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2014 yılında yayınlanan ilk dergimiz, daha sonra karşımı-
za çıkan birçok sebeplerle ikinci sayısından sonra yayına 
devam edememiştir. Bugün gerek Yönetim Kurulu üyele-
rimiz gerekse birbirinden değerli gönüllü arkadaşlarımız-
la dördüncü sayımızın planlamasını da yaptığımız Mülteci 
Bülteni’nin üçüncü sayısını çıkartmış bulunuyoruz. 

Dergimizin konusu ve içeriği dikkate alındığında, sizlerle 
hepimizin bildiği rakamları, verileri ve bilgileri paylaş-
maktan öte son dönemlerde dikkatimizi çeken ve derne-
ğimizin de ciddi anlamda gündemini alan mülteciler hak-
kındaki yanlış haberler ve algı operasyonlarına değinmek 
ve temel birkaç tavsiyede bulunmak isterim.  

Hak temelli bir dernek olarak, son iki yıl içerisinde ne ya-
zık ki, sürekli olarak dini, ırkı, tabiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri, ülkesindeki 
insani olmayan ekonomik koşullar sebebiyle ülkesinden 
ayrılmaya zorlanmış ve ülkesine dönemeyen mülteciler 
aleyhine ırkçı, faşist ve popülist zihniyetli çevrelerin kas-
ten, yalan yanlış haber ve bilgilerle körüklediği, sistemli 
ve organize bir şekilde yükselen mülteci düşmanlığının 
insan haklarına ve hatta insanlığa dahi sığmayacak bo-
yutlara ulaştığını kaygıyla gözlemledik ve vaktimizin bir 
kısmını da bununla mücadeleye ayırdık. 

Mücadelemiz sırasında, kimi zaman siyasetçiler ile, kimi 
zaman idarecilerle, kimi zaman ünlüler ile, kimi zaman 
toplumla birçok mecrada tartışmanın ve mücadelenin 
içerisine girdik. Bu mücadelemiz sırasında birçok kez kar-
şı tarafı ikna etmeyi de başardık. Zira bizler Derneğimizin 
faaliyetleri sırasında bizzat gördüklerimizi, duydukları-
mızı paylaşırken, yaşadığımız sıkıntılardan bahsederken 
onlar, sadece sosyal medyada okudukları, hatta hiç oku-
madan, bilmeden ezberindekiler üzerinden tartışmaya 
girmişlerdi. 

Bu sayıda da, bültenimize yazılarıyla da katkı veren birçok 
gönüllümüz de benzer şekilde mülteciler ile yaşadıkları 
tecrübeleri aktarmakta ve mültecilik hakkındaki fikirleri-

nin değişiminden bahsetmektedirler. Görülüyor ki, bizzat 
mülteciler ile temasa geçerek herkesin mültecilik olgusu 
üzerindeki düşüncesi, algısı, bakış açısı olumlu yönde de-
ğişmektedir. Umarım, tamamıyla gönüllülerimizin sami-
mi duygu ve düşüncelerini, çalışmalarımızı, raporlarımızı 
içeren bu bültenimiz ile de zihninizdeki mültecilik olgu-
suna bir şekilde eklediğiniz “ama, fakat, lakin” gibi ifade-
leri yok etmeyi başarabiliriz. 

İşte tam da burada, derneğimizin ilk günlerinden beri kul-
landığı “Mülteciye Dokunun” sloganını sizlere hatırlat-
mak isterim. Sizler de komşularınıza, toplu taşımalarda, 
hastaneler de gördüğünüz ve toplumda bizimle olan mül-
tecilere din, dil, renk ayrımı yapmaksızın “Merhaba” di-
yerek dokunun isterim. Geçmişte yaşadıklarını, buradaki 
durumlarını, ülkelerinden neden ayrıldıklarını, kaygıları-
nın neler olduğunu, bir ihtiyaçlarının olup olmadığını so-
run isterim. Böyle yaptığımız zaman gerçekten mülteciye 
dokunmuş olacağız. Mülteciye dokunurken de aslında, 
onun kalbine dokunacak, onun düşüncelerini öğrenecek, 
onu gerçekten hissetmeye başlayacağız. İşte o anda da, 
hem kendimizin hem o mültecinin “mültecilik” olgusu-
nu değiştirmiş olacağız.  Böylelikle, mülteciler hakkında 
farklı algı oluşturmaya çalışan kişilerin hedeflerine ulaş-
masına engel olmuş olacağız.  

Unutmayalım ki, savaştan kaçmak zorunda kalmış, evle-
ri ve köyleri yıkılmış, birçoğu çocuğunu, anasını, babasını 
savaşta kaybetmiş ve ülkemize sığınmış olan hiçbir insa-
nı; ayrımcılık, ırkçılık ya da yabancı düşmanlığıyla karşı-
lamak bizim insani değerlerimize de dini değerlerimize de 
Türk milletinin kültür ve değerlerine de yakışmamaktadır.  
Yine unutmayalım ki, ötekileştirme, ayrıştırma, toplumun 
barışçıl yapılarına zarar verecektir. Farklılıklarımızı gör-
mezden gelerek birlikte yaşamaya, birbirimize tahammül 
etmeye, saygı göstermeye başladığımızda da, toplumsal 
huzur ve barış kendiliğinden sağlanacaktır. 

Bitirirken akılda kalması açısından bir kez daha “Mülteci-
ye Dokunun” sloganımızı tekrar etmek isterim.

Başkandan
A V .  A B D U L L A H  R E S U L  D E M İ R



10 yaşındayım. Her zaman gittiğimiz bir kahvaltı-
cı var. Deniz kenarında. En sevdiğim yer. Her hafta 
sonu orada kahvaltıya gitmeye bayılıyorum. Ailem, 
arkadaşlarımız, sevdiklerimiz, en sevdiğim etkinlik 
olan kahvaltı… Her pazar, orada kahvaltı edip deni-
zi içimize çekiyoruz. Mekanın hemen yanındaki yıkık 
dökük barakalar hep dikkatimi çekse de, oranın ne 
olduğunu sormak uzun zamanımı alıyor. Çeçenlerin 
kaldığı kamp olduğunu öğreniyorum. Gidebilenlerin 
gittiği, kalanların ise o zor şartlarda yaşadığı söyle-
niyor. Sessiz, sakin ve köşede kaldığı için insanların 
gözüne batmıyor. Batsa sorun çıkar, çünkü görüntüsü 
rahatsızlık verici. Kimsenin öyle bir yerde yaşayabi-
leceği düşünülmez. Ya da o kadar uzun zaman olmuş 
ki, insanlar o görüntüyü kafalarında ekarte etmişler. 
Görmüyorlar, duymuyorlar. Ben soru sordukça bile 
herkes rahatsız oluyor. O zamandan sonra her oraya 
gittiğimizde, kahvaltıdan hemen sonra koşa koşa aşa-
ğıya inip, onları görebileceğim bir köşeye çekilip sa-
dece bakıyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. 
Kaç baraka var, içlerinde insanlar var mı, ne yiyorlar, 
ne yapıyorlar... Saatlerce o barakalara bakıyordum. 
Sadece baktım. Bu bakışlarım uzun sürmedi, birkaç 
sene içerisinde tüm barakalar boşaldı. İçleri boşalan 
barakaları yıkmadılar. Muhtemelen unutulduğu veya 
kimseyi ilgilendirmediği için yıkılmadıysa da, birbir-
lerine tutunarak bir şekilde denize karşı olan o silüet 
hiç bozulmadı. Senelerce ben o silüeti seyrettim “Ben 
ne yapabilirim?” diyerek.

Yıl 2011. Yıllarca seyrettiğim silüet, kafamdaki tek bir 
soruyu değiştirmişti: “Ben bir şey yapabilir miyim?”. 
Dünya üzerinde birileri acı çekiyordu ve ben tek başı-
ma bir şey yapıp yapamayacağımı merak ediyordum. 
Gönüllü olmaya başladım; kadınlar, çocuklar, dernek-
ler, vakıflar, kermesler, afişler… Dünya yardım çığlığı 
atıyor gibiydi sanki ve ben gençliğimin verdiği heves 
ve enerjiyle tüm dünyanın o çığlığına karşılık verece-
ğimi hissediyordum. Veremedim. 

Yıl 2012. Suriye paramparça olmuş. Milyonlar kapıya 
dayanmış. Bazı insanların onlara yardım etmek için 
yarıştığı dönemde, bazıları gitsin diye kampanyalar 
başlatıyordu. Bir vakıfta gönüllüydüm. Bütün mülte-
ci kamplarına proje yapmaya gitmiştik. Görevlerimin 
dışında, her saniyesinde ben, tıpkı 10 yaşımdaki gibi 
kampa odaklanıyordum. Ben oradan ayrılacaktım ve 
herkes yaşam savaşına devam edecekti. Tüm hayat-
ları bombaların arasında kalmış milyonlarca insan… 
Ama onların yardımına koşmuş onlarca insandık. En 
umutsuz olduğunuz anda size uzatılan onlarca el, sizi 
itmeye çalışanlara karşı direniyor. Daha net görebili-
yordum. O heves ve enerjiyi kaybetmediğimiz sürece, 

Editörden
S Ü M E Y Y E  A Ç I K G Ö Z

o bir’ler çoklaşıyor, büyüyor, büyüyor ve dağlar kadar olu-
yordu. Evet, tüm dünya çığlık atıyordu ve bir’ler ona karşı 
direniyordu. Ve evet, önemli olan buydu. 

Yıl 2020. UNHCR istatistiklerine göre, dünya üzerinde 70 
milyonun üzerinde yerinden edilmiş, 25 milyonun üzerin-
de mülteci, 3.5 milyonun üzerinde de sığınmacı bulunuyor. 
Dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış olan bu kişiler; en çok 
Suriye, Afganistan ve Güney Sudan’dan çıkmakta ve yeni 
yer arayışlarına, bavullarının içine hayallerini, tüm umut-
larını da koyarak devam ediyorlar. 

Türkiye, tarihi boyunca kapılarını açık tutan, zaman za-
man sadece geçiş ülkesi olurken, zaman zaman da hedef 

ülke konumunda olmuş, topraklarını paylaşmayı kendine 
her şeye rağmen şiar edinmiştir. 2011 yılına kadar yoğun 
olarak Türki cumhuriyetlerden, Afganistan’dan, Afri-
ka’dan düzenli/düzensiz göçlere ev sahipliği yapan Türki-
ye; 2011 yılından itibaren tarihinin en büyük düzensiz ve 
kitlesel göçü ile karşı karşıya kalmıştır. Uzun zaman bo-
yunca düzensiz göçlere ev sahipliği yapsa da, bu denli göç 
Türkiye’ye ilk defa gerçekleştirilmiş ve bugün, 27 Şubat 
2020 tarihi itibari ile Türkiye’de geçici koruma altındaki 
Suriyeli sayısı 3 milyon 587 bin 266 olarak kaydedilmiştir. 

Dünya’da ve Türkiye’de yaygınlaşan ve yagınlaşmaya da 
devam edecek olan bu yer değiştirmeler, yerinden edilme-
ler, mültecilik, geçici koruma vb. aklınıza gelebilecek her 

bir kavram arttıkça; herkesin onlara karşı olduğu, ev-
lerini işlerini ellerinden almaya çalıştıklarını düşün-
dükleri bu dönemde bu kişilerin sahip olduğu hakları 
vermeye çalışan, onların her daim sesi olmaya hazır 
insanlar olmaya devam edecek. Hayatlarında “Ben ne 
yapabilirim ki?” evresinden “Ben bir şey yapabilir mi-
yim?” evresine geçen ve bir’leri çok yapan insanlar şu 
anda her yerdeler. 

Çocukluğumdan itibaren gördüğüm ve kalbimde hem 
derin yaram hem de merhemim olan o barakalar ve 
kampların hepsi, dünyanın yardım çığlığının, o çığlığa 
koşarken yorulacağımız yolların, yolda karşılaşacağı-
mız kardeşlerimizin birer silüetiydi. Ben çocukluğum-
dan beri izlediğim silüetten kardeşlerime doğru yola 
çıkmıştım. 2013 yılına kadar gönülden, 2013 yılından 
sonra da resmi olarak, umarsızca ölüme gönderilen, 
kimsenin onları duymadığı dönemde duymakla kal-
mayıp el uzatan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 
gönüllüleri de, yardım çığlığına sessiz kalmayan, uzun 
yollardan geçip birbirimizde kesiştiğimiz, bizi bir’den 
çok yapan kimselerin toplandığı, birbirlerine el uzat-
tığı bir yer. Hak savunuculuğuyla, akademik dünyada-
ki göç araştırmalarıyla, raporlamalarıyla dünyada ses 
oluşturmaya çalışmalarıyla gönüllülerinin manevi güç 
ve yeteneklerinin birleşmesi ile çalışmalarını oluştu-
ran bu yer; Türkiye’nin sivil toplum ve hak alanındaki 
eksikliklerini ve bu eksikliklerin giderilmesini de gün-
cel olarak seriyor. Hukuki, sosyal ve akademik çalış-
malarının dışında, edebi olarak da kendine yer edinen 
ve toplumun sorunlarını edebi olarak da göstermeye 
çalışan UMHD gönüllüleri, kollarını yeniden sıvadı. İlk 
sayıları 2014 yılında çıkan ve yoğun çalışmalar nede-
niyle sayılarına devam edemeyen Mülteci Bülteni’ni 
tekrardan çıkarmak için hazırlandı. 

Amacımız, toplumumuzun herkes tarafından görülen 
ancak yok sayılmaya çalışılan problemine bir nebze de 
olsa farklı bir yerden bakmak. Tüm gönüllülerimizin 
kalemleri ile, çizimleri ile, gönülleri ile tüm hisleri-
ni bir araya getirmeye ve sizlere göstermeye çalıştık. 
Kendi ellerimizden, kalbimizin derinliklerini sıyırıp 
toparlayıp siz değerli okuyucularımızın avuçlarına bı-
rakıyoruz. En değerlilerimizi, kelimelerimizi, çizim-
lerimizi, kalbimizi sizinle paylaşmaktan, bir taraftan 
tüm hüznümüzü sırtımıza yük edinirken, bir taraftan 
da toplumsal bir soruna bu denli yaklaşmaya çalış-
maktan dolayı onur duyuyoruz. Dünya yardım çığlığı 
atıyor ve bizler, hala o sesleri duyuyoruz. Sesleri sesi-
miz eden, bir’leri çok eden Allah’a şükürler olsun.
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Su-
riye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini 
asarak intihar etti. Küçük çocuk, gözyaşları arasında 

hayatını kaybettiği mezarlıkta toprağa verildi. Ekipler ta-
rafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye 
uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu 
tespit edildi.

