadır. 

Mevcut okullarda eğitim veren öğretmenlerin 
büyük çoğunluğu lise mezunu veya ön lisans 
mezunudur. Öğretmenler pedagoji, öğrenci 
öğretmen ilişkileri, iletişim becerileri, sınıf yönetimi 
gibi birçok konuda desteklenmeli ve geliştirilmelidir. 
Öğretmenlere yönelik kurulmuş dernekler, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
ile iletişim kurarak yapılacak protokol çerçevesinde 
paket programla bölgedeki tüm öğretmenlere 
eğitim verilmesi eğitimin kalitesini artırmaya büyük 
katkı sağlayacaktır.

Üniversite eğitimi noktasında üniversite 
öğrencilerine barınma imkanı sağlayacak yurt 
veya apart yurt açılması, öğrencilere burs vererek 
iaşe giderlerinin karşılanması en önemli hizmet 
kapısıdır.

Devlet üniversiteleri arasında Gaziantep 
Üniversitesi bölgede yükseköğrenim verme 
hakkına sahiptir. Özel üniversite olarak Halep 
Üniversitesi, Başakşehir Üniversitesi gibi özel 
üniversiteler birçok bölümler açmıştır. Bölgede özel 

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Devamı
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üniversite açmanın hukuki bir engeli yoktur.
 
Bölge içerisinde her seviyeden okul yaptırmak 
isteyen kişi ya da kurumlar, yerel meclisin onayı 
ile yapabilmektedir. Yerel meclisler hükümetlerin 
yasama ve yürütme yetkilerine sahiptir. Sponsor 
bulunduğu takdirde yerel meclis tarafından yer 
tahsis edilmekte ve belediyeden gerekli ruhsat, 
imar vb. işlemler kısa sürede tamamlanmaktadır. 

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR
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Özellikle kış aylarında mültecilerin barınak 
ihtiyacının karşılanması için bir acil eylem 
planı hazırlanması gerekmektedir. Bu 
noktada hayata geçirilen “Briket Ev Projesi” 
sorunun çözümüne önemli katkı sağlamış 
olsa da hâlen çadır kamplarda yaşayan 
binlerce sığınmacı vardır.

Yaralı ve hastaların tedavilerinin 
yapılabilmesi için donanımlı sağlık 
merkezleri inşa edilmesi gerekmektedir. 
Barış bölgelerinde hastanelerimiz mevcut, 
ama İdlib ve Halep kırsal bölgelerinde 
sıkıntı büyük.

Kamplarda bir arada yaşayan insanların 
hayatlarının normalleşmesini sağlamak 
adına ortak sosyal alanlar oluşturulması 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla 
mescit, cami ve kültür merkezleri inşa 
çalışmalarının başlatılmasında büyük fayda 
vardır.

Suriyeliler denildiğinde 
çadırlar geliyor akla. 
Oralarda hayat nasıl 
akıyor? Kış nasıl geçecek 
mesela? Çadır sonrası bir 
hayat düşünülüyor mu? 
Topluma entegrasyonları 
ile ilgili bir proje var mı?

BRİKET EVLER MÜHİM

Devamı
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BRİKET EVLER MÜHİM

Bunlar dışında sahadaki durum aşağıdaki 
alanlarda acil yardıma ihtiyaç olduğunu 
göstermektedir:

* Başta temel ihtiyaç olan un olmak üzere her          
türlü gıda maddesi
* Temizlik malzemeleri
* Isınma için bölge koşullarına uygun soba ve    
diğer yakacak kalemleri
* Sağlık malzemeleri
* Yetişkinler ve çocuklar için kışlık giyim malzemeleri 
ve botlar
* Battaniye, yorgan, yastık ve sünger gibi uyku 
gereçleri
* Her türlü mutfak araç ve gereçleri
* Her türlü ev mefruşatı
* Yağmurluk ve şemsiye gibi kışlık malzemeler
* Bebek bezi, süt tozu ve bebe bisküvisi
* Hasta bezi
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Tampon bölge, birbiriyle çatışma halinde 
olan iki oluşumun arasında kurulan, 
çatışan tarafların askerlerinin giremediği, 
askerden arındırılmış ya da uluslararası 
güçlerin denetiminde olan yerler olarak 
tanımlanıyor.