Öte yandan, Vail El Suud’un eğitim gördüğü okulda diğer 
öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandı-
ğı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından 
azarlandığı iddia edildi.  Ekim 2019

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 
büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Dür-
dane Aydın isimli kadın, Suriyeli bir çocuk tarafından 

kurtarıldığını anlattı. “Suriyeli çocuk tırnaklarıyla kazıdı, 
elleri paramparça oldu ama beni oradan kurtardı” dedi. 
Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü 
Mahallesi’nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğ-
rencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dür-
dane Aydın ile bir araya geldi. Buluşmada duygusal anlar 
yaşandı.  Ocak 2020

9 Yaşındaki Çocuk Mezarlık 
Kapısına Kendisini Astı

Enkaz Altında Kalan Kadını 
Elleriyle Kazıyarak Kurtardı

Yunanistan, ülkeye yönelik mülteci akımını engelle-
mek için, Ege Denizi üzerinde “Yüzen Koruma Sis-
temi” planlıyor. Sisteme insanlık dışı olduğu ve yal-

nızca petrol sızıntıları için kullanıldığı yönünde eleştiriler 
getirildi. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, “Yunanistan’ın 
binlerce kilometrelik sahil şeridi var. Sınırlarımızı çeşitli 
imkânlarla korumaya çalışıyoruz. Ege’nin tümüne ağdan 
barikat kurmak zor. İlk aşamada Ege’nin bazı noktalarında 
deneyeceğiz” dedi.  Mülteciler Konseyi Başkanı Kai Weber, 
Nobel Barış Ödülü’nü almış olan Avrupa Birliği’nin bu tarz 
bir uygulamayla insan haklarının koruyucusu olma pozis-
yonunu koruyamayacağını dile getirdi.  Ocak 2020

Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu’nda eğitim gören Su-
riyeli Muhammet Halil, 1 Haziran’da yapılan Liselere 
Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru ya-

nıtlayarak tam puan aldı. Asıl mesleği mimarlık olan ancak 
Türkiye’de bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan baba 
Abdulkadir Halil de Muhammet’in sınav için çok çalıştığı-
nı ve emeğinin karşılığını aldığını söyledi. Öğretmen Halil 
Avcu da Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine enteg-
rasyonu kapsamında hayata geçirilen PİKTES projesi kap-
samında 6. sınıf öğrencisiyken tanıdığı Halil’in başarısının 
kendisini gururlandırdığını söyledi. Muhammet Halil’e 
başarısından dolayı, okul müdürü Cumali Çelik tarafından 
bisiklet hediye edildi.  Haziran 2019

Yunanistan’dan Mülteci 
Geçişine Yüzen Bariyer

Suriyeli Muhammed Halil 
LGS’den Tam Puan Aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu’n-
da katılımcılara hitap etti: “Ülkemizin güvenli hale 
getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gö-

nüllü olarak geri döndü. BM Genel Kurulu’nda gündeme ge-
tirdiğim projeyi hayata geçirebilirsek bu sayının ilk etapta 1 
milyonu bulacağına inanıyorum.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, 1. Küresel Mülteci Forumu 
kapsamında düzenlenen “Suriyeli Mülteci Krizi” başlıklı 
panelde konuştu. Türkiye’nin dünyada en fazla mülteciye 
ev sahipliği yapan ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, 
Türkiye’de yarım milyondan fazla Suriyeli çocuğun dünya-
ya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, Suriye krizini Türkiye’nin 
çıkarmadığını, dolayısıyla bunun sonuçlarının Türkiye’ye 
yüklenemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye ve Avrupa Bir-
liğinin (AB) mültecilere desteğinin önemli olduğunu dile 
getirdi.  Aralık 2019

1.Küresel Mülteci Forumu 
Kapsamında “Suriyeli 
Mülteci Krizi” Başlıklı Panel 
Gerçekleştirildi

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana 
Spyropoulou, Yunanistan ve Türkiye’deki mülteci 
kamplarını değerlendirdiği yazısında gördüğü man-

zara karşısında çok şaşırdığını ve Türkiye’deki mülteci 
kamplarının Yunanistan’dakilerden bin kat daha iyi du-
rumda olduğunu ve daha insani bir şekilde oluşturuldu-

Türkiye’deki Mülteci Kampları 
Yunanistanlı Gazeteciyi Utandırdı

ğunu belirtti. Spyropoulou, ‘’Türkiye’de, benim hüküme-
timin, benim Yunanistan’ımın mültecilerle nasıl insanlık 
dışı bir oyun oynadığını, en zavallıların ve korunmasızların 
sırtından nasıl siyaset yapıldığını farkına vardım.’’ ifadesi-
ni kullandı. Türkiye’deki kampları görünce gözlerine ina-
namadığını vurgulayan Liana Spyropoulou Türkiye’deki 
mülteci kamplarının Yunanistan’daki kamplara oranla 5 
yıldızlı otel gibi olduklarını ifade etti.  Kasım 2019

Avrupa Birliği, İtalya’ya sığınmacı akışına engel olmak 
için Libya’ya şişme bot ve deniz motoru ihracatını 
durdurma kararı aldı. Son dönemde, yoğunluklu ola-

rak Sahraaltı Afrika kökenli mülteciler, merkez Akdeniz yo-
lunu kullanarak İtalya’ya ulaşıyor. AB, özellikle Libya üze-
rinden İtalya’ya ulaşan bu göç yolunu kapatmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, sadece 2017’nin ilk 
yarısında 80 binin üzerinde mülteci deniz yoluyla İtalya’ya 
ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 2 bin kişi açık sularda hayatı-
nı kaybetti.  Temmuz 2017

AB’den Skandal Önlem!

Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkelerinde yaşa-
yan mültecilere zorlu bir teklifde bulundu. Ülkede 
“geçici” statüyle kalan Suriyeli mültecilere, resmi 

evraklarını ve pasaportlarını Berlin’deki resmi büyükelçi-
lik üzerinden yenilemeleri şartını koştu. Bu adım, tepkilere 
neden oldu. Halktan bir kesim ve hukukçular, bu insanların 
rejimin elçilik binasına yönlendirilmesi uygulamasını “za-
limce” olarak tanımladı. Suriyeli aktivistler de, Berlin’deki 
büyükelçiliğin, Almanya’daki mültecilerle ilgili ayrıntılı ra-
porlamalar hazırladığına dikkat çekerek,  Suriyelilerin res-
mi olarak kendilerini bildirmelerinin birçok tehlikeyi bera-
berinde getireceğini savundu.  Aralık 2018

Afgan mülteci Seyyit Soltan Hüseyini, kimliği olmadığı 
için gittiği hastanede tedavi edilmedi. Ertesi gün ye-
niden rahatsızlanan Hüseyini, hayatını kaybetti.

Mevzuattaki süre ve kimlik prosedürü nedeniyle sağlık 
hakkına erişimi engellenen Hüseyini, Afyonkarahisar’da 
tedavi olmakta güçlük çekince İzmir’e akrabalarının yanına 
geldi. 11 Aralık günü bir devlet hastanesine giden Hüseyini 
kimliği olmadığı gerekçesiyle tedavi edilmedi.  Ocak 2019

Almanya’dan Suriyeli Mültecilere 
Bir Zorluk Daha !

Afgan Mülteci Kimliği Olmadığı 
İçin Tedavi Edilemedi

Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı ülkelere verilen ka-
lıcı oturma iznini durdurması Afrika kıtasının yaklaşık 
olarak dörtte birini etkiledi.  Nijerya’nın eski Devlet 

Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, tepkisini sosyal medya 
üzerinden göstererek, ABD’deki siyahi doktorların yüzde 
77’sinin Nijeryalı olduğunu ve Afrikalıların ABD’nin kalkın-
masına olumlu katkıda bulunduğunu hatırlattı. Abubakar, 
“Nijerya yönetiminin eksiklikleri ve derin hataları olabilir 
ama bunlar için Nijerya halkı cezalandırılmamalı.” diye ko-
nuştu, tepkili olduğunu net bir şekilde belli etti.  Şubat 2020  

Akdeniz’de yüzlerce mülteciyi boğulmaktan kurtaran 
Alman kaptan Pia Klemp, Paris’in en önemli onur 
nişanını geri çevirdi. Fransa’nın başkenti Paris’in en 

saygın insani ödülü olarak bilinen Paris Kent Madalyası’nı 
(La Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris) reddeden 
Pia Klemp, yetkililerin mültecilere yönelik tutumunu hatır-
latarak ‘ikiyüzlülük’ eleştirisinde bulundu.  Ağustos 2019

ABD, Afrika’nın Dörtte Birine 
Kapıyı Kapattı

Mültecileri Kurtaran Kaptan 
Ödülü Reddetti

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) sosyal medya üze-
rinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli’deki Moria 
kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü. Bebe-

ğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ‘’Moria 
kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sü-
rekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen hare-
kete geçmeli’’ ifadeleri yer aldı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasite-
li Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam 
mücadelesi veriyor. Yunanistan hükümeti, yeni göçmen 
kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere 
kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya ta-
şımayı planlıyor.  Kasım 2019

Midilli Adası’nda Moria Mülteci 
Kampında Bir Bebek Hayatını 
Kaybetti
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Boochani, Farsça olarak yazdığı kitabın bölümlerini İngiliz-
ceye çevirmesi için WhatsApp üzerinden Avustralya’daki 
İranlı bir mütercime gönderdi ve girmesine izin verilme-

yen Avustralya’da ülkenin saygın ödüllerinden Victoria Edebi-
yat Ödülü’ne layık görüldü.

‘Dost yok sadece dağlar var’ isimli kitabıyla dikkatleri üzerine 
çeken Boochani, bundan 6 yıl önce tekneyle Avustralya’ya ulaş-
mış ancak anakaraya ayak basmadan Avustralya hükümetince 
Manus Adası’ndaki kampa gönderilmiş. Ada, Papua Yeni Gi-
ne’ye ait olsa da Avustralya hükümeti tarafından işletiliyor ve 
ülkeye gelen mülteciler, işlemleri tamamlanıncaya kadar bu ve 
benzeri denizaşırı gözaltı merkezlerinde dünyadan soyutlan-
mış bir şekilde tutuluyor.

Katı göçmen kurallarının uygulandığı ülkede sığınmacıların il-
tica başvurusunun işleme konması ve kabul edilmesi uzun yıllar 
alıyor. Zaman zaman bazı mültecilerin başvurusu reddedildiği 
için tekrar geldikleri ülkelere geri gönderiliyorlar.   Şubat 2019

Cep Telefonuyla Kitap Yazan 
Mülteci Avustralya’nın En Prestijli 
Edebiyat Ödülünü Kazandı

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı bir Alman tara-
fından Türklere ait iki kafeye gerçekleştirilen silahlı 
saldırı dünya basınında geniş yer buldu. 5’i Türk 10 

kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırı, ‘Avrupa 
çapında uyanan ırkçılığın ve Avrupalı seçmenler tarafından 
giderek daha fazla desteklenen aşırı sağın yükselişinin tra-
jik sonucudur’ şeklinde değerlendirilmekte ve basında farklı 
varyasyonlarla yer almakta.  Şubat 2020

Almanya’daki Irkçı Saldırı Dünya 
Basınında Büyük Yer Buldu

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı  Leyla Şahin Usta: “2015’ten beri AB ülke-
lerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 

2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 
binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor” dedi. 
Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Çocuk-
ların nerede olduğu bilinmiyor yahut konuya ilişkin verilere 
ulaşım sağlanamıyor. Leyla Şahin Usta sözlerine  “Dünyada 
artan bir ırkçılık var. Bu ırkçılık çok ciddi bir tehdit. Bunun 
etkilerini Türkiye’de de görmeye başladık. Irkçılık üzerin-
den siyaset yapan, ayrıştırıcı bir dil kullanan tüm sağ parti-
ler Avrupa’da yükselişte. Partilerin seçim kampanyalarında 
kullandıkları söylemler bile ayrıştırıcı.” diyerek devam etti.

 AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar’ın, ‘Avrupa’da 
Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar’ konulu raporu, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edil-
di.  Raporda dünya çapında 2014 ve 2018 yılları arasında her 
gün kayıtlı bir göçmen çocuğun ölü ya da kayıp olduğunun 
Birleşmiş Milletler tarafından rapor edildiği, bu rakamın 
buzdağının sadece görünen yüzü olduğu ve çoğu kayıpla-
rın kaydedilmediğine dikkat çekildi. Çocukların, aralarında 
şiddet, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve sömürünün de 
bulunduğu tehlikelere karşı özel korumaya ihtiyaç duyduğu 
belirtildi. Ayrıca, tüm Avrupa Konseyi üye devletlerinin Bir-
leşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf oldukla-
rını ve bu nedenle çocukların refahı için gerekli tüm koruma 
ve özeni sağlayarak çocukların yüksek yararını başlıca et-
men olarak değerlendirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

 Raporda bu bağlamda çocukların korunmasına ilişkin özel 
gereksinimler göz önünde bulundurularak temel hak ve 
ihtiyaçların karşılanması, mülteci ve göçmen çocukların 
mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalmasının sağlan-
ması, ebeveynlerine, aile üyelerine ve arkadaşlarına, bir 
çocuk mülteci veya göçmen kaybolduğunda çocuk koruma 
hizmetleri ve polise başvurmak için gerekli olan bilgilendir-
melerin yapılması, göçmen ve mülteci çocukların kaybolma 
durumlarıyla ilgili araştırmaların desteklenmesi ve gelişti-
rilmesi istendi.  Şubat 2019

Avrupa’da Mülteci Çocuklar 
Kayboluyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BM-
MYK) ve İsviçre’nin ev sahipliğinde, Pakistan, Eti-
yopya, Almanya ve Kosta Rika’nın eş başkanlığındaki 

forumda açılan karma sergi, Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
sanatçıların yaptığı resimlerden derlendi. Mültecilere yö-
nelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden 
katılan mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM li-
derleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dün-
yasından liderler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege ve binlerce BM 
çalışanı sergiye yoğun ilgi gösterdi.  Aralık 2019

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Halep’in Azez ilçesinde aç-
tığı halk eğitim merkezinde 100’den fazla kadın meslek 
öğreniyor. Kuaförlük, terzilik, el işleri, yabancı dil, ilk 

yardım ve okuma yazma kursları bulunan merkezde 8 gö-
nüllü kadın eğitim veriyor. 

2019 yılında kurulan merkez adını, Peygamber Efendimiz 
devrinde bizzat savaşlara katılıp yaralıları tedavi eden, 
müslüman kadınların çalıştığı “ilk sahra hastanesi”ni ku-
ran, İslam tarihinin ilk hemşiresi Rufeyde binti Sad’dan al-
mıştır. 

Cenevre’de “Hayat Devam 
Ediyor Sanat Devam Ediyor” 
Sergisine Yoğun İlgi Sürüyor

Rufeyde Halk Eğitim 
Merkezi’nde El Emeği Çantalara 
Yoğun İlgi

Savaş mağduru Suriyeli kadınların tekrar topluma kazan-
dırılmasını amaçlayan bu merkezde, hanımların ürettikleri 
çantalar sosyal medyada satışa çıkarıldı. Çantaların kumaşı 
Türkiye’den getirilirken, bölgede bulunan zeytin ağaçları 
ve çekirdekleri ile çantaların süslemesi yapılmaktadır. Sa-
tılan çantaların geliri, merkezdeki eğitim faaliyetleri için 
kullanılmaktadır.  Mart 2019

28 Şubat 2020’de Türkiye’de gerçekleştirilen politika deği-
şiğikliği nedeni ile açılan Avrupa kapılarına binlerce Suriyeli, 
Afgan, Afrikalı mülteci, kapılara akın etti. Avrupa’ya geçmek 
isteyen binlerce mülteci, sınır hattında Yunanistan asker-
lerinin orantısız müdahalesi ile yüz yüze geldi. Mültecilere 
gerçek silahlar, ses bombası ve biber gazı ile müdahale eden 
Yunanistan askerlerinin, geçmeyi başarabilen mültecilere 
şiddet uygulayıp, tüm eşyalarını aldığı ve bir kısım mülte-
cilerin de askerler tarafından denize atıldığı, tekrardan Tür-
kiye’ye ulaşan mülteciler tarafından habercilere aktarıldı. 
Kapıların açıldığı tarihten itibaren, Yunanistan askerlerinin 
mültecilere uyguladığı sistematik işkenceyi ve yapılan hu-
kuksuzlukları kamuoyuna duyurmaya çalışan Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneği gönüllü ve avukatları sahada yüz-
lerce görüşme gerçekleştirdi ve genel bir rapor hazırlayarak, 
uluslararası arenaya çağrıda bulundu.  Şubat 2020

Mültecilere Yunan Zulmü
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Merhaba, ismim Zehra. 36 yaşında-
yım. Uzun bir hayat hikayem var 
ve biliyorum ki bu zamana kadar 

yaşadığım her şeyi kabullenmek bir ömür 
sürecek ve yine biliyorum ki çocuklarım için 
katlanmam gereken bir hayat var önümde. 
Ben bir Suriyeliyim. 2016 yılında ülkemdeki 
savaş ve zulümden kaçıp Türkiye’ye sığın-
dım. Suriye’de yaşadığım zor günler beni 
Türkiye’de de takip etti. Fakat şimdi biraz 
olsun mutluyum ve her şey için Allah’a 
şükrediyorum. 