Tampon bölge ile birlikte kullanılan güvenli 
bölge ifadesi ise uluslararası literatürde her 
türlü saldırıdan uzak tutulması sağlanan, 
tarafsız askeri birliklerin ve insani yardım 
kuruluşlarının serbestçe seyahat edebildiği, 
sınırları belirlenmiş ve uluslararası koruma 
altına alınmış yerler olarak tanımlanıyor.

Tampon bölge ne demek, 
nasıl anlamalıyız bu 
tanımlamayı? Zihinlerde 
somutlaşması için şehir 
isimleriyle birlikte bilgi 
verir misiniz?

TAMPON BÖLGE NE DEMEK?
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Terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor. 
O nedenle en büyük beklentileri bu 
saldırıların son bulması ve can güvenliklerinin 
sağlanması. Onun dışında halka zulmeden 
kişi veya gruplara engel olunması, iş 
imkânlarının oluşturulması, sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve çocuklarının kayıp yıllarını 
telafi edebilecekleri eğitim kurumları en 
büyük beklentileri.

Tampon bölgelerde 
yaşayan insanların en 
büyük beklentileri ne 
oluyor?

CAN GÜVENLİKLERİ TEHLİKEDE
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2017 yılında Kazakistan'ın başkenti 
Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında 
imzalanan muhtıra kapsamında, Suriye'de 
muhalifler ve rejim güçleri arasında 
çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 
4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin 
sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" 
kurulması hedeflendi.

Suriye'nin 4 yerinde oluşturulması 
öngörülen çatışmasızlık bölgelerinin 
çerçevesi, genel olarak şöyle belirlendi: 
İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve 
Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus 
ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent 
Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin 
belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra 
vilayetleri).

Çatışmasızlık bölgeleri 
deyince nereler gelmeli 
akla?

ÇATIŞMAZLIK BÖLGELERİ
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Türkiye’de geçici koruma altındaki kayıtlı 
Suriyeli sayısı 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 
bir önceki aya göre 4.500 kişi artarak 
toplam 3,6 milyon oldu. Bu kişilerin 1.7 
milyonunu (%47,5) 0-18 yaş arası çocuklar 
oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve 
kadınların toplam sayısı ise 2,5 milyon 
(%70,9). Türkiye’de yoğunluk olarak en 
kalabalık olduğu 10 il sırasıyla İstanbul 
(700bin), Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, 
Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya, Kilis.

Şu an Türkiye'de ne 
kadar Suriyeli mülteci 
var? Yoğunluk olarak 
hangi şehirlerdeler?

TÜRKİYE'DE KAÇ MÜLTECİ VAR?
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Sadece Suriyeli değil Iraklı ve 
Filistinli mültecilerle birlikte bölgede 
yaklaşık olarak 2 milyon 400 bin kişi 
yaşamaktadır. 

Tampon bölgede kaç 
milyon insan var? 
Bu insanların hepsi 
Suriyeli mi yoksa farklı 
milletlerden insanlar da 
var mı?

2 MİLYON 400 BİN İNSAN 
TAMPON BÖLGEDE
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Evet, bu uzun süre sonucunda misafirlikten 
diasporaya geçiş olduğunu söyleyebiliriz. 
Suriyeli göçmenlerin yaşadıkları ülkelerin 
diline ve kültürüne adapte olarak 
entegrasyon süreçlerini tamamlamaları 
beklenen bir şey. Bu anlamda lobi 
oluşturacak güce kavuşacaklardır mutlaka. 
Türkiye’de de vatandaşlık alan bazı kişileri 
önümüzdeki seçimler sonrası mecliste 
de görebiliriz. Suriye diasporası her 
zaman kendilerine yardımcı olan Türkiye 
Devleti ve sivil toplumuyla işbirliği ve 
dayanışma içerisinde olmalı. Çünkü savaş 
başladığından bu yana onların haklı 
davalarını dünyaya duyurmada Türkiye 
etkili bir ses oldu. Suriyeli kardeşlerimizin 
Türkiye’de yaşadıkları sorunlar, aktif 
olarak iş gücüne katılmaları, topluma 
entegrasyonu ve yabancı düşmanlığının 
önlenmesi noktasında ortak çalışmalar 
yapılabilir.

Suriyeli göçmenler 
dünyanın her yerinde. 
Büyük kısmı ise Türkiye'de. 
10 yıllık süreç göç 
hadisesini aştı. Artık bir 
Suriye diasporası var 
dünyada. Türkiye'nin ya 
da Türk STK'larının Suriye 
diasporası ile ilişkileri nasıl?

SURİYE DİASPORASI 
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Olmasını temenni ediyoruz ancak çok 
zor. Sadece Türkiye, Katar, Pakistan gibi 
iyi niyetli ülkelerin girişimleri, gayretleri 
yetmez. Bunun için başta BM olmak 
üzere uluslararası toplumun ve ana akım 
medyanın bu meseleye insani bir yaklaşım 
göstermesi gerekiyor. Mazlum coğrafya 
Suriye, uluslararası güçlerin üzerinde 
tepiştiği bir ülke olmaktan çıkarılmalı.

Suriye’deki tüm muhalif, etnik ve dini 
grupların güçlerini birleştirip tek bir çatı 
altında buluşması gerekiyor. Bu konuda 
kendilerine yol gösterecek ülke Türkiye’dir. 
Bizim gibi vakıf ve STK’ların bölgede 
gerçekleştireceği eğitim hizmetleriyle de 
hayırlı bir nesil yetiştirilirse kısa vadede 
olmasa da orta ve uzun vadede bu sorun 
inşallah çözülür diye umut ediyoruz.

Suriye'de her şey eskisi 
gibi olabilir mi? Yoksa 
artık çok mu geç?

HER ŞEY ESKİSİ GİBİ 

OLABİLİR Mİ?
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Savaştan en çok etkilenen çocuklar. 
Yaşadıkları ağır travmaları unutturmak ve 
onları rehabilite etmek için yapılan bazı 
çalışmalar var. Birkaç kuruluş özellikle 
yetimhanelere gidip bu konuda zaman 
zaman etkinlikler düzenliyor ancak 
yeterli değil. Daha kalıcı ve profesyonel 
çalışmalara ihtiyaç var.

Çocukların psikolojik 
durumlarını korumak 
anlamında çalışmalar 
mevcut mu?

ÇOCUKLARI KORUMALIYIZ
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Savaş başladıktan sonra vakalar 
yaşanmaya başlamış. Şu anda da zaman 
zaman duyuyoruz maalesef.

İntihar vakaları yaşanıyor 
mu bölgede?

İNTİHARLAR SÖZ KONUSU
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamada 6 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 
ülkesine dönen Suriyeli sayısı 420 bin 
olarak belirtildi. Bu sayı, bugünlerde daha 
da arttı şüphesiz. Her ne kadar Türkiye’de 
huzur ve güven içinde yaşamış olsalar 
da insanın kendi memleketi gibi olamaz. 
Dolayısıyla kendi topraklarına dönmek, 
tekrar akrabalarının yanına dönmüş 
olmaları onları mutlu ediyor.

Ülkesine geri dönen 
Suriyeliler neler hissediyor 
genel olarak? Bu insanların 
ortalama sayısı kaç?

ÜLKESİNE GERİ DÖNMEYİ 
KİM İSTEMEZ?
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Özellikle ilkokul eğitimine başlayan 
çocuklar Türkçeyi de öğrenince anne-
babalarına göre topluma ve kültürümüze 
daha hızlı adapte oluyorlar. Zaten ortak 
bir medeniyete mensup olduğumuz için 
yabancı kalmaları beklenemez. Burada en 
büyük görev öğretmenlerimize ve sınıftaki 
Türk arkadaşlarına düşüyor. Onların olumlu 
ve kucaklayıcı söz ve davranışları muhacir 
çocukların topluma daha hızlı bir şekilde 
adaptasyonlarını sağlayacaktır.