Eşim benimle evlendikten beş yıl sonra, 
savaş devam ederken bir kadınla evlendi. 
Evlendiği kadının anne ve babası öldürül-
müş kendisi ise tek başına kalmıştı. Niyeti 
ona sahip çıkmaktı. O zamanlar benim dört 
çocuğum vardı. Sonrasında da çocuğum ol-
madı. Eşimin beni hiç sevmediğini söyleye-
mem fakat hiçbir zaman kalbinde eş olarak 
yer alamadığımın bilincindeydim. İkinci 
evliliğini yaptıktan sonra ise aynı evin için-
de yaşamıyor gibiydik, yine de çocuklarına 
vakit ayırıyor ve onları mutlu ediyordu. Bu 
evliliğin üzerinden dört ay geçmişti ki eşi-
mi savaşta kaybettik. Uzun bir süre ondan 
haber alamadık, iki ay boyunca kumamla 
birlikte onu bekledik fakat en sonunda ölüm 
haberi ile karşılaştık. 

Bu haber çaresiz iki kadının elini ayağı-
nı bağlamaya yetmişti. Kumamın kimse-
si yoktu, benim ailem ise dört çocuğumla 
bana sahip çıkabilecek güce sahip değil-
di. Biz de iki kadın birbirimize destek olup 
Türkiye’ye sığınmaya karar verdik ve Tür-
kiye yolculuğumuz başladı. 

Türkiye’de bir kampta bir yıl boyunca ha-
yata tutunduk. Bu yüzden diyebilirim ki, 
Türkiye’ye büyük bir minnet borcumuz 
var. Çocuklarımın karnı doydu ve savaştan 
uzakta güvendeydik. Kumamla olan iliş-
kimiz artık kardeşlik bağına dönüşmüştü. 
Çünkü aynı zorlukları yaşıyor ve aynı acılara 
gözyaşı döküyorduk. Çocuklarımın da ikinci 
annesi olmuştu, benim yetişemediğim şey-
lerde en büyük yardımcımdı. Gaziantep’te, 
kampta bir yılımız dolarken kumam genç 
bir Suriyeli ile tanıştı. Tanıştığı kişi inşaat-
larda işci olarak çalışan ve küçük de olsa bir 
evi olan yakışıklı bir gençti. Tanışmalarının 
ardından genç, henüz 21 yaşındaki kumama 
evlenme teklifinde bulundu. Bu kumam için 
zor bir karar değildi, gurbette de olsa kendi 
evinde eşiyle birlikte yaşayabilir bu kamp-
tan kurtulabilirdi. En azından ben öyle dü-
şünüyordum. 

Teklifi aldıktan bir gün sonra kumam ya-
nıma gelip ağlayarak konuşmaya başladı. 
Bana, beni ne kadar sevdiğini ve bizi arka-
sında bırakıp gidemeyeceğini söylüyordu. 
Onu, mantıklı olanın o adamla evlenmesi ve 
hayatını kurtarması olduğuna ikna etmeye 
çalıştım. Ama bir türlü kabul etmiyordu. En 
sonunda eğer evleneceği adam bizi de yanı-
na almayı kabul ederse teklifini kabul ede-
ceğini söyledi. İlk başta buna karşı çıktım 
sonraları kumamın da ısrarları neticesinde 
bu fikre içim ısınmaya başladı. Teklifi yapan 
genç de bizi kabul etti ve birlikte yaşama-
ya başladık. Çok geçmeden Gaziantep’ten 
Konya’ya taşındık. Tek istediğim bir odada 
çocuklarımla birlikte olmaktı. Onları rahat-
sız etmekten veya huzurlarını kaçırmaktan 

çok korkuyordum. Öyle ki, çocukları akşam 
erkenden uyutuyor ses çıkarmamaları için 
elimden geleni yapıyordum. Bir ay boyun-
ca sorunsuz bir yaşamımız oldu. Bir aydan 
sonra ise, muhtemel olan sorunlar kendini 
göstermeye başladı. 

Yemeklerimizi birlikte yerken ilk olarak 
yemeklerimiz ayrıldı. Biz yemek vaktinde 
odamızda yemeği bekliyor ve önümüze ne 
gelirse onu yiyorduk. Bu benim için güce-
nilecek bir şey değildi fakat bundan sonrası 
için korkmaya başlamıştım. Bazen içerden 
kumamla eşinin kavga ettiğini duyuyor-
dum. Kavga mevzusu ise, genelde bizdik. 
Kumam bizi yalnız bırakmayacağını söylü-
yor eşi ise buna şiddetle karşı çıkıyor ve pa-
rasının yetmediğini soyluyordu. Haklıydı. 
Ona hiçbir zaman kızmadım bize bakmakla 
yükümlü degildi. Bu zamana kadar da her 
ihtiyacımızı karşılamış hatta çocuklarıma 
da abi olmuştu. Ta ki o güne kadar. Birlik-
te geçirdiğimiz beş ayın ardından bir gün 
odanın kapısında küçük bir mutfak tüpü 
ve iki poşet erzak buldum. Bu üstü örtülü 
olarak “mutfağı kullanma” anlamı taşıyor-
du. Buna da katlanmam gerekiyordu çün-
kü mecburdum. Böylece her hafta odama 
konan iki poşet erzağı çocuklarıma yemek 
yapmak için kullanıyordum. Sonra poşetler 
üç haftada bir gelmeye başladı. Bir müddet 
sonra kumamın gizli gizli verdiği yemek-
lerden başka bir şeye ulaşamaz olduk. Ku-
mamın da yapabileceği bir şey yoktu çünkü 
bir kere bize yemek verirken yakalanmış ve 
ağır bir dayak yemişti. Bizim artık bu evden 
gitmemiz gerekiyordu. Bir akşam çocukla-
rımın ağlaması üzerine kumam ve eşimin 

Zehra...
M E L İ H A  K E K E Ç

olduğu odaya girip yiyecek bir şeyler alıp 
alamayacağımı sordum. Kumam hemen 
ayağa kalkıp mutfağa yönelmişti ki, eşinin 
kolundan tutup çekmesi ile kalktığı yere 
oturuverdi. Adam bana dönüp ağza alınma-
yacak laflar edip evi terk etmemizi söyledi. 
Gözlerimden bir anda yaşlar boşaldı. Ken-
dimi güçlükle evin dışına attım. Üstümde 
ince bir ferace ayağımda ise, kampta verilen 
artık giyilemeyecek durumda olan bir ayak-
kabı vardı. Elimi ağzıma bastırıp apartman-
dan aşağı indim. Çığlık atmak, bağırmak ve 
hüngür hüngür ağlamak istiyordum. Du-
varlara sürtünerek ve inleyerek uzun süre 
yürüdüm. Gözyaşım durmuyordu. İki üç 
sokak sonra bir köşede diz çöküp ağlama-
ya devam ettim. Vücudumu hararetli bir 
titreme almıştı. Kendime gelemiyordum. 
Sonrasını ise hatırlamıyorum. Gözlerimi bir 
hastanenin acil servisinde açtım. Uyandı-
ğımda ilk aklıma gelen çocuklarım olmuş-
tu. Şimdi kim bilir ne yapıyorlardı, ben kaç 
saattir bu haldeydim, eve nasıl dönecektim. 

Ben sokakta fenalaşınca bir kadın beni alıp 
hastaneye getirmiş. Bir saat uyuduktan 
sonra da kendime gelmişim. Uyanır uyan-
maz hala yanımda olan kadınla hastanenin 
tercümanı sayesinde konuştuk. Bana karşı 
merhametli ve sevgi doluydu. Ben yatak-
ta uyurken terleyen alnımı elleriyle siliyor 
açılan başörtümü düzeltiyordu. Ona çok 
güvenmiştim. Başımdan geçen her şeyi bir 
çırpıda anlatıverdim. O da dinledi ve en so-
nunda bana yardım edebileceğini söyledi. 
Birlikte hastaneden çıktık.  Beni evime bı-
raktı ve yarın benimle birini tanıştıracağinı 
söyleyip oradan ayrıldı. Diğer gün dediği 
saatte gelerek beni ve çocuklarımı alıp bir 
yardım derneğine götürdü. Dernekteki kişi-
lere yaşadıklarımı ve maddi durumumuzun 
kötülüğünden bahsettim. O gün her ay bana 
elden verilmek üzere azımsanmayacak bir 
yardım bağlandı. Uzun zaman sonra ilk defa 
güzel bir şeyler yaşıyordum ve çok mutluy-
dum. 

O gün dernekten sonra eve geldik. Akşam 
olmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Dernek 
bize yardım etse bile dört çocukla tek başına 
yaşamak zordu. Bir erkeğin himayesi benim 
için gerekliydi. Akşam bir konu konuşma-
mız gerektiğini söyleyip kumamın ve eşinin 
yanına girdim. Bir dernekten bağış alaca-
ğımı ve bu bağışın bu evde yaşamam koşu-
luyla verildiğini, eğer burda yaşamama izin 
verirlerse aldığım yardımın yarısını onlara 
kira olarak vereceğimi söyledim. Planım işe 
yaramıştı, para vereceğimi duyunca beni 
ve çocuklarımı kabul ettiler. Bu olaya en az 
benim kadar sevinen diğer kişi de kumamdı. 
Böylelikle birlikte yaşamaya devam ettik. 
Daha sakin ve daha huzurluyduk. 

Bir hafta geçmeden bana yardım eden kadın 
yanıma geldi ve bir işte çalışıp çalışama-
yacağımı sordu. Hemen durumu kumama 
anlattım eğer çocuklara bakarsa çalışabi-
leceğimi ve eve para getirebileceğimi söy-
ledim. O da kabul etti, çocuklarımı kendi 
çocukları gibi seviyor, kol kanat geriyordu 
ilk günden beri. Şimdi bir kapı daha açıl-
mıştı. Bir lokantaya bulaşıkçı olarak girdim. 
Elimden geleni yapıyordum sabah en erken 
ben gidiyor en geç ben çıkıyordum. Bu işi 
kaybetmemem gerekiyordu. Fakat benim 
için biçilen imtihanlar henüz son bulma-
mıştı. Çalışmaya başladıktan bir buçuk ay 
sonra iş kazası geçirdim. Yere konulan bir 
kızgın yağ tenceresi hemen yanı başımda 
devrilince ben de kayıp yağın içine düş-
müştüm. Apar topar hastaneye götürüldüm 
vücudumda ciddi oranda birinci derece ve 
ikinci derece yanıklar oluşmuştu. İşin kötü-
sü bana bu halde bakabilecek kimse yoktu. 
Her şeyden ümidi kesmiştim. Çocuklarıma 
kumam bakabilirdi fakat ben nasıl iyileşe-
cektim. Hastaneye yattığım günlerde ciddi 
sıkıntılar yaşadım. Hemşireler ile anlaşa-
mıyor, acılara dayanamıyordum. Ağrı kesici 
istiyor, Türkçe bilmediğimden kendimi ifa-
de edemiyordum. Tuvalete gitmek, yemek 
yemek bir işkence olmuştu benim için. En 
çok içimi acıtan şey ise, çocuklarımı göre-

miyor olmaktı.
Kazanın ikinci günü bana yardım eden ka-
dın hastaneye geldi, ona, bana bakacak bir 
refakatçimin olmadığını söyledim. Yine 
yardımcı olacağını söyleyip yanımdan ay-
rıldı. O kadın için hala dua ediyorum. 

Ertesi gün hastaneye iki üniversite öğren-
cisi geldi. Sabah biri, akşam biri yanımda 
kaldı. Diğer günlerde de başka kızlar, diğer 
günlerde başkaları… Sürekli yanımda biri-
leri oluyordu. Anladığım kadarıyla ders sa-
atlerine göre sırasıyla benimle ilgileniyor-
lardı. Bana çok iyi davranıyor, ihtiyaçlarımı 
karşılıyorlardı. Bu zaman diliminde ondan 
fazla kızla tanıştım, sonrasında da evime 
gelip gittiler. Böylelikle hastane günlerini 
de bir şekilde atlattım. Eve geldim, sürekli 
olarak yaralarımın temizlenmesi gerektiği 
için kumamdan yardım alıyor onun işle-
rini zorlaştırıyordum. Bu zor zamanlarda 
aldığım yardımın hepsini kumamın eşine 
verdim. Tek istediğim bu çatının altında 
kalmaktı. Her ne kadar bana zor günler ya-
şatsalar da bu halimle bana ve çocuklarıma 
sahip çıktılar. Üç ay kadar da bu yaralarla 
yaşadım. Şimdi vücudumda ciddi oranda 
izler var fakat çocuklarımın başında sapa-
sağlam oturmam benim için yeterli. 

Halen yardım alıyorum, hayırseverler bizi 
hiç yalnız bırakmadı. Elimden tutan kadını, 
hastanede başımda bekleyen öğrencileri ve 
evimize erzak getiren insanları unutma-
yacağım. Bundan sonra beni neler bekliyor 
bilmiyorum ama tüm gücümle, ölene dek 
çocuklarıma sahip çıkmaya çalışacağım ve 
benim gibi acılar çekmiş yüzlerce kadından 
biri olarak öleceğim. 

Son olarak ülkenize ve insanına minnetta-
rım. Her şey için teşekkür ederim.
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Sınırsız Şenlik
Dünyanın En Güzel Dili; “Çocukça”

Buraya gelirken bir şey vardı beni 
buraya çeken, çocuklara her sa-
rıldığımda gönlüme ‘inşirah’ 

olan bir şey, bize ‘anne’ diye seslen-
diklerinde yüreğimi acıtan bir şey…
zaman kavramı değerini yitiriyor bu-
rada… aynı saniye içinde oluyor ne 
oluyorsa ve biz yaşarken kopuyor kı-
yamet.

Ve zaman yitiriyor tüm manasını; 
yaşanabilecek en güzel an da, en kor-
kunç an da yaşandığında aynı saniye-
de.

Tenleri ve kıyafetleri bir başka beyaz, 
yüzlerine daha önce dehşete hiç şa-
hitlik etmemiş bir rahatlıkla yayılan o 
gülümsemeleri ile, 

Birer yabancı olmalıydık onların gö-
zünde, onların; güzeller güzeli ço-
cuklarımın.

Sahi, bizim çocuklar çok güzel değil-
ler mi?

Tebessümlerine karşılık aldıklarında, 
yaşadıklarını hissediyorlar yeniden, 
varoluşlarını tasdiklemek gibi bir şey 
olmalı bu bir bakıma. gözlerini dört 
açıyorlar, öyle ya; bir şeyler vermek 
için burada olmalıydık, yoksa ne işi-
miz vardı bizim Suriye’de, savaşın 
renkleri soldurduğu bu yerde. 

Öyle miydi sahiden; bir şeyler vermek 
için mi oradaydım, yoksa bir şeyler 
almak için mi?

Ama şunu biliyorum ki, dediği gibi 
şairin; “bir şey koptu benden, şey; her 
şeyi tutan bir şey”,
bunu o akşam üzeri terk ederken an-
ladım azez’i…

Gözlerimi hiç kırpmak istemedim; 
gecenin şehre verdiği telaşlı kıpır-
danmayı, camilerden sızan yeşil ışık-
ları, annesinin kolundan çekiştirdiği 
bir çocuğun sendeleyen yürüyüşünü 
seyrederken, ta ki yanana kadar göz-
lerim.

Hikayelerini sormaya korktum, olur 

ya bilmeden dokunursam birinin ya-
rasına, ya bir de ben kanatırsam o ya-
rayı diye.. belki de bu yüzden, savaşın 
acı dolu hikayeleri yok havsalamda.

Ama bir çocuğun; o minik yüreğinde 
kopan tüm fırtınalara karşı dünyanın 
kayıtsız kaldığı bir çocuğun, tel ör-
güler ardında, her şeyden habersiz, 
öyle başını kollarına dayamış oturuşu 
dağlamaya yetmez mi bir yüreği?

Ellerini tutuyorum, hayır hayır, o 
son damlasını tutuyorum inancımın; 
umuda dair, sevmeye dair, insana 
“insan” olarak kıymet verebilmeye 
dair…

Ve sahi, bizim çocuklar çok güzel de-
ğiller mi?

Azez’den son defa çıkarken, gözleri-
mi kapatıyorum, yarı açık olan araba-
nın camından yüzüme esiyor rüzgar, 
kulağıma manasını anlamadığım o 
telaşlı konuşma sesleri geliyor. yu-
muyorum gözlerimi ve parmağımı 
koyuyorum o çizginin üzerine. 

Zahra ile oynadığımız seksek geliyor 
nedense aklıma ansızın, bir taş alı-
yorum yerden, tıpkı öğrettiğim gibi 
zahra’ya, tek ayak çizginin üzerinde 
duruyorum,  ayağımı kaldırınca gö-
rüyorum ki silinmiş o çizgi; o tebeşir-
le çizdiğim çizgi, zahra’ya aşmasının 
yasak olduğunu söylediğim çizgi…

Bir taş daha alıyorum yerden, daha 
uzağa atıyoruz bu sefer ve ayağımı-
zın altında kalan ne kadar çizgi varsa 
siliyoruz, siliyoruz tüm çizgileri ara-
mızdan, sınır çizgilerini; bir gecede 
çizilen o çizgiyi, zahra’ya aşmasının 
yasak olduğu söylenen çizgiyi…

C E Y D A  Y I L D I Z
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Suriyeliler 
evine dönsün!

D İ L A R A 
G Ü Z E L D E R E

İnsan olmanın ne anlam ifade ettiğinin, insanın insana 
karşı sorumluluklarının unutulduğu bir dönemde yaşı-
yoruz. Kendimizden başkasına hayrımız dokunmuyor, bir 

hayır işlediysek de ilk fırsatta karşımızdakinin başına kakı-
yoruz. Tıpkı ülkemizde yaşayan mültecilere yaptığımız gibi. 
Bu yıl Sınırsız Şenlik, ülkemizde Suriyeli mültecilere karşı 
nefret söylemlerinin ve düşmanlığın en fazla olduğu döne-
me denk geldi. Bir gün öncesinde “Suriyeliler evine dönsün!” 
şeklinde söylemlere şahit olurken bölgeye vardığımızda geri 
dönebilecekleri bir evlerinin olmadığını bizzat gördük. 

Çok isterdim milyonlarca insanın kendi tercihleriye ülkeleri-
ni terketmiş olmalarını, ha deyince dönebilmelerini ve haya-
ta yeniden başlayabilmelerini. Çok isterdim bir kuru ekmeğe 
muhtaç olmamalarını ama günde üç öğün sadece ekmek ye-
diklerini öğrendim ve belki yarın o ekmeği bile yiyemeyecek-
lerini. Mesela en ufak bir olumsuzluğu dahi kaldıramayan, 
her fırsatta mutlu olmayı hak ettiğini söyleyen insanların 
aynısını Suriyeliler için de düşünmesini isterdim ama Suri-
yeliler hayatlarına devam etmeye çalışıyor diye üzülen hatta 
öfkelenen insanlar gördüm. Tüm bunların yanında, Allah’a 
hamdolsun ki, tüm bunlarla beraber Suriye’ye mutluluk gö-
türmeyi dert edinen insanlar da gördüm. 

Sınırsız Şenlik’in amacı, Suriye’ye mutluluk götürmekti, ço-
cukların yüzünü güldürmek, onlara çocuk olduklarını hatır-
latmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktı. Onları ne 
kadar mutlu edebildik, hayatlarına ne ölçüde dokunabildik 
bilmiyorum. Çocukları mutlu etmek için çok şey yapamadık 
belki ama onların, her şeye rağmen mutlu olmanın bir yo-
lunu bulduklarına şahit olduk. Onları anlamasak bile bize bir 
şeyler anlatmaktan ne kadar keyif aldıklarını gördük. Tek tek 
yanımıza gelip, boyalı yüzlerini gösterdikten sonra beğen-
diğimizi görünce yüzlerinde oluşan tebessüme ortak olduk. 
Bizi uzaktan izleyen çocuklar vardı mesela, alanda sıkıntı 
yaşadığımızda yardıma koşan ve sadece bize yardım ettikleri 
için mutlu olan çocuklar. O çocuklarla kocaman bir ekip ol-
duk. Kardeşlerine göz kulak olan çocuklar vardı öte yandan, 
oyun oynamaya ikna edemediğimiz çocuklar. Küçük kardeş-
lerini izlerken gözlerinin içi gülen çocuklar gördük. 

Bir gün dahi dayanamayacağımız şartlar altında büyüyen bir 
nesil gördük. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla vatanlarını sıfır-
dan inşa etmeye çalışan bir halkın direnişine şahit olduk.
Şenlik vesilesiyle kardeşinin derdiyle dertlenen, tebessü-
müyle mutlu olan insanların, Allah hepsinden razı olsun, ne 
kadar güzel işler yaptığına tanık olduk. 

ocukların fotoğraflarını sizlere göstermek için can atıyorum. 
Şınnii (bana sarıl) diye önümüze koşmalarını, feraşe (kele-
bek) çizdirmek için heyecandan zıplamalarını, bisseyi (kedi) 

anlatabilmek için önümde miyavlamalarını resmetmek, fotoğraf-
lamak, yazmak ve bunların hepsini sizlere gösterebilmek için can 
atıyorum. Ama görmemelisiniz. Gördüklerinizi unutamaz, o bakış-
larda hissettiklerinizi içinizden atamazsınız. Haklısınız da, çünkü 
ben atamıyorum. Hepsi her an her saniye gözlerimin önünden film 
şeridi gibi geçiyor çünkü. Kafamda Balta Balta dansı, yüzümde gü-
lümseme, kalbimde hüzün, gözlerimde hepsinin her halini, ahva-
lini anlatabileceğim şekilde suretleri geliyor. Bağ kurmamak için 
isimlerini sormamaya çalışmamın da, gözlerine uzun süre baka-
mayışımın da bir anlamı olmadı. Saniye saniye hepsi işlendi tüm 
hücrelerime. 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve gelenekselleşme yolundaki “Sı-
nırsız Şenlik” ekibinde ben de vardım. Yüzlerce insan arasından 
öyle bir nasib oldu ki, alınan biyopsilerime, kullandığım 9 tane 
ilaca, 4 tane vitamine, dok-
torlarımın “nolur gitme, 
hastalığın ilerliyor” deme-
lerine ve en derin sancıları-
ma rağmen, içimdeki sade-
ce gitme isteğine dayanarak 
yola çıktım. Tek diyebildi-
ğim ve hissettiğim “oraya 
gitmeliyim” oldu. Nasibin 
ne olduğunu unutmaya 
yüz tutmuşken ve sadece 
oradaki insanlara yardıma 
gittiğimi düşünürken, vesi-
lelerin birbirini kovaladığı, 
aslında şifalanması gereke-
nin “ben” olduğunu, hüzün 
ve mutlulukla harmanlana-
rak öğrendiğim bir yolculuk 
oldu. Şairin de, “büyük de-
ğişimlerde ya bir insan bir 
şehre gelir ya da bir insan 
bir yolculuğa çıkar” dediği 
gibi, ben hem yola çıkmış-
tım, hem de bir şehre gelmiştim. 

Açıkçası Türkiye’de Suriyelilere  yönelik tepki ve tavırları “ba-
zen” haklı buluyorum. Hiçbir yerde 8 seneyi aşkın misafirlik olmaz 
ve yine hiçbir yerde bu kadar “düzensiz” olarak kimse tutulmaz. 
Medya ve politikacıların yansıtmaya çalıştığı algıya bakılınca, in-
sanların hala kitleler halinde ayaklanmıyor oluşu da biraz umutvar 
olmamızı sağlıyor. Ama inanıyorum ki, gerçekten ama gerçekten 
yaşanılanları objektif bir biçimde görebilseler, yaşayabilseler bu 
tutunulan tutum ve tavır tamamen pozitif yönde değişecektir. 

Hep inanılanın aksine, tüm Suriyeliler topraklarını bırakmış du-
rumda değiller. İlk savaş başlangıcında, topraklarımıza gelenler, 
bizlerinde düşündüğü gibi, kalıcı olmayı düşünmediler. Ama de-
vam eden süreç, tüm dünyaya bir mülteci akışını ortaya çıkarttı. 
Ancak, ülkesini bırakmayan ve/veya bölge temizlendikten sonra, 
tekrardan Suriye’ye dönen binlerce insan var. Bu insanların çoğu 
da Azez bölgesinde yaşıyor. Azez bölgesi, Cerablus ve İdlib’e göre, 
olayların en aza indiği yer diyebiliriz. Ancak bu size her şeyin yo-
luna girdiği izlenimi vermesin. Azez’de her şeyin yolunda olması 
demek, sürekli olan çatışmaların, patlamaların sayılarının sadece 

azalması demek. Her şeyden önce Azez’e geçtiğinizde görebildiği-
niz iki şey var: Göz alabildiğine plastik poşet ve toz bulutları. Nefes 
almanın bile zorlaştığı bölgede, olaylar en aza da inse, köyler yeni 
yeni toparlanmaya başlamış. Etrafta inşaatlar gördüğümde biraz 
sevinsem de, daha sonradan bunların Türkiye’deki inşaat firmala-
rının yaptırdığını ve oradaki yerli halka faiş fiyatlardan satılacağını 
öğrendim. Köylerde gördüğümüz üç beş ev, yıkık dökük binalar dı-
şında, kalbime zamk gibi yapışan ve daha da atamadığım gözümün 
görebildiği kadar uzağa yayılmış kamplar vardı. Bu kamplar İHH 
tarafından ilk olarak tüm altyapısı sağlanmış koyteyner kentler 
olarak hazırlanmış ancak Suriye’nin diğer yerlerinden gelenler ne-
deniyle ihtiyaç karşılanamamış ve sonrasında çadır kentler olarak 
devam etmiş, en sonunda ise, zeytin ağaçlarının altına yerleşen 
insanlarla devam etmiş. Evet, zeytin ağaçlarının altında yaşayan 
insanlar var ve çadırlarda yaşamak Azez’de bir lüks. Toplamda 5 
konteynır kent var ve hepsinde 300 binden fazla insana yer imkanı 
tanıyor. Bölgede su yok, günde sadece bir iki saat temiz su veriliyor 
ve çocukların yüzde 80’i su yetersizliğinden dolayı böbrek hasta-

sı, bu sebeple de hijyenden 
kaynaklı hastalıklar gün-
den güne artıyor. Çocukla-
rın yüzüne bizzat boya ya-
pan birisi olarak, hepsinin 
yüzlerinde ve ellerinde ağır 
yaralar gördüğümü söyle-
yebilirim. Bunun sebepleri, 
susuzluk ve kirlilik oldu-
ğu gibi, ilaç yetersizliği de 
önemli ölçüde öne çıkıyor. 
Dilimin varmadığı, kalbi-
min titrediği en büyük ek-
siklik ise, bölgede un yok. 
Erzak yok. Malzeme yok. 
Bölge bir nebze temizlense 
de, istihdam, çalışacak alan 
veya herhangi bir alter-
natifleri yok, Türkiye yada 
dünyadaki sivil toplum ku-
ruluşlarının sağladığı alan-
lar ve yardımlar dışında. 
Son tepkiler nedeniyle de, 

maalesef ki, yardımlar bitme noktasına gelmiş durumda. Günden 
güne sağlıksız ve yetersiz beslenme, temel temizlik malzemelerine 
ulaşamama ve daha bir çok olumsuzluklar yaşamalarına rağmen 
ülkelerinden vazgeçmeyen sıkışıp kalmış binlerce insan ölümle 
yüzleşiyor. 

Bizler sadece savaşın en ağır yüzüyle karşılaşmış çocukların yüzle-
rinde tebessüm oluşturmak için 15-23 Eylül tarihlerinde Suriye-A-
zez bölgesine on bin kırtasiye setimizle beraber şenlik düzenlemek 
için gittik. Çok mutlu olduk, çok mutlu ettik. Ancak hayatımın en 
eğlenceli, en mutlu, en hüzünlü ve en karmaşık günlerini yaşadım, 
yaşıyorum. Sıkışıp kalmışlığın ortasında, hiçbir suçu olmayan bin-
lerce çocuk var sınırın öteki tarafında ve bütün acıyı en çok onlar 
çekiyorlar. Yarın doyacakları meçhul, su içecekleri meçhul, ilaç 
bulacakları meçhul, hastalıklarının iyileşeceği meçhul. Buna rağ-
men mutlu olmak için tek bir sarılışınızın, gülümsemenizin yettiği 
çocuklar var orada. Ufacık bir dokunuş kitlesel bir etkidir ve senin 
o ufacık dokunuşuna ihtiyacımız var kardeşim. Bize, çocuklara, ha-
yatlara dokunmaktan çekinme! Sana ihtiyacımız var!

Oradaydık! Sınırsız Şenlik 2019
S Ü M E Y Y E  A Ç I K G Ö Z
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Bunca zaman hayatımı gerçek zannederdim. Hakika-
ti yaşadığımı ve hatta okul, aile, arkadaşlar derk-
en hakikatin içinde kaybolduğumu sanardım. Oysa 

asıl hakikat, Suriye’deymiş. Bizler sahte gerçekliklerimizle 
boğuşurken, aslolan sınırın iki adım ötesindeymiş. Şen-
likten sonra kendi düzmece dünyama döndüğümde kafam 
hayli karışmıştı. Çünkü neden, nasıl, niye sorularının cevabı 
maalesef yoktu.

Mülteci kampları, mahremiyetin aleniyetle mücadele et-
tiği, belirsizliğin içinde bir yaşam inşa edilmeye çalışılan, 
“bugünü de atlatalım” kabulüyle güne başlanan, çok küçük 
ama içinde bulunanlar itibariyle bir o kadar da büyük yaşam 
alanları. Yarın için planları yok. Çünkü orada geleceğe dair 
öngörüde bulunmak, her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal et-
mek kadar zor. Savaştan kaçmak, burada meçhul bir yaşama 
razı olmayı gerektiriyor. Çünkü savaşın ve bu savaşın sorum-
lularının itikadı zulüm olmuş vaziyette.

Sınırsız Şenlik sayesinde, savaşın izlerini kalplerinin en der-
inlerde, belki de sonsuza dek taşıyacak olan binlerce çocuğa 
ulaştık. Savaşın vahameti altında ezilmekten kurtulmuş bu 
çocuklar, üzgün ya da kızgın değiller. Hiçbir şeye, hiç kim-
seye karşı sitemleri yok. Çünkü onlar, etraflarında olup bit-
enin kavgasını vermek zorunda değiller. Zaten, bu görevi 
üzerine vazife olmayan herkes fazlasıyla üstlenmiş durum-
da. Bu çocukların özlediği bir şey var ki onlara bunu vermek, 
bu topraklardan savaşı silmek kadar zor, ama imkansız değil. 
Onlar bağlanabilecekleri, kendilerini koşulsuz şartsız, old-
ukları haliyle kabul eden, onlara samimiyetle kucak açan bir 
memleket istiyorlar. Bu özlemlerini, onlar için burada olan 
bizlerin ellerini tutarak, gözlerimize bakıp gülümseyerek 
ve bizlere sıkı sıkı sarılarak gidermeye çalışıyorlar. Biz on-
lara özledikleri memleketlerini hatırlatıyoruz. Dünyanın her 
zaman bu kadar kötü olmadığını, her şeyin geçebileceğini, 
hiç olmazsa onların yanında olduğumuzu ve olabileceğimi-
zi… Onları terketmediğimizi…

Birçok yardım kuruluşu ellerinden  geldiğince bu insanlara 
yardım etmeye çalışıyorlar ancak tüm dünyaya hakim olan 
faşizm ve ırkçılık, ahlaki ve insancıl değer yargılarımızı ye-
rle bir etmiş durumda. Daha iyi yaşam koşulları ümidiyle 
ülkemize sığınan mültecilere, gözümüzün önünde sefaletle 
mücadele eden bu insanlara karşı hoşgörü ve merhametimizi 
kaybettik. Yerini ise, kin ve öfkeye bıraktık.