Göç edenler içerisinde yeni 
bir nesil yetişiyor. İç savaş 
başladığında yeni doğan 
bir çocuk şimdilerde 10 
yaş civarında. Yeni yetişen 
nesillerin Türkiye'ye, Türk 
insanına yaklaşımları nasıl?

MÜLTECİ ÇOCUKLAR 
ÜLKEMİZİ SEVİYOR
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Kesinlikle. Yabancı düşmanlığı (Zenofobi) 
maalesef az da olsa ülkemizin belli bir 
kesim insanında var. Ötekileştirme ve 
yabancı düşmanlığı aslında bu toprakların 
aşina olduğu, tanıdığı bir olgu değil. 
Anadolu’da evimize gelen misafire “Tanrı 
Misafiri” deriz.
 
Bu topraklarda hepimize yetecek kadar 
ekmek ve su var, aslında mesele onu 
bölüşmeyi bilmek. Göçmek, göçmen 
olmak insanlıkla yaşıt aslında. Hangimiz 
göçmen değiliz ki, 2-3 kuşak geriye 
gittiğimizde bizim de soyumuzda mutlaka 
bir muhacirlik olabilir. Türkiye’nin neresine 
gidersek gidelim bir muhacir görürüz. Bu 

Olaya hep göçmenler 
açısından bakılıyor. 
Maalesef ülkemizde de 
mazlum göçmenlere 
yönelik olumsuz bakan 
bir kesim var. Bu kesime 
mülteciler farklı açılardan 
anlatılamaz mı? Onlardaki 
tepki, muhabbete dönemez 
mi? Zira 100 sene önce 
hepimiz aynı devletin, 
Osmanlı'nın vatandaşı idik.

YABANCI DÜŞMANLIĞINA 
KARŞI TEK YÜREK OLMALIYIZ

Devamı
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

YABANCI DÜŞMANLIĞINA 
KARŞI TEK YÜREK OLMALIYIZ

kelime çok kullanıla kullanıla “Macır” olarak 
söylenmeye başlamış. Göçmenlik bizde 
öyle iç içe ki bazı semtlerimiz isimlerini 
onlardan almıştır. Arnavutköy, Yenibosna, 
Polonezköy, Çerkezköy. 

Dolayısıyla göçmenlik bu toprakların 
yabancısı olduğu ve karşı çıkacağı 
bir konu olamaz. Bu Osmanlı gibi çok 
dinli, çok dilli farklı etnik grupları barış 
ve adalet içinde 600 yıl yöneten bir 
imparatorluğun varisleri olan bizlerin çok 
daha aşina olacağı, sıcak duracağı bir 
konu olmalı. Göçmen karşıtlığıyla ilgili 
ibretlik bir anekdot anlatılır: Trump, bütün 
göçmenler ülkelerine dönmeli deyince 
bir Amerikan yerlisi “Sahi mi, öyleyse 
ne zaman dönüyorsunuz?” diye karşılık 
vermiş. Dolayısıyla insanlık tarihi için göçler 
tarihi denilse yeridir. Aynı şekilde Türklerin 
hikâyesi de baştan sona bir göç hikâyesi 
değil midir?
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Azez, Çobanbey ve Afrin bölgelerinde 
hastane var. Bölge için yeterli olmasa da 
büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Diğer bölgelerde 
durum daha kötü. Hastane ihtiyacı 
olduğunda Türkiye’ye geçilmesi ve tedavi 
gerekiyor ki bunun müsaadesi de zor.

Sağlık hizmetleri nasıl 
hallediliyor, yeterli hastane, 
doktor var mı?

SAĞLIK HİZMETLERİ 
MUTLAKA ARTMALI
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Suriye ilmî birikimi yüksek 
değerlere sahip. Bu 
anlamda ilim adamlarına, 
üniversite hocalarına, 
meslek erbaplarına, hem 
Türkiye'ye kazandırmak 
hem de kendi işlerini 
yapmaya yönelik bir 
çalışma yapıldı mı?