Suriye, çaresizliği iliklerine kadar hissetmiş ve buna göğüs 
germiş insanlarla dolu. Bir kısmı kamplarda, belki de yerinde 
bulamayacaklarını bile bile, evlerine dönecekleri günü bekli-
yor. Bir kısmı ise, savaşın getirdiği yıkım ve kaybolmuşluğun 
içerisinde, yaşamanın ölmekten daha normal olduğu gün-
leri bekliyor. Görünen o ki, bu topraklarda herkes bir şeylere 
sabrediyor.

Sabrın sonunun selamet olması ümidiyle…

Topraklardaki 
Sabır
Z E H R A  İ C L A L  Ö Z A L
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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nde kurucu başkan olarak 
uzun yıllar görev aldınız. Bunun yanı sıra, çok uzun zamandır da 
sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve organizasyonlarında aktif 
görev alıyorsunuz. Bu süreci bir de sizden dinlemek isteriz. Bu yola 
nasıl çıktınız ve yine bu yolda sizi en büyük motive eden durum ne 
idi?

1995’te Milli Gençlik Vakfı’yla tanıştım, geç bir tanışma oldu 
benim için, üniversite hazırlıktaydım. Ondan sonraki süreçte 
ise, teşkilatta kurduğum arkadaşlarla burada edindiğimiz işle-
rin devamlılığıyla da hep bir şeylerin içinde, teşkilatlanmanın 
içinde oldum. Aslında sivil toplumda alınan bilginin karşılığının 
yine hizmet ederek topluma verilmesi gerektiğine inanıyorum, 
çünkü ben de böyle öğrendim. Üniversite 1. Sınıftayken liselilerle 
ilgileniyordum, üniversite bitince de üniversiteli gençlere abilik 
etmeye gayret ettim, bu manada da Milli Gençlik Vakfı, Anadolu 
Gençlik Derneği, Genç Müsiad, Yedi Hilal dernekleri ile İHH öze-
linde dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlara yardım etmeye 
gayret ettim.  Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nde uzun yıl-
lar başkanlık yaptım. Çok güzel çalışmalar yaptığımıza inanıyo-
rum ama her şeyin bir zamanı olduğu gibi başkanlığımın da bir 
zamanı vardı. Ben oradan ayrılarak, Mülteci Dernekleri Federas-
yonu başkanlığını üstlendim. İnanıyorum ki, bundan sonraki sü-
reçlerde de Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, çalışmalarına, 
daha da hız katarak devam edecektir. Gönüllüsü olarak her zaman 
yanlarındayım. Zaten dinamik ilişkimiz, Mülteci Dernekleri Fe-
derasyonu ile de devam etmektedir.  

Bir insanın, ömrünü 3’e bölmesi gerekir. Üçte birini işine, üçte bi-
rini ailesine, üçte birini de topluma faydalı olacak işlere ayırırsa, 
güzel yaşamış olur diye düşünüyorum.

2011 yılından itibaren Suriye’den Türkiye’ye, yoğun bir şekilde kit-
lesel göç gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Uluslararası Mülteci Hakla-
rı Derneği’nin geçirmiş olduğu süreçlerden ve bu anlamdaki etki-
lerinizden bahsedebilir misiniz?

Derneğimiz 2013 yılında kurulmuştu ve o zaman Uluslarara-
sı Yabancıları Koruma Kanunu yürürlükte değildi, hatta öyle bir 
kanun yoktu bile diyebiliriz. Kanun, 11 Nisan 2014’te kabul edildi 
ve 2015’te yürürlüğe girdi. Sonuç itibariyle, Türkiye’de 4 milyon 
rakamını zorlayan Suriyelilerin aynı yoğunlukta olmasa da, Öz-
beklerin, Taciklerin, Çeçenlerin, İranlıların, Mısırlıların hamisi 
olan bir Türkiye profili var. Ancak bu hamiliğe de net olarak ka-
rar verememiş, hukuki düzeni buna göre oluşmamış olduğu için 
yabancılar meselesi tamamen polis kuvvetlerine bırakılıp konu-
ya güvenlik perspektifiyle bakıldığında ister istemez, mağdur ve 
mazlum insanların mağduriyetleri daha fazla artırıldı. 

Ne yazık ki, iltica taleplerinin havaalanlarında geri çevrilmesini 
değerlendirecek bir uzman bulunmadığı gibi, hatta sanki hiç bu-
raya gelmemişler gibi, belki ölüme belki işkenceye uğrayacakları 
ülkelerine geri gönderildikleri bir süreçte ortaya çıktık ve biz o 
zaman bu çevrede balta girmemiş bir ormana giren kaşifler gi-
biydik. Bir yandan ilerlemeye çalışıyor, bir yandan da önümüze 
çıkan engelleri ortadan kaldırmaya, baltalarla kendimize yol aç-
maya çalışıyorduk. 

Gerçekten bugün 2020 yılında Türkiye’de artık yabancılar/göç-
menlerle ilgili yasalar ve yönetmeliklerin tamamlandığı, bizim 
zamanımızda bu yasa ve yönetmeliklerdeki açıklar dolayısıyla 
yaşadığımız sorunlar, gerek Anayasa Mahkemesi Genel Danış-
tay’ı gerek İdare Mahkemelerinde aldığımız mahkeme karar-
larıyla artık belli bir yargı teorisinin oturduğu, acil eylem plan-

Röportaj Uğur Yıldırım
E S L E M  D İ L A N  Y E L K E N

larımızın içinde “uçağa bomba ihbarının yapılmasının bir şık 
olarak tutulduğu” günlerden, artık havaalanına gitmek zorunda 
kalmadığımız, hatta o dönemde iletişim kurmamız bile büyük 
bir problemken, şimdi belli iletişim kanallarıyla mağduriyetlerin 
giderilebildiği bir döneme geldik. Tabii, bu dönemin o eski ola-
ğanüstü hal döneminde artık olmaması da işin kolaylaştırıcı yanı 
diyebiliriz. Türkiye, canlı bombaların patladığı, her gün yüzbin-
lerce insanların sınırdan içeriye girdiği, bu insanların çoğunun 
kimlik bilgi kayıtlarının ve daha birçok bilgilerinin belirsiz oldu-
ğu, insanların hâlâ Avrupa’ya geçmek için denizlerde ve yollarda 
ölümü tattığı 2015’i 2016’yı bununla birlikte, savaşın ardından 
geçen bir dokuz yılı da geride bıraktı. Savaşın ardından diyoruz 
ama savaşın hâlâ bitmediğinin altını çizmek gerekiyor çünkü 
hâlâ İdlib’te bugün 2 milyona yakın insan Türkiye’ye doğru gel-
meye devam ediyor. Aslında hâlâ göç/mültecilik ortadan kalkmış 
değil. Mültecilikle ilgili konuşurken veya Avrupa’nın mültecilik 
konusunu ele alırken söylediğimiz, “mülteciliği doğuran sebep-
leri ortadan kaldırmadan mülteciliği ortadan kaldıramazsınız” 
söyleminin tezahürü olarak İdlib/Suriye’de savaş, Afrika’da kıt-
lık varsa, Arakan’da insanlar yurtlarından sürülüyor, Doğu Tür-
kistan’da insanlar toplama kampına alınıyorsa, gerçekten dün-
yada  mültecilik  devam ediyor demektir ve bu sorun var olmaya 
da devam edecek, daha da büyüyecektir. 
Hak savunuculuğu anlamında geçtiğimiz yıllarda dediğim gibi 
Türkiye’de anayasa mahkemesi kararlarında emsal niteliğinde 
kararlar alınması, idari mahkemelerde veya yerel mahkemeler-
de mevzuatın bu noktada işler hale getirilmesi için ciddi çabalar 
oldu. Bugün geldiğimiz noktada ise, Türkiye artık yabancı nüfusu 
5 milyonu aşmış ve “misafir” kavramıyla insanların zihinlerinde 

“evet, bu insanlar geriye dönecekler” diye iyimser değerlendir-
melerin yapıldığı bir dönemde. Fakat hâlâ savaşın devam ettiği bu 
dönemde, artık uyum ve entegrasyon politikalarını konuşmamız 
gerekirken yanlış bilgilerle uğraşıyor ve bunlarla vakit kaybedi-
yoruz. Burada 600 binin üzerinde insan, bir şekilde çalışıyor, eği-
timlerine devam etmeye çalışıyor. Birçok sektörde çalışıp kendi 
aşlarını kaynatmaya uğraşıyor ve hayata tutunmaya çalışıyorlar.
 
Her göç olayının o acil travmatik bölümü atlatıldıktan sonraki 
sürecine çok uzun zaman önce geçtik aslında ve bundan sonra 
konuşmamız gereken şey; uyum ve entegrasyon. Bundan sonra 
konuşmamız gereken şey gettolaşmak, gelir dağılımdaki uçu-
rum, yahut sigortasız çalışma/ emek sömürüsü ve dışlanmanın, 
faşist tutumların, birlikte yaşamaya engel olacak unsurların or-
tadan kaldırılmaya çalışılması. Artık bunları konuşmanın zamanı 
geldi.

Ülkemizde bugün, 5 milyonun üzerinde mülteci bulunuyor. Bah-
setmiş olduğunuz gibi uyum ve entegrasyon süreci, bugün ülke-
mizde temel ilgilenilmesi gereken konular olmuştur. Sizce, bu ka-
dar mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de uyum ve entegrasyon 
süreci nasıl olmalıdır?

En önemli iki etkenden biri çocuklar için eğitim. Çocuklar, uyumu 
en iyi gerçekleştiren kişiler aslında. Çocukların okullaşması  bir 
köprü görevi görürken aynı zamanda gelecek nesillerin o toplu-
mun içinde rahatça yaşaması için atılan bir tohum oluyor. Bir di-
ğeri de iş gücü, hali hazırda göç eden bir birey/aile göç ettiği yere 
tüm unsurlarıyla beraber geliyor ve o ailenin mülteci olarak ara-
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dığı ilk şey; eskiden kaybettiği aile yaşantısını aynı şekilde devam 
ettirebilmek. Suriye’de lokantacı olan bir kişinin Türkiye’de de 
bu işi yapması kendi özlediği, yetisinin olduğu işe geri dönmesi 
bu noktada rehabilitasyon sürecini de kendi içinde barındırıyor 
ve bundan kazandığı gelirle hayat mücadelesinde yer alabilme-
sini sağlıyor. Anlayacağınız iki önemli şey eğitim ve iş gücü. Bu 
noktada Türkiye’de özellikle yabancının iş gücünün sömürülme-
si alanında alışkanlık var, geçmişte de böyleydi. Aynı zamanda 
mevzuat anlamında da sıkıntılar bulunmakta.

Bugün 3.6 milyon Suriyeliden bahsediyoruz fakat çalışma iz-
niyle emek  piyasasında olan Suriyelilere baktığımızda sayının, 
130.000-150.000 civarlarında olduğunu görüyoruz. Bu veriler 
-tek başına- kayıt dışı çalışmanın olduğunu, emek sömürüsünün 
ortaya çıktığını ve yine ülke açısından bir sigorta kaydının oluş-
tuğunu ortaya koyuyor. Devlet bir yandan kendi işsizleri varken, 
yabancılara iş imkânı sağlamayı veya kolaylaştırmayı devlet eko-

nomisine karşı tehdit olarak algılar-
ken bu insanların sağlık ihtiyaçlarını 
da yardım nazarında götürmeye ça-
lıştığından diğer tarafta sigorta prim 
kaybına uğruyor. İş piyasasına da ge-
nel anlamda baktığımızda bu durum 
haksız bir rekabeti de beraberinde 
getiriyor çünkü sigortasız çalıştırı-
lan bir Suriyeli, sigortalı çalıştırılan 
bir Türk’ten daha ucuza çalıştırılıyor 
bu durum da Türklere daha fazla iş 
imkânı sağlamıyor, realitede olan bir 
durum var ve bu durumu rakamlar 
üzerinde veya belli politikalar üzerin-
de es geçmememiz gerekiyor, gerçeği 
kabullenip buna göre planlar belirle-
yip uygun adımlar atmak gerekiyor. 
Eğitim noktasındaki en büyük sıkıntı 
1.1 milyon 5-18 yaş arası Suriyeli ço-
cuk ve bunların okullaşma seviyesine 
baktığımızda 600 binlerde bir sayı 
görüyoruz. Bu sayı ise yaklaşık 400 
bin çocuğun okul çağındayken okul-
da olmadığını ortaya koyuyor. Okulda 
olması gereken bu çocukların iş ha-
yatında sigortasız ve emek sömürüsü 
altında olmaları kayıp nesil tehlikesini 
beraberinde getiriyor. Göç, tek başına 
ne iyidir ne kötüdür. Asıl mesele, göçü 
nasıl yönettiğinizdir. Bu doğrultuda 
siz çocukları eğitip, donanım sahibi 
bireyler haline getirip bilahare onla-
ra istihdam sağlayabildiğiniz zaman, 
göç sizi çok daha ileriye götürebile-
cekken doğru yönetim uygulayama-
dığınız takdirde suç oranını artıracak 
ve belki de karşınızda tehdit oluştura-
cak bir yapı haline gelebilir. Yani göç 
meselesini bir güvenlik sorunu olarak 
görüp, yönetmek doğru değil ama bu 
tür olumsuzluk oluşturacak durumlar 
da göz önüne alınmalı.

Bildiğiniz gibi, milyonlarca insan çe-
şitli sebeplerle yerlerinden ediliyor ve 
dünyada ciddi bir mülteci akışı mevcut. 
Sizce bu sorun neye evrilmektedir?

Dünya üzerindeki egemen kuvvet/
şirket yapılarının bir kaos planı var 
ve bu kaostan besleniyorlar. Bugün, 

coğrafya olarak Avrupa, mülteci krizinden en çok bahseden  fakat 
en az mülteciye ev sahipliği yapan bir yerdir. Ama aynı zaman-
da o mültecilerin hizmet, emek sektöründeki çalışmasıyla ayakta 
duran bir yapıya sahiptir. Misal, eskiden Afrika’dan insanlar kö-
leleştirilerek gemilere bindirilip Avrupa’ya götürülürken, bugün 
insanlar gönüllü olarak, yanaşan gemilere bir de para vererek ve 
hayatlarını da riske atarak, efendisine aşık köleler gibi yola çıkı-
yorlar. Bundan dolayı da, dünya ölçeğinde maalesef, mülteciliği 
doğuran sebepleri  ortadan kaldıracak eylem ve işlemler yapıl-
madığı sürece mültecilik devam ediyor. Ancak buna çok abartılı 
yahut uluslararası boyutta falan diyerek de göz korkutmaya ge-
rek yok. Yapılabilecekler çok zor değil. Örneklersek, bugün Afri-
ka’ya bir su kuyusu açtığınızda birçok insanın göç etmesine engel 
olmuş oluyorsunuz. Yani yaşanan ortamı sağlıklı koşullara getir-
diğinizde, zaten bir kısım insanın göç etmesini doğrudan engel-
lemiş oluyorsunuz. Bugün, ülkeler bir araya gelip buradaki  insan 
hak ve ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında bir baskı yap-

salar, savaşmalarına da gerek kalmaz, 
yalnızca insanlık adına bir şey yap-
mış olurlar. Ama biz neyi görüyoruz? 
Ruanda’da birbirlerini kessinler diye 
insanlara palalar dağıtan bir Avru-
pa... Savaştan, insanların ölümünden, 
kandan beslenen bir silah endüstri-
sini, yine bu silah endüstrisine karşı 
enerji savaşlarını,  doğal enerji kay-
naklarının olduğu yerlerdeki büyük 
savaşları hep konuşuyoruz. Yani bü-
yük devler, egemen devletler bir yere 
müdahale edecekleri zaman, hangi 
kuvvet ve ortaklarla nereye müdahale 
edeceklerini konuşurken bu müdahale 
ettikleri yerlerdeki sivil halkın nereye 
kaçacağına, nerede hayatta tutuna-
cağına dair kaçış planlarını veya ba-
rınma ve yardım merkezlerinin nasıl 
olacağıyla ilgili hiçbir planı devreye 
sokmuyorlar. Sonunda da  kendile-
rine aşık kölelerden ziyade artık ha-
yatlarını kurtarmak üzere yola çıkan 
insanları almak zorunda kalıyorlar. Şu 
an çok başka şeylerden bahsediyoruz. 
Çin’deki yeni çıkan virüsü bile konuş-
tuğumuzda dünyadaki 8,5 milyar  in-
sanın dünyaya fazla geldiği, dünyanın 
bu kadar fazla insanı kaldıramayaca-
ğı hatta bazılarının ölmesi gerektiği 
gibi. Dünya artık hümanizmin tepesi-
ne çıkan bir yer olmanın tersine milli 
sınırların daha netleştiği, insanların 
daha çok bencilleşip birbirini düşün-
mediği ve hatta öldürüp birbirlerini 
öteki olarak gördüğü bir yer.

Ömrünü mülteci hakları aktivistliğine 
adayan birisi olarak, mülteci hakların 
alanında gönüllü olmak isteyenlere 
neler önerirsiniz?

Türkiye’de her alanda mülteci ko-
nusunda yetişmiş insana ihtiyacı var 
çünkü Avrupa ülkelerindeki mülteci 
çalışmalarına baktığımız zaman mi-
sal üniversitedeki bölümlerinde çok 
daha ileri bir seviyeye sahipken Av-
rupa’daki mülteci sorunu veya sayı-
sı en minimum seviyelerde. Halbuki 
Türkiye, Ortadoğu’nun hemen yanın-
da, göçü bir fiil kendi içine almış bir ülke olduğundan aslında bir 
Türk psikolog; Iraklıyı, Afgan’ı, Alman bir psikologdan çok daha 
iyi tanımlayacak kişidir. Çünkü coğrafi yakınlığı, dini ve kültürel 
yakınlığı çok daha fazla olduğundan onun yaşadığı depresyonu, 
travmayı daha doğru teşhis edebilecek ve daha doğru tedavi ede-
bilecek kişidir; fakat biz savaş veya oradaki mağduriyetlerle ilgi-
li psikolojik ve sosyal destek vermek istediğimizde psikologlar, 
sosyal hizmet uzmanları bulamıyoruz. İlahiyat özelinde de yani 
dinimizin mülteciye bakış açısını, mülteci fıkhını ortaya koyan 

eserler sahibi değiliz. Sosyolojik olarak göç olgusunun içinde 
mülteci sadece küçük bir birim keza hukuk anlamında da öyle. 
Mülteci hukuku okulda okutulan bir ders konumunda bile değil. 
Daha sayabileceğimiz, bağı olan bir sürü bölüm var. Alanında ça-
lışmalar yapmak isteyen arkadaşları ben gönüllü olmaya davet 
ediyorum. Gerek derneğimiz bünyesinde gerek diğer derneklerde. 
Sahada böyle insanlara ihtiyacımız var. 
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MÜLTECİLER HAKKINDA 
DOĞRU BİLİNEN  YANLIŞLAR 

Yabancı uyruklu öğrencilerin hepsi devlet 
veya özel üniversite farketmeksizin aynı 

kural ve kriterlere tabii tutulmakta ve 
devlet üniversitelerine yerleşebilmeleri için 

öğrencilerin, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 
(YÖS)’na girme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Özel üniversiteye girmek istediklerinde ise, 
her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu 
şartlara göre başvuru yapılabilmektedir. 
Bu kuralların yanısıra, her üniversitenin 
YÖK tarafından onaylanan bir kontenjanı 

bulunduğu için, üniversiteler yabancı 
uyruklu öğrencileri istedikleri sayıda 

alamamaktadırlar. Bu nedenle, üniversitelere 
giden yabancı uyruklu öğrencilerin 

üniversitelere sınavsız giriş yapabilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle, Türkiye’de 
mültecilerin üniversiteye sınavsız girdiği 

iddiası doğru değildir. 

Çağımızda sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. İnternete 
ve teknolojik aletlere erişimin kolay olması, yaygın sosyal medya 

kullanımı ile, toplumdaki her birey düşüncelerini kolaylıkla ve rahatça 
paylaşabilmektedir. Zaman zaman pozitif  bir durum olarak görülse 
de, yanlış  bilginin yayılması açısından bakıldığında durum pek de 

iç açıcı gözükmemektedir. Yanlış bir bilginin, herkes tarafından 
“sürekli olarak” tekrar edilmesi, zaman içerisinde onun doğru bilgi 
olarak kabul edilmesine sebep olmaktadır. Yanlış haberlerin, yüksek 
“RT” ya da “beğeni” sayısı, içeriklerin “yanlış olamayacağı” algısını 
oluşturmaktadır. Ancak bir bilginin kişilerce fazla beğenilmesi yahut 

paylaşılması doğru bilgi kıstası değildir. Mülteciler konusunda da, 
yüzlerce yanlış haber sosyal medyada dolaşıma sokulmakta ve herkes 

tarafından doğru olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’de 
oldukça rahatsızlık oluşturan sosyal medyadaki “Doğru Bilinen 

Yanlışları” sizler için derledik.

Türkiye’nin, şu ana kadar Suriyeli 
mültecilere kendi kaynaklarından aylık 

bağladığına dair kanıt bulunmamaktadır. 
Devlet bankalarının önünde sığınmacıların 
sırada beklemesi veya banka ATM’sinden 
para çekmesi, devletin mültecilere aylık 

bağladığı anlamına gelmemektedir. 
Mülteciler, Türkiye’den maaş değil, Avrupa 

Birliği finansmanlığında belirli şartları 
sağlayan kişilere sosyal uyum yardımı 

kapsamında, aylık 120 TL almaktadır. Bu 
paranın ihtiyaç sahiplerine ulaşması Kızılay 
kart sistemi ile sağlanmaktadır. Bu durumda 

Türkiye, parayı veren değil, ulaştıran aracı 
konumuna sahiptir. Bu nedenle, Türkiye’ye 
göç etmiş Suriyeli mültecilere devletin maaş 

verdiği iddiası doğru değildir. 

Devletin hiçbir yabancıya böyle bir 
taahhüddü bulunmamaktadır.

5901 nolu Türk Vatandaşlık Kanunu’nda, 
vatandaşlığın nasıl kazanıldığı ile ilgili 

şartlar belirtilmektedir. Bu şartlar içerisinde, 
halihazırda geçici koruma altında olan 

Suriyeli mültecilerin 5 yıl ikamet yoluyla 
Türk Vatandaşı olma hakları yoktur. İçişleri 

Bakanlığı tarafından Suriyelilere olduğu 
gibi tüm yabancılara “İstisnai Vatandaşlık” 

kapsamında Türk Vatandaşlığı verilmektedir. 
İstisnai vatandaşlık, Türkiye’ye sanayi 

tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, 
ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal 

alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da 
geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca 

haklarında gerekçeli teklifte bulunulan 
yabancılara verilmektedir. Bu nedenle, 

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere, 5 
yıl sonra vatandaşlık verileceği iddiası doğru 

değildir. 

Türkiye’de mülteciler üniversiteye 
sınavsız girebiliyor!

Türkiye, Suriyeli mültecilere maaş 
veriyor!

Türkiye, Suriyeli mültecilere 5 yıl sonra 
vatandaşlık verecek!

Türkiye, hastahanelerde mültecilere 
yasal öncelik tanıyor!

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelgede yasal öncelik, acil vakalar, 

engelli hastalar, hamileler, hizmetteki 
askeri personel, şehit yakınları, gazi ve 

gazi yakınları, 65 yaş üstü hastalar ve yedi 
yaşından küçük çocuklara verilmektedir. 

Dolayısıyla mültecilik, yasal öncelik 
hakkı doğurmamaktadır. Bu nedenle, 

hastahanelerdeki yasal önceliğin mültecilere 
verildiği iddiası doğru değildir. 
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Hazırlayan
Rümeysa KIDIL

Türkiye’de yaşayan ve arabasını Türkiye’den 
almış olan herkes vergi mesulünü elinde 

bulundurmaktadır. Trafik ekiplerince yapılan 
kontrollerde ehliyet, vergisi ödenmemiş, 

sigortası veya muayenesi olmayan bir 
aracı tespit ettiklerinde gerekli işlemi Türk 
vatandaşı yahut mülteci ayrımı yapmadan 
yapmaktadır. Bu hususta, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi kanununun 4. Maddesinde vergiden 

muaf tutulan taşıtlar şunlardır; genel ve özel 
bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları 

ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel 
kişilikleri ile bunların üyesi oldukları 

mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay 
Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar, 

elçilik ve konsolosluk araçları, engellilik 
oranı en az %90 olan malûl ve engellilerin 

adlarına kayıtlı taşıtlar ile müflis bankaların 
iflâs idarelerine ait taşıtlar.  Suriyelilerin 
de Türkiye’den aldıkları araçlarda vergi 

zorunludur ancak Suriye’den getirdikleri 
Arapça plakalı araçlar ise, vergi hariç 

sigorta ve araç muayenesinden mesuldür. 
Bu nedenle, Türkiye’de araba sahibi olan 

mültecilere karşı vergi muafiyetinin 
bulunduğu iddiası doğru değildir. 

Türkiye’de araba sahibi olan 
mültecilerin vergi muhafiyeti 

bulunuyor!

9 Türkiye’de yapılan seçimlerde 
mülteciler oy kullanabilecek!

Türkiye’de Suriyeli mülteciler çalışma 
izni alıp istediği yerde çalışabiliyor! 

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 67. 
maddesinde de belirtildiği gibi, seçme 

ve seçilme hakkının kullanılabilmesi için 
ilk şart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olmaktır. Bu nedenle, vatandaşlığını almamış 
kimselerin yapılan herhangi bir seçimde oy 

kullanabileceği iddiası doğru değildir. 

Bir yabancının Türkiye’de çalışabilmesi 
için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’ndan o kişiye ait çalışma izni 
çıkarılmış olması gerekmektedir. Ancak, 

çalışma izni işe girecek çalışan tarafından 
değil iş veren tarafından alınabilmektedir. 

Bundan ötürü bir mültecinin kendine çalışma 
izni alması mümkün değildir. Çalışma izni 

alındığında da sadece geçerli işyerinde 
kullanılabilmekte ve farklı bir işyerine 

geçileceği zaman yeniden o işyerinin işvereni 
tarafından yabancı adına çalışma izni 

alınması gerekmektedir. Bu nedenle, Suriyeli 
mültecilerin çalışma izni alıp istedikleri 

yerde çalışabileceği iddiası doğru değildir.
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Vergi denetimi illerde ve ilçelerde yetkili olan 
vergi müdürlüğüne bağlı personel tarafından 

Suriyeli, Türk, Boşnak farketmeksizin her 
işletme sahibine aynı eşitlikte yapılmaktadır. 
Buna bağlı olarak, tüm ticari işletmeler vergi 

ödemekle yükümlüdür. Suriyeli veya farklı 
yabancı bir esnafın vergi ödeme hususunda 

ne bir muafiyeti ne de bir ayrıcalığı vardır. Bir 
Türk esnaf nasıl ki iş yeri açtığında ticaret/

esnaf odasına kayıt olması gerekiyor ve 
yazar kasa alıp yaptığı satışlar üzerinden 

fatura kesmesi gerekiyorsa, Suriyeliler 
veya diğer yabancılar için de aynı şartlar 
geçerlidir. Şayet, bir belediyenin sınırları 
içerisinde kaçak olarak işletilen herhangi 

bir ticari işletme varsa, bunun bir kesime ait 
ayrıcalıkla alakası olmadığı bilinmelidir.

Bu nedenle, Suriyeli esnafların iş yeri vergisi 
ödemediği iddiası doğru değildir. 

Türkiye’deki üniversitelerde, 25 bini Suriyeli 
olmak üzere toplam 148 bin yabancı öğrenci 

eğitim almaktadır. Yabancı öğrencilere 
verilen eğitim bursları, Türkiye Burslar 

Kurumu tarafından verilmekte ve burslara 
tüm dünya ülkelerinden, Türkiye’de okuyan 

herkes başvurabilmektedir. Bu eğitim 
bursundan, 148 bin yabancı öğrenciden 

%16.8’i, Suriyeli öğrencilerden ise %5.7’si 
yararlanmaktadır. Burstan yararlanabilmek 

için başarı ve yaş kriteri bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, mevcut kriterler ışığında hiçbir 
yabancıya devlet imtiyaz sağlamamaktadır. 
Bu nedenle, Türkiye’nin üniversiteye giden 
Suriyeli mülteci öğrencilerin hepsine burs 

verdiği iddiası doğru değildir.

Suriyeli mültecilerin, savaş mağduru 
olmaları, eğitim seviyeleri, kültürlerinin 

farklılıkları, düşük gelir seviyeleri, işsizlik 
oranlarının yüksekliği ve genel uyum 
problemleri dikkate alındığında dahi, 

Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam 
suçlara karışma oranı, ülkemiz genel 
suçlarına göre oldukça azdır. İçişleri 

Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere 
göre, ortalama bir Suriyeli mültecinin suça 
karışma oranı, Türk vatandaşlarının suça 

karışma oranının yarısından daha azdır. Suça 
karışma oranlarının yüksekliğine dair bir 
algıya varılmasının sebeplerinden biri de, 

görsel ve yazılı medyada Suriyeli mültecilerin 
suç olaylarına karıştıklarına ilişkin zaman 

zaman abartılı haberlere yer vermelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de, 

Suriyeli mültecilerin suça karışma 
ortalamasının Türk vatandaşlarının suça 

karışma ortalamasından daha fazla olduğu 
iddiası doğru değildir. 

Türkiye, Suriyeli esnaflardan iş yeri 
vergisi almıyor!

Türkiye, üniversiteye giden Suriyeli 
mülteci öğrencilerin hepsine burs 

veriyor!Türkiye’de Suriyeli mültecilerin suça 
karışma oranı vatandaşlardan çok!

Türkiye’de mülteciler su, elektrik, 
doğalgaz faturası ödemiyor!

Bu asılsız iddianın ortaya çıkış şekli, bir 
faturanın üzerinde bulunan “Suriyelilere ait 

bedelsiz olan bu fatura, düşük tüketimden 
ötürü bedelsizdir” yazısı üzerine internette 

paylaşılmasıyla ortaya çıkmıştır. Fatura 
üzerinde durum açıklanmış olsa da, 

internette olay asılsız yerlere çekilmiştir. Bu 
nedenle, Türkiye’de mültecilerin ücretsiz 
su, doğalgaz, elektrik faturası ödemediği 

iddiaları doğru değildir. 
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Karikatür
M İ K A İ L  Ç İ F T Ç İ

Göç meselesini oluşturan, sürekli artan ve çok yıkıcı şiddet 
nedeniyle evlerini, mülklerini, sevdiklerini, yani kurdukla-
rı yaşamı  kaybeden ve başkalarının kapılarını çalmaya iti-

len insanlar mı, yoksa onları bunu yapmaya zorlayan güçler mi? 
Tartışılması ve üzerine düşünülmesi gereken bu. Çünkü yer de-
ğiştirenleri suçlamak günden güne artan bir tahammülsüzlüğün 
oluşmasına neden oluyor. 

Peki bizi korkutan ve tahammülsüz olmaya iten şey aslında ne-
dir? Biliyoruz ki bizler içindeyken nasıl ilerleyeceğini bildiğimiz, 
kavrayabildiğimiz ve öngörebildiğimiz durumları korumak iste-
riz. Bunun nedeni, düzen olarak kabul ettiklerimizi sürdürmeye 
çalışmaktır. Yaşadığımız alanlarda beliren “ yabancı” kitleler ne 
bizden kaynaklanan sebeplerle ne de bizim kontrolümüzde bu-
radalar. İşte bizi korkutan da tam olarak bu. Çünkü onlara dair 
bilgimiz onları ve eylemlerini tahmin edemeyecek kadar azdır. 
Bu sebeple, olacaklar bizim için büyük derecede belirsizdir. Eksik 
olan bilgiyi tamamlayan şeyler de ne yazık ki, olumsuz ön yargı-
lara dönüşmektedir ve kaygının oluşması kaçınılmaz hale gelir. 
Tüm bu kaygı ve korkular da birleşerek göç meselesinin toplum-
sal zeminini oluşturmaktadır. 