Dul olarak yaşayanlar ya akrabalarının 
yardımıyla ya da bir destek bulursa (STK) 
öyle geçimini sağlıyor.

Dul kadınlar hayata nasıl 
tutunuyor, zorluklarla 
nasıl başa çıkıyor?

BİR BAŞKA DRAM: 
DUL KADINLAR
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Aslında bu olay daha çok Avrupa 
ülkelerinde oluyor ve Avrupa’da kayıp 
mülteci çocukları haberlerine çok sık 
rastlandığı söyleniyor. Bu çocuklar organ 
mafyalarına satılıyor olabilir.

Organ mafyası söz konusu 
mu bölgede? Çocuk 
kaçırma olayları yaygın mı?

ORGAN MAFYASI AVRUPA'DA 
DAHA ETKİN
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Çoğunlukla insanlar iyi karşılıyor lakin 
toplumun bir kısmında Türkiye karşıtlığı 
var. Bu da bölgenin etnik çeşitliliğinden ve 
yapılan yardımları yetersiz bulmalarından 
kaynaklanabiliyor.

Faaliyet gösterdiğiniz 
bölgelerde Suriyeli 
mültecilerin öfkeli, tepkili 
tutumlarıyla karşılaşıyor 
musunuz?

KISMEN TEPKİ SÖZ KONUSU
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Bölgede ciddi anlamda okul sıkıntısı 
var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonu (UNICEF), Suriye’deki çocukların 
2,4 milyonunun yani yarısından fazlasının 
eğitimden mahrum olduğunu ve okulların üçte 
birinin harap durumda olduğunu açıkladı. 
Mevcut ilkokul, ortaokul ve liseler ihtiyacı 
tam olarak karşılayamıyor. Öğretmenlerin de 
vasıfsız olmaları, yani meslekî ve formasyon 
becerilerinin yeterli derecede olmaması 
eğitimin kalitesini düşürüyor.

Çadır kamplarda ortaokul ve lise çağındaki 
gençler eğitim imkânlarından mahrum 
kalmış durumda. Bunun da farklı nedenleri 
var: Ailelerin maddi imkânlarının yetersizliği 

İlkokul, ortaokul, lise, 
üniversite gibi imkânlar söz 
konusu mu bölgelerde?

OKUL SIKINTISI BÜYÜK

Devamı
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Suriye ilmî birikimi yüksek 
değerlere sahip. Bu 
anlamda ilim adamlarına, 
üniversite hocalarına, 
meslek erbaplarına, hem 
Türkiye'ye kazandırmak 
hem de kendi işlerini 
yapmaya yönelik bir 
çalışma yapıldı mı?

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

OKUL SIKINTISI BÜYÜK

yüzünden çocuklarını çalıştırmak zorunda 
kalmaları, yeterli iş sahasının olmaması 
nedeniyle gençlerin silahlı guruplara katılmak 
zorunda bırakılmaları, genç kızların küçük yaşta 
evlendirilmeleri. Bu bölgelerdeki gençlerin okuma 
oranlarının düşük olma sebeplerinden biri de 
çocukların gelecekle ilgili hayal kuramamaları. 
Yani “okulu bitirirsem ne olacak? Üniversiteyi nasıl 
okurum? Mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim? 
O zaman niye boş yere okuyayım!” şeklinde 
düşünmeleri.

Biz HÜDAYİ Vakfı olarak 2 tanesi tamamlanmış 
ve 4 tanesi de tamir ve tadilat aşamasında 
toplam altı İmam-Hatip lisemiz ve diğer örgün-
yaygın eğitim kurumlarımız ve programlarımızla bu 
durumu düzeltmeye ve çocukların savaş nedeniyle 
kaybolan yıllarını telafi etmeye çalışıyoruz. 
Bölgede yükseköğretim alanında Gaziantep ve 
Halep üniversitelerinin fakülteleri var. Ancak yeterli 
değil, farklı bölümlerden ilave fakülteler açılmalı.
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Suriye’ye rahatça girmek mümkün değildir. 
15 gün öncesinden başvuru yapıp 
bölgesine göre Hatay, Kilis, Gaziantep ve 
Şanlıurfa valiliklerinden izin alarak geçiş 
yapılabiliyor. 