Toplum olarak,  göç ve göçmenlik olgusunu ahlaki olarak ele al-
dığımızda, onu etik alana oturtmamız gerekmektedir. Fakat çe-
şitli yollarla kalıplaşan yanlış algılar, isnat ve iftiralar, hatları 
keskin bir şekilde çizilmeye çalışılan “biz” ve “onlar” tanımla-
rı birleşerek göçmenleri insandışılaştırmaya neden olmaktadır. 
Yani, onların insan hakları sınıflandırmasından itilmesini -iten-
ler adına- meşrulaştırır. Bu durum da, göç meselesini, etik alan-
dan olağanüstü hal alanına taşımaktadır. Olağanüstü hal alanını 
ise, güvenlik tehditleri, suç oranlarında artış, sosyal uyumsuzluk 
ve eşitsizlikler üzerinden kendini gösteren politik ve toplumsal 
çatışmalarla ilişkilendirebiliriz. 

Bu kaygı ve korkularla başa çıkmak için disiplinler arası çalışma-
larla çözümler üretmek gerekiyor.  Toplum  olarak bizim üzeri-
mize düşense damgalayarak temel anlaşmazlıkları değil, uzla-
şarak ortak çıkarlarımızı yüceltmek.İlk seçenekte ısrar ettiğimiz 
takdirde damgalanan insanlar üzerinde oluşan olumsuz etkiler 
bizi başlangıç noktasına sürekli geri götürerek bu “sorun” süre-
cinin kendini tekrarlayarak var olmasına neden olacaktır. Çünkü 
damgalanan gruplar üzerinde genellikle iki etki meydana gelir. 
Grup ya ötekileştiğini kabul ederek toplumsal dışlanmayı onay-
lar ya da yapılan haksızlığı göz önüne alıp bir intikam duygusunu 
haklı çıkarmaya çalışır. Bu durumda, iki etki de adil ve güvenli ol-
mayan bir toplum yaratmaktan başka bir işlev kazanamaz.

Toplumda kutuplaştıkça çatışmaların artmasının kaçınılmaz 
olacağını söylemek mümkündür. Bu noktada, damgalamak yeri-
ne güçler perspektifini benimseyerek kişi ve grupların eksiklik-
leri yerine, sahip oldukları yetenekler ve güçlü yönleri tanımlan-
malı, kullanmaları sağlanmalı ve topluma uyum sürecine teşvik 
edilmelilerdir. Aksi halde, ırkçılık ve dışlanmayla oluşturulmuş 
bir kurban sistemi üretmemiz kaçınılmazdır.

Unutmayalım ki, karşılıklı ayrıştırmayı güçlendirmek yerine en-
tegrasyonu desteklemek, sınırlara duvarlar değil, insanlar arası-
na köprüler kurmak, gözleri ve kulakları kapatarak insanların ça-
resizliğini normalleştirmek yerine, farkında olmak; güvensizliği, 
yabancılaşmayı ve sorunların şiddetlenmesini durdurmak için 
zorunludur. Kendimizi temize çıkarmak ve uzaklaşmak yerine 
onların da burada olduğunu kabullenmemiz  ve sadece insan ol-
duklarının farkında olmamız gerekir. Küreselleşen modern dün-
yanın diğer tüm alanlarda ortak hak ve değerleri savunduğunu 
ispatlamaya çalışırken “sınırları olmayan bir dünyayı” yalnızca 
insanlar için mümkün kılmayışı trajik bir insan hakları sancısıdır. 

Neden Kabullenmedik? 
Neden Kabullenmeliyiz?

P a r l a k  C i v e l e k
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DÜNYA
MÜLTECİ
HARİTASI

TürkiyePakistan  Uganda  Sudan  Almanyaİran  Lübnan  Bangladeş  Etiyopya
Ürdün  Kongo DC

10.000 - 100.000 100.000 - 500.000 500.000 - 1.000.000 1.000.000 - 2.000.000 2.000.000 - 3.000.000 (+)

Çad  Kenya  Kamerun  Fransa
Çin Halk Cumhuriyeti  ABD  Güney Sudan
Irak  Tanzanya  Yemen  İsveç Mısır Hindistan
İtalya  Nijer  Ruanda  Avusturya Birleşik Krallık
Malezya  Kanada  İsviçre  Tayland  Ekvador
Hollanda 

Cezayir  Güney Afrika  Moritanya  Rusya  
Afganistan  Burundi  Venezuela  Yunanistan  
Norveç  Avustralya  Zambiya  Belçika  Angola  
Kongo  Danimarka  Nijerya  Sırbistan  Mali  
Burkina Faso  Filipinler  Finlandiya  Nepal  İspanya  
Bulgaristan  İsrail  Suriye  Cibuti  Ermenistan  Somali 
Meksika  Endonezya  Senegal  Malavi  Polonya  Togo  
Gana  Brezilya  Kıbrıs  Papua Yeni Gine 3130



Kimliksizler
H A L İ L  İ B R A H İ M  İ Z G İ

Vakit akşama, gök kızıla dönmeye başlamıştı. Sınır karakol-
unun iki polisi, görevi birbirlerine devrediyordu. Aynı yerde 
doğmuş, aynı okullarda okumuş ve kaderin garip cilvesi 

olarak hem işte hem evde birlikte olmuşlardı. Biri Adem diğeri 
Havva. Birbirlerini çok sevip evlenmişler, işlerini çok sevdikleri 
için de birbirlerini göremiyorlardı. Vardiya değişimlerinde veya 
izin günlerinde hasret gideriyorlardı. Yüce Allah henüz çocuk na-
sip etmemişti ama bunu kafalarına takmıyorlardı. İşleri pek fazla 
değildi. Gelenin gidenin fazla olmadığı, bulunsun diye dikilmiş 
bir karakoldu. Kadın, erkeğin kravatını düzeltti ve gitmeye 
koyuldu. Cuma akşamı televizyonda eğlence programları vardı, 
belki onu izlerdi. Aslında karakolda kalıp birlikte de izleyebilirl-
erdi ama alışkanlık işte. Kadın, adamın kravatını düzeltti, adam 
kadına onun için evde hazırladığı pastadan ve üzerine işlediği 
özlü sözden bahsetmedi. Sürpriz olmasını istiyordu. Eve gidince 
küçük sürprizleriyle şaşırmasını ve hayatlarına biraz olsun ren-
klilik gelmesini umut ediyordu. Belki bir gün sınırın öteki tarafına 
geçip değişiklik getirirlerdi hayatlarına ama bu küçük ülkedeki 
küçük mutluluk oyunlarının bozulması için de hiçbir sebep yoktu. 
Karakolda karı kocadan, yanında askerliğini sınır devriyesi olarak 
yapan dört gençten başka kimse yoktu. Yapılacak çok şey ol-
madığı için işler kolayca yürüyordu. Kadın, arabasına doğru 
yürümeye başladı. Kocasıyla birlikte aldıkları arazi aracına binip 
marşa bastı. Araç çalışmadı, tekrar denedi, yine çalışmadı. Asker-
lerden biri koşup geldi ve yardımcı olmak istedi. O da çalıştıram-
adı. Kadın karakola döndü. İçeride kocasının yanında üç kişi 
gördü. Bir kadın, iki erkek üç kişi. Simaları yerel kişiler ol-
madıklarını ele veriyordu.  Kocası bir şeyler soruyor ve üçü de su-
suyordu. Kocası sabırla tekrar soruyor ve bu kişiler susmaya de-
vam ediyorlardı. Kadın kollarını kavuşturup, bir elini çenesine 
koyup bu tuhaf durumu izlemeye koyuldu. Askerlerden dil bilen 
birisi geldi ve içerideki üç kişiye anlayacaklarını düşündükleri 
dilden sorular sormaya devam etti. Çare yoktu. Sınır güvenliğini 

ilgilendiren bu konuyla ilgili ne yapacaklarına dair ne bir talimat-
name ne de örnek alabilecekleri uygulama vardı. Zaman geçtikçe 
sinirler gerilmeye başladı. Kadın, o geceyi karakolda geçirece-
klerine kani oldu ve üzerini değiştirmek istedi. Nihayetinde me-
saisi bitmişti. Sadece evde televizyon izlemek yerine karakolda 
kocasını ve başlarına gelenleri izliyordu. Karakoldakiler çaresiz 
kaldılar ve sınır güvenliği merkezini aramaya karar verdiler. 
Merkezdekiler kim bilir ne kadar kızacaklardı. Cuma akşamı 
küçük bir problemi çözmekten aciz karakolu ayıplayacaklar ve 
belki terfilerini bir süre durduracaklardı. Vakit gece yarısına yak-
laşıyordu. Cuma akşamı bu küçük karakolun derdini dinlemek 
yerine onları pazartesi gününe dek beklemeye almaları da mu-
htemeldi. Belki içinde bulundukları durumu bir yazıyla bildirme-
lerini isteyeceklerdi. Bazı yönetmelikler eksik, bazılarıysa hiç 
yoktu. Bu, küçük bir ülke olmanın ortaya çıkardığı sorunlardan 
sadece biriydi. Sınır güvenliği merkezinin telefonu meşguldü. 
Belki merkezdeki çalışanlarından biri eşiyle uzun bir telefon 
görüşmesi yapıyordu. Yeniden aradılar ve telefon uzun uzun 
çaldı, açan yoktu. Sonra yeniden ve yeniden denediler, ulaşama-
dılar. Bu arada karakolun televizyonunu açıp yetenek yarışması-
na göz atmaya başladılar. Konuşmayan üç kişi de izliyordu. Gö-
zlerinde ne merak ne de endişe vardı. Donuk bakışlarını 
televizyona sabitlediler. Saat gece yarısını geçince telefon çaldı. 
Bundan yirmi yıl öncesinden kalma, karakolun demirbaşları ar-
asındaki siyah telefon, ülkenin tarihinden daha eskiydi. Muhte-
melen devlet dairelerindeki teçhizat yenilenirken elde kalan eski 
modelleri bu ücra sınır karakolu ve benzerlerine nakletmişlerdi. 
Cep telefonu yaygınlaştığı için telefonu pek kullanan yoktu. Ara-
da merkezden aranıyorlardı o kadar. Telefonun ucundaki sınır 
güvenliği merkezinin müdür yardımcısıydı. Bu zamana kadar 
merkezden nadiren aranmışlardı, gece yarısı ise, hiç aran-
mamışlardı. Ellerinde kimliğini açıklamayan ve konuşmayan kaç 
kişi olduğunu soruyordu müdür yardımcısı. Üç kişi diyebildi 

adam. Acaba merkeze kim haber vermişti? Gelen üç kişiye ne 
yapması gerektiğini sorduğunda meselenin büyüklüğü ortaya 
çıktı. Hemen hemen tüm sınır karakollarında üç, dört ya da beş 
kişilik konuşmayan kimliksiz gruplar vardı. Kimliklerini 
açıklamıyorlar, konuşmuyorlardı. İçlerinden sadece biri mülteci 
statüsüne geçip, haklarını istediklerini söylemişti. Kadın, erkek, 
yaşlı, genç nereden geldikleri belli olmaya yaklaşık yüz elli kişilik 
bir grupla karşı karşıyaydılar. Bu kişilerin vakit geçirilmeden iki 
sınır polisi eşliğinde başkente getirilmesi gerekiyordu. Emir kes-
in ve acildi. Kadın ve adam, karı ve koca birbirlerine baktılar. 
Uzun süredir bu sınır karakolundan dışarı çıkmamışlardı. Onların 
bakıştığını gören askerlerden büyük olanı karakolu merak etme-
meleri gerektiğini söyledi. Zaten ertesi akşama kadar işleri biter 
ve dönerlerdi. Başkent üç buçuk saat uzaklıktaydı. Çalışmayan 
arazi aracına bakıp karakolun aracına bindiler. Üç kişi arkada karı 
koca önde yola düştüler. Müstakbel mültecilerin ne şekilde 
başkente getirileceği konusunda kesin bir talimat yoktu. Acaba 
elleri kelepçeli mi olmalıydı? Görünüşe bakılırsa, ki bakılacak 
başka bir şey yok gibiydi, zararlı tiplere benzemiyorlardı. Tek ke-
lime etmeden başkente doğru yola düştüler. Adam karısıyla dinl-
edikleri şarkılardan oluşan kaseti aracın teybine koydu. Arka kol-
tuktakiler yorgunluktan uykuya dalmak üzereydiler. Kısa süre 
sonra üzerinde üniforma olmayan karısı da uykuya daldı. Sonra 
kasetteki şarkılar bitti. Gün ağarmak üzereyken başkente girdiler. 
Tarif edilen spor salonunu yoldaki temizlik görevlilerine sorarak 
buldular. Spor salonunda minderlerin üzerinde uyuyan diğer 
mülteci adaylarını gördüler. Toplam yüz elli kadar kişi bir ara-
daydı ve onları getiren sınır polisleri de yanlarındaydı. Ünifor-
malı olanları çıkardılar ve kimliksizler salonda kaldı. Adam, 
karısını aradı meraklı gözlerle. Karısı sivil kıyafetiyle kimliksi-
zlerin arasındaydı. Sınır güvenliği yetkililerine durumu anlatsa 
da kar etmedi. Yanında kimliği olmayan karısı, diğer kimliksi-
zlerle birlikte salonda kaldı. Önce doktora görüneceklerdi. Sağlık 
durumları ve kötü muameleye maruz kalıp kalmadıkları tespit 
edilecekti. Cep telefonlarıyla konuştu adam ve karısı. Sonra kar-
akola telefon açıp başkente gelen araçlardan birine karısının 
kimliğini vermelerini istedi. Böylelikle karısı kimliğine kavuşacak 
ve bu tuhaf durum bir an önce aydınlanmış olacaktı. Kimliksi-
zlere birer numara verildi ve doktor muayenesi başladı.  İçeriyi 
gören bir camın ardından muayene sırasını gözlemeye başladı 
adam. Hızla devam eden muayene süreci karısı içeri girdikten 
sonra yavaşladı. Karısı kimliksizlerden çok daha fazla içeride 
kalmıştı. Merak etti, telefon açtı. Büyük ihtimalle karısı hamiley-
di. Uzun süredir bekledikleri çocukları nihayet dünyayı teşrif 
edecekti. O anda karısının yanında olup kucaklamak isterdi ama 
mümkün değildi. Aynı dili konuştukları kişiler, kimlik yok diye 
kendilerini yok sayıyorlardı. Maaş veren devletleri bile birden 
karısını tanımaz hale gelmişti. Hele şu kimlik gelsin de diye 
geçirdi içinden. Yaklaşık kırk sınır kapısından yüz elli kişi gelmiş-
ti, devletin bazı önlemleri alması kaçınılmazdı. Spor salonunun 
kapısı açıldı ve içeriden mülteciler neşe içinde çıkmaya başladılar. 
İçerideki herkesin kimliği gelmişti. Meğer tüm bu mülteci kılıklı 
kişiler ülkenin bugüne kadar gördüğü en büyük uluslararası to-
plantı olan İnsanlık Panayırı’nın elli farklı ülkeden gelen davetli-
leriymiş. Ülkeye kaçak yoldan girmeleri, konuşmamaları ve 
başkente kadar gelmeleri hep bir oyunun parçasıymış. İnsanlık 
Panayırı denilen toplantıyı böyle yapmaya karar vermişler. 
Görmek istemişler mültecilerin neler yaşayacaklarını. İnsanlık 
Panayırı’nın katılımcıları aslında havalimanında bekleniyormuş. 
Önemli isimlerden oluşan bu kişiler için tüm hazırlıklar tamaml-
anmış ama gelen uçaklarda panayır katılımcıları çıkmamış. 
Dışişleri bakanlığı, sınır güvenliği teşkilatını arayarak durumu 
haber vermiş. Sonunda devlet kurumları İnsanlık Panayırı 
katılımcılarının bu niyetini anlamış. Gazetecinin dediğine göre 
sözde mültecilik zamanında kötü muameleye maruz kalmadıkları 
için panayırın dünya üzerindeki etkisi bir kat daha artacakmış. Bu 
da ülkenin tanıtımı için önemliymiş. Tüm bunlar, ülkenin duru-
mu, İnsanlık Panayırı adamın dikkatini bir yere kadar çekti. Karısı 
hamileydi ve salondan çıkanların içinde yoktu. İçeri girip tüm 

yaşadıklarını baştan sona anlattı. Meslektaşlarının, yani polisler-
in tek bir talebi vardı: Kimliği getirmeleri. 