Herkes oralara rahatça 
ziyarette bulunabilir mi? 
Pasaport gerekiyor mu?

VALİLİK İZNİ OLMADAN 
BÖLGEYE GİRİLEMEZ
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Suriye ilmî birikimi yüksek 
değerlere sahip. Bu 
anlamda ilim adamlarına, 
üniversite hocalarına, 
meslek erbaplarına, hem 
Türkiye'ye kazandırmak 
hem de kendi işlerini 
yapmaya yönelik bir 
çalışma yapıldı mı?

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Bölgedeki insanlar coğrafi, insani yakınlığından 
ve can güvenliğinden dolayı öncelikle 
Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Özellikle Suriyeli 
kardeşlerimizin yer yer Türk nüfusundan fazla 
olduğu, sınıra 2 kilometre uzaklıktaki Kilis ve 
Reyhanlı gibi “Ensar Şehir” ünvanını fazlasıyla 
hak eden bölgelerimize baktığımız zaman 
buraya sığınan kişilerin ya annesi, babası 
ya kardeşleri, amcaları Azez’de veya İdlib’te 
yaşıyor. O nedenle parçalanmış bu ailelerin en 
büyük hayali birbirlerine kavuşmaları aslında.

Hayat şartları nedeniyle ve yüksek maaş 
beklentisiyle de Almanya, Fransa, İsviçre, 
Kanada gibi Batılı ülkelere gitmek isteyenler 
de var. Özellikle İstanbul’da yardım yaptığımız 
bazı Suriyeli ailelerle konuştuğumuzda onlar da 
imkân ve fırsat bulurlarsa daha önce Avrupa 
ülkelerine sığınan akrabalarının yanına gitmek 
istediklerini ve bunun için para biriktirdiklerini 
söylüyorlar. 

Bölgedeki insanlar en çok 
hangi ülkelere göç etmeyi 
diliyorlar?

ENSAR ŞEHİRLERİMİZ VAR
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

10 yıldır çetin bir imtihandan geçen oradaki 
kardeşlerimizin bu zor zamanlarında bedenen 
de yanında olmayı düşünmek güzel bir düşünce. 
Hepimizin gitme imkanı olmasa da o kardeşlerimizi 
her zaman içten, samimi dualarımıza dâhil edelim. 
Kendimizi onların yerine koyup empati yapalım ama 
onları sadece felâket zamanlarında hatırlamayalım. 
Tabii, millet olarak sıcakkanlı ve canı tez bir karaktere 
sahip olduğumuz için bir saldırı veya sel gibi bir afet 
sonrası hemen mobilize olup kısa sürede bir yardım 
seferberliği organize edebiliyoruz.

Burada vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına danışıp 
hareket etmek önemli. Çünkü daha önce Halep 
kuşatmasında yaşadık bunu, ihtiyaç fazlası un vb. 
gıda malzemesini koyacak depo kalmadı. Dolayısıyla 
STK’larla istişare ederek sahadaki öncelikli ihtiyaçları 
tespit etmek gerekiyor. Ayrıca STK’lar kendilerine 
yapılan nakdî yardımlarla daha uygun maliyetlerle 
ayni yardım malzemelerinin satın almasını 
yapabiliyor.

Gönüllü olarak bölgede hizmet için öncelikle 
vakfımızın Suriye hizmetlerine talebin iletilmesi 
gerekiyor. Valiliklere dilekçe, kimlik ve imzalı 
taahhütname ile başvuruda bulunuyoruz. 15 gün 
araştırma süresi var. Sicilinde problem yoksa sınır 
kapılarından Suriye’ye giriş izni alınabiliyor. Gönüllü 
olarak gidecek kişiler sahadaki denge ve güç 
unsurlarını önceden hesaba katarak güvenliğin 
önemini idrak etmiş bir şekilde yola çıkmalı, ayrıca 
bölgedeki yardım kuruluşlarına yük olmamak için 
gayret etmelidir.

GÖNÜLLÜ ZİYARETÇİLERE 
KAPIMIZ AÇIK

Suriye'ye götürülen 
yardımlarda veya 
düzenlenen destek 
organizasyonlarında 
gönüllü olmak isteyenler 
nasıl bir yol izlemeli?
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Yoğun kullanılan Hatay’da Cilvegözü ve 
Zeytin Dalı (Hamam), Kilis’de Öncüpınar 
ve Çobanbey, Gaziantep’te Karkamış, 
Şanlıurfa’da ise Ceylanpınar ve Akçakale 
sınır kapıları bulunuyor.

Türkiye ve Suriye 
arasında sınır kapıları 
nerelerde bulunuyor?

SINIR KAPILARI NEREDE?
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Sağlık ve eğitim hizmetlerinden 
yararlanabiliyorlar. İşyeri açabiliyorlar. 
Belediyelerden market kartı olarak nakdi 
destek alabiliyorlar. Geri kabul anlaşmasına 
istinaden Avrupa Birliği fonlarından Sosyal 
Uyum Yardım Programı (SUY) adıyla nakdî 
destek (Kızılay ve diğer bazı kurumlardan) 
alabiliyorlar.

Türkiye'de yaşayan 
ihtiyaç sahibi Suriyeliler 
hangi tür yardımlara hak 
kazanabiliyor?

SURİYELİLER HANGİ 
HAKLARA SAHİP?

56 <<<<



Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Bu hakkı hemen kazanamıyor. Geçici 
koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 
önce ikamet için göç idaresine başvuruda 
bulunuyor. Çalışma izni alan ve ihtisasında 
uzun süre görev yapan Suriyelilerden 
durumuna göre vatandaşlık alanlar oluyor. 
Son yıllarda Türk vatandaşlığına geçenlerin 
sayısı arttı.

Türkiye'de doğan Suriyeli 
çocuklar vatandaşlık hakkı 
kazanabiliyor mu?

TÜRKİYE'DE DOĞAN 
ÇOCUKLARIN DURUMU NEDİR?
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Şu ana kadar toplam 110 bin kişiye 
vatandaşlık verildi. Ancak süreç kolay ve 
basit değil. Kişinin Türkiye’de ne kadar 
sigortalı çalıştığına, mezuniyet durumuna 
ve mesleğine göre vatandaşlık alma süresi 
değişebiliyor. Güvenlik vb. testler, mülakatlar 
yapılıyor. En zor aşama istihbarat 
soruşturması. Bu konuda aylarca hatta 
yıllarca bekleyenler var.

Türk vatandaşlığı verilen 
Suriyelilerin sayısı nedir? 
Bunun yolu kolay mı?

TÜRK VATANDAŞLIĞINA 
GEÇMEK KOLAY MI?
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Barış bölgelerindeki Suriye toplumu, 
hem din hizmetleri hem de eğitim 
hizmetleri açısından acil eylem planı 
diyebileceğimiz ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Suriye toplumunda en önemli din 
hizmetlerinden birisi de camilerde 
halaka adıyla meşhur olan gündüzlü 
Kur’an kursu çalışmalarıdır. 

Halakalar sadece cami imamı 
tarafından değil, müftülüğün bilgi, 
onay ve kontrolünde olmak şartıyla 
ehil olan başka kişiler tarafından da 
yürütülmektedir. Bu konuda özellikle 
İmam-Hatip (ma’hed) mezunu üniversite 
öğrencileri çok aktif olarak çalışmaktadır. 
200 halaka hizmeti var Afrin’de. Üsame 
b. Zeyd Camii’nde, müftülüğün onay ve 
denetimi altında 5 grup erkek, 5 grup 

Suriye ilmî birikimi yüksek 
değerlere sahip. Bu 
anlamda ilim adamlarına, 
üniversite hocalarına, 
meslek erbaplarına, hem 
Türkiye'ye kazandırmak 
hem de kendi işlerini 
yapmaya yönelik bir 
çalışma yapıldı mı?

EĞİTİM KONUSUNDA BÜYÜK 
İHTİYAÇLAR VAR

Türkiye’de İçişleri Bakanlığına bağlı Göç 
İdaresi, oturum izni olmayan mültecilere 
geçici kimlik kartı vermektedir. Mülteci, şartlı 
mülteci, ikincil koruma statüsü ve insanî 
ikamet gibi mültecinin durumuna göre farklı 
izin ve uygulamalar söz konusu.

Yaşanan savaşta her 
şeyini kaybetmiş, kimliği, 
pasaportu vs. olmayan 
insanlar için nasıl bir 
düzenleme söz konusu?

GEÇİCİ KİMLİK KARTI
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Türkiye, gayri safi milli hasılasına göre en çok 
insani yardım yapan, dünyanın en cömert 
ülkesi. Ne Suriye’de ne de başka bir ülkede 
yapılan yardımların arkasında gizli bir ajanda, 
bir çıkar ilişkisi var. Devletimizin ve hayırsever 
necip milletimizin temel gayesi “Allah rızası” için 
mazlumlara sahip çıkmak, onların yaralarını 
sarmak. Bu yardım çalışmalarına ön ayak olan 
ülkemiz, mazlum coğrafyaları dünya gündemine 
getiriyor, sorunlarının çözümü için dış politikada 
lobi faaliyetleri yapıyor. Birileri Afrika’da petrol 
karşılığında gıda programı uygularken, Suriye’de 
petrol kuyularının başına askerlerini koyarken biz 
devlet ve millet olarak mazlumların yanı başında 
duruyoruz.

Yapılan yardımların 
temel gayesi nedir? 
Arka planda ne tür 
beklentiler, çıkarlar, 
stratejik ilişkiler var 
sizce?

TÜM YARDIMLARIN ANA 
GAYESİ: ALLAH RIZASI

Barış bölgeleri dışında maalesef çok fazla. 
Kötü niyetli kişi ve kurumların yanında 
kamplarda muhtar olarak sorumlu olan 
kişinin bile istismarları oluyor. Kampların 
kalabalık ve iç içe olması mahremiyetin 
korunamayışı açısından sıkıntılı bir durum. 

Güvenlik, sağlık hizmetleri yetersiz. Bu 
zor şartlar altında, muhtaçlık durumu ve 
haksızlığa karşı müeyyide uygulayacak 
sağlıklı bir mekanizmanın da olmayışı, 
kötüye kullanmak isteyenler için birer fırsata 
dönüşüyor. Ülkemizin bölgelerdeki etkinliği 
arttıkça bu menfî hususların hepsi yavaş 
yavaş bertaraf edilecektir inşallah.

Mevcut kriz menfaatçiler 
ve fırsatçılar tarafından 
istismar ediliyor mu? 
Bölgede ne tür menfi 
durumlar, manzaralar söz 
konusu?

FIRSATÇILAR ÇOK FAZLA!
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Onuncu yılına giren Suriye İç Savaşı’nda 
çok fazla kırılma noktaları ve krizler 
yaşadık. Halep, Madaya ve Doğu Guta 
kuşatmaları yaşandı. 

Uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile 
kullanımı yasak olan Sarin, Klor Gazı, 
Fosfor, Napalm, Varil, Misket gibi bombalar 
burada mazlumlar üzerinde acımasızca 
kullanıldı. 

Dolayısıyla yaşanan tüm bu gelişmeler 
yapılan yardımların kalıcı hale gelmesini 
ve işlevsel olmasını engelledi. Bölgede 
çatışmasızlık anlaşması devam ederse uzun 
vadeli bir faydadan bahsedebileceğiz.

Yapılan yardımlar ve 
sunulan destekler akut 
problemleri gidermede 
mi daha işlevsel, yoksa 
süreğen olarak bir 
faydadan bahsetmek mi 
daha mümkün?

ÇATIŞMAZLIK DEVAM ETMELİ
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DERNEĞİ