O gün akşam üzeri İnsanlık Panayırı’nın resmi açılışından yarım 
saat önce kimlik geldi ve gerçekten de kadın o dakika serbest 
bırakıldı. Geniş caddeli şehrin sokaklarından geçerek bir lokan-
taya gittiler. Televizyon açıktı ve ekranda kendi sınır kapılarından 
ülkeye giriş yapan panayır katılımcısı insanlığa yaptıkları kat-
kılardan söz ediyordu. Başta ülkeye daveti için küçük bir teşekkür 
etti ve başladı anlatmaya. Kimliksiz olarak geçen bir günlerinin 
kendilerine öğrettiklerini, empati kurabildikleri için duydukları 
memnuniyeti ve sonrasında karakolda gördükleri kötü muame-
leyi. Kadın ve adam beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Kendil-
eriyle tek kelime etmeyen bu insanlara ne gibi bir kötülükleri 
dokunmuş olabilirdi. Gece yarısı amirlerinin istediği gibi bir ara-
baya doldurup başkente getirmişlerdi. Dünya çapında büyük bir 
halkla ilişkiler başarısına imza atan ülke derhal ilgili sınır polis-
lerinin görevden el çektirildiğini açıkladı. Bütün gün ispat etmek 
için çırpındıkları kimlikleri yine ellerinden alındı. Çaresiz kar-
akola gidip araçlarını, rozetlerini bırakacaklardı. Başkente doğru 
yola çıktıkları saatten tam bir gün sonra dönüş yoluna çıktılar. 
Karakola gittiklerinde kendilerini askerler karşıladı. Televizyon-
da kendilerini kötüleyen kimliksiz daha sonra çıkıp bu sözlerinin 
de panayırın bir parçası olduğunu ve aslında kötü muamele gör-
mediklerini beyan etmiş. Bunu ifade etme nedenleriyse dünyanın 
farklı ülkelerinde mültecilerin sınır geçişlerinde yaşadıkları so-
runlara dikkat çekmekmiş. Görevlerine pek tabii iade edilece-
klerdi ama önce iade yazısını beklemeleri gerekiyordu. Nöbetçi 
asker geldi ve araçlarının anahtarını uzattı, artık çalışıyormuş. 
Nasıl tamir edildiğini merak ettiler. Benzin bitmişmiş sadece. 
Kadın eve gidince kocasının yaptığı pastanın üzerine kondurul-
muş Şekspir alıntısına baktı: “Kaderimiz yıldızlarda değil kendi 
içimizde yatar.” İçinde yatan mucizeyi, hayata getireceği be-
beğini düşledi. Sonra onun da henüz bir kimliğinin olmadığını 
hatırlayıp gülümsedi. 

“Kaderimiz 
yıldızlarda 

değil 
kendi içimizde 

yatar.”
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Röportaj Rukiye...1

D İ L A R A  G Ü Z E L D E R E

Bölgedeki hakimiyetini güçlendirmek isteyen Çin, halkı Müslüman olan Doğu 
Türkistan’da sistematik bir şekilde şiddet uyguluyor. Çeşitli işkencelere maruz kal-
an ve en temel haklarından dahi mahrum edilen milyonlarca Doğu Türkistanlıdan 
biri de Rukiye. 22 yaşındaki Rukiye, anne ve babasıyla birlikte Çin zulmünden kaç-

mayı başardı ancak vatanını ve de sevdiklerini geride bırakmak zorunda kaldı…

1 www.epicmigrations.com dan, Meliha Kekeç’in hikayesinden uyarlanmıştır.

Bize kendinizden ve ailenizden bahseder misiniz?

Doğu Türkistanlıyım. Dünyanın en sessiz ama en şiddetli zulüm-
lerinden birinin yaşandığı topraklarda doğdum. 22 yaşındayım. 
Türkiye’ye, İstanbul’a bir yıl önce annem ve babamla birlikte gel-
dim. Annem kırk dokuz, babam ise elli dört yaşında. Varlığımın 
hiçbir değer ifade etmediği bu hayatta yalnızca annem ve babam 
için hayatta kalmaya çalışıyorum, bir de ardımda bıraktığım, şim-
di yaşayıp yaşamadıklarını bile bilmediğim iki abim için. Her gece 
ama her gece onları bir kez daha görebilmek için Rabbime yalva-
rıyorum. 

Türkiye’ye gelmeye nasıl karar verdiniz? Kaçmayı zaten planlı-
yor muydunuz yoksa aniden gelişen bir olay sebebiyle mi kaç-
tınız?

Türkiye’ye gelmek için çok uğraştık, bizden önce amcam ve ailesi 
Türkiye’ye gelmişti. Onlar gittikten sonra ailemize daha çok baskı 
yapılmaya başlandı. Bir gün akşam vakti eve iki polis geldi. Baba-
mı ve abilerimi bir odada sorguya çektiler. Annem, ben ve büyük 
abimin eşi kapının önünde korkuyla bekledik. Yaklaşık yarım saat 
sonra, eve gelen polisler girdikleri odadan hışımla çıkıp evi terk 
ettiler. Babam kafasını ellerinin arasına koymuş yere bakıyor, bü-
yük abim sürekli “yeter artık, yeter artık” diyerek odada dolanı-
yordu. Doğu Türkistan’ı terk etmek zorunda kalanların akrabala-
rına da büyük eziyetler yapılıyor ve arkada bıraktıklarınızdan asla 
haber alamıyorsunuz. Evimize yapılan bu ziyaret kötü şeylerin 
habercisiydi. O geceyi asla unutmuyorum eğer unutursam abileri-
mi son kez gördüğüm anları da unutmuş olacağım. Annem, babam 
ve ben sabah saatlerinde evden ayrıldık. Eğer ayrılmasaydık baba-
mı da toplama kampına alacaklardı. Büyük abimin eşini bizimle 
gelmeye ikna edemedik. Sabaha kadar ağladı, söylediğimiz hiçbir 
şey onu ikna etmeye yetmedi. Abimi yalnız bırakmayacağını gere-
kirse öleceğini ama onu geride bırakmak istemediğini söyledi. Bi-
liyorduk, çünkü hep böyle olurdu. Önce birkaç kez eve gelir sonra 
da tutuklayıp götürürlerdi. Evde güzel bir genç kız veya küçük bir 
çocuk varsa onu da alırlardı. Bazen kamplara, bazen de kimsenin 
bilmediği yerlere götürürlerdi. Abimin eşini ikna edemeyince biz 
vedalaşıp evden ayrıldık, birkaç hafta süren bir yolculuk yaptık. 
Önce şehir değiştirip sonra da Türkiye’ye yola koyulduk. Geride 
ise, canımdan çok sevdiğim iki abimi bıraktık. 

Yolculuk esnasında ve de sonrasında ihtiyaçlarınızı karşılamak-
ta zorlandınız mı?

Allah’a şükürler olsun ki biz maddi durumu diğerlerine göre iyi 
insanlardık. Yolculuk yapabilecek ve burada geçimimizi sağlaya-
cak işlerimiz vardı. Annem çok uzun zamandır terzilik yapıyordu. 
Türkiye’ye gelince de bir şeyler dikip satmaya başladı. Bizden önce 
gelen akrabalarımızın yardımı ile bir düzen kurduk. Tek istediği-
miz sadece huzur ve güvendi. 

Doğu Türkistan’daki hayatınızla karşılaştırdığınızda Türki-
ye’deki yaşantı hangi açılardan size daha farklı geliyor?

Bazen, burada tanıştığım Türk arkadaşlarıma hayret ediyorum. 
Onlar ezan sesini duyunca benim gibi etkilenmiyorlar çünkü hiç 
yokluğunu yaşamamışlar ya da dışarıda gezerken bir camiye gi-
rip namaz kılmanın ne kadar değerli olduğunu bilmiyorlar. Onlara 
bunu söylediğimde çok şaşırdılar. Bizim yaşadıklarımızı anlaya-
bilmenize imkan yok. 

Doğu Türkistan’da kalan akrabalarınızla iletişim kurabiliyor 
musunuz? Türkiye’ye geldiğinizden bu yana abileriniz ile görü-
şebildiniz mi?

Bir yıl oldu, abimlerle hiç görüşmedik. En son iki hafta önce yen-
gemin bir akrabası ile iletişim kurduk ve bize bir ay önce büyük 
abimi gördüklerini söylediler. Yaşadığını bilmek ve kampa götü-

rülmediğini bilmek bizi çok mutlu etti. Küçük abimden ise, hiç ha-
ber alamadık. Bundan sonrasında hayat bizim için çok zor olacak. 
Şimdi güvendeyiz fakat arkada kalanlar için her gün ağlıyor ve du-
alar ediyoruz. Tek hayalim abilerimi tekrar görmek. Onlara bir kez 
daha sarılabilmek. Birlikte geçirdiğimiz her günü çok özlüyorum. 

Geride bıraktığınız ve hala unutamadığınız başka kimseniz var 
mı?

Doğu Türkistan’da bırakıp, kalbimde Türkiye’ye getirdiğim in-
sanlar sadece abilerim değil. Ben 22 yaşındayım ve tüm o kötü 
günlerin içinde beni mutlu eden, ömür boyu birlikte aynı yolda 
yürümek istediğim biri vardı. Biz evlilik gibi konularda Türki-
ye’deki Türklere çok benziyoruz. Genç kızlar böyle şeyleri ko-
nuşmaya çekinir, erkekler kendilerini rahat ifade edemez, utanır. 
Aynı şehirde, aynı kaderi paylaştığımız birini seviyordum. Okul 
bittikten sonra bana, benimle evlenmek istediğini söylemişti ben 
de kabul etmiştim. Fakat iş bulana kadar kimseye söylememiştik. 
Her ne yaşarsanız yaşayın, sevgi insanı hayata bağlıyor. Annemle 
birlikte haftanın bir günü bir kadının evine gidip kumaş seçiyor-
duk. Kumaş almaya gittiğim gün ben annemi aşağıda bekliyordum 
ve annem gelene kadar evin girişinde onunla vakit geçiriyorduk. 
Yaşadığımız yerde sosyal medyaya erişim yasaktı, mesela What-
sapp kullanamıyorduk. Bu yüzden de bazen birbirimize kâğıtlara 
yazı yazıp veriyorduk. Onunla görüştüğümüz son hafta, onu son 
kez gördüğümü bilmiyordum. Annem kumaş almak için eve girdi-
ğinde ben kapının önünde onu beklemeye başlamıştım. Çok geç-
meden yanıma geldi, bana benim için yazdığı şiiri okudu. İş bul-
duğunu söyledi. Çok mutlu olmuştum. Biraz konuştuktan sonra 
ayrıldık. Onu son kez gördüğümü bilmiyordum. Keşke bilseydim. 
Eğer bilseydim ona çok daha farklı şeyler söylerdim. 

Müslüm Gürses’in “Ayrılık Acı Bir Şey” şarkısını sevdiğinizi 
söylemiştiniz, başka Türkçe şarkılar dinliyor musunuz?

Türkiye’de çok güzel şarkılar var. Bazen dinliyorum hem üniversi-
te okumak için Türkçemi geliştirmek istiyorum hem de dinlerken 
mutlu oluyorum. Burada bir arkadaşıma yaşadıklarımı anlatınca 
benden bu şarkıyı dinlememi istedi. Dinleyince kendimi daha iyi 
hissedeceğimi söyledi. Hatta ben o şarkıyı dinlediğim için sürekli 
bana şaka yapıyor, sen buraya hemen alıştın diyorlardı. Şarkının 
sözleri beni çok etkiliyor. “Ayrılık acı bir şey” deyince şarkıda, 
kalbimde değişik duygular oluyor. Çünkü ayrılık çok zor bir şey. 
Abilerimi ve veda edemediğim, sevdiğim insanı çok özlüyorum. 

Türkiye’ye geldiğinizden haberi var mı? Buraya geldikten sonra 
hiç konuşabildiniz mi?

Evden ayrılmadan evvel, abimin eşine bir mektup bıraktım. Mek-
tubu ona vermesini istedim. Verip vermediğini bilmiyorum. Belki 
Türkiye’de olduğumu bilirse bir gün gelir diye ümit ediyorum. 

Tüm bu yaşadıklarınız karşısında size güç veren ne? Bu zulmün 
biteceğine inanıyor musunuz? 

Annem, babam ve abilerim için mutlu olmaya çalışıyorum. Hiçbir 
şey bizim elimizde değil ve ben kadere inanıyorum. Güzel günler 
göreceğimize inanmak istiyorum. Biz yemeğe başlamadan önce 
içimizden bile olsa “Bismillahirrahmanirrahim” demeye korkan 
insanlardık ve hala bu korkuyu yaşayan insanlar var. Doğu Tür-
kistan’da büyük bir felaket var. Benim ismim Rukiye, Doğu Tür-
kistan’da ismi yüzünden hapse atılanlar var. Doğu Türkistan’da 
eziyet var. Çocuğundan ayrılan anneler var. Çinli erkeklerle zor-
la evlendirilen kızlar var. Neden bilmiyorum ama bizim de hala 
umudumuz var. Bitmeyen bir umudumuz var. 
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“Dünyaya haykırıyorduk: Bize yardım edin.” 

Her Şey ‘Sama’ İçin
S E V D E  D A Ş G I N

Suriye iç savaşının tanıklarından biri olan Waad Al-Kateab, “For 
Sama” (Sama için) belgesel filmiyle, kuşatma altında yaşananları 
sansürsüz bir şekilde seyirciye sunuyor. Filmin gücü, gerçek ya-
şamdan görüntüler paylaşarak, yansıtmasından gelmektedir.
Yıl 2010. Arap Baharının etkisi Suriye topraklarını es geçmemiş, 
halk yolsuzluk, adaletsizlik karşısında rejime karşı giderek ayak-
lanmaktadır. Belgeselde de görüldüğü gibi, öğrencilerin üniversite 
duvarlarına yazdıkları “Başkan Esad’ı devireceğiz”, “Özgürlük” 
sloganları, halkın  devrim sürecine girdiğini gözler önüne ser-
mektedir.

Yıl 2011. Yavaş yavaş başlayan rejim karşıtı gösteriler yerini büyük 
ayaklanmalara bırakır. Halkın ciddi bir şekilde ayaklandığını gö-
ren rejim, baskı ve şiddetle, orantısız güç kullanarak, halkı şiddet 
ile dağıtmaya çalışır.

29 Haziran 2013. Beşşar Esad ile Kızıl Rusya arasındaki ittifak, 
halkı bombardımana tutarak Halep’i güne acı bir katliamla uyan-
dırır. Kamerasını elinden bırakmayan Waad Al-Kateab, Rejim 
güçlerinin ve ittifaklarının orantısız gücünü nasıl kullandığını, 
çocuk, yaşlı demeden insanları nasıl katlettiğini gözler önüne se-
rer belgeselinde.  

Waad Al-Kateab, Halep Üniversitesi İktisat bölümü mezunu bir 
gazeteci. Ailesinin “ne işin var savaşın içerisinde, eve dön” çağrı-
larına rağmen yapılan zulümleri kayda alıp yaşananları insanlara 
gösterebilmek için Halep’i bırakmaz, bırakamaz.
Ve her şeyden bihaber dünyaya gelen kızı Sama!
Kamerasını bırakmamasının bir diğer sebebi de kızı Sama. Şunu 
söylüyor Waad kızı için; “Sama, bu filmi senin için hazırlıyorum. 
Anlamanı istiyorum. Baban ve ben neden böyle seçimler yaptık, 
neyle savaşıyorduk.”

Yıl 2016. Halep abluka altında. Hastaneler bombalanıyor…Sava-
şın en alçak yüzü. Şehirde bulunan 9 hastanenin 8’i rejim güçleri 
tarafından bombalanmış, geriye Waad’ın kocası Hamza’nın kur-
duğu hastane kalmış. Sama, işte bu hastanede dünyaya gözlerini 
açar ve yine bu hastanenin kaderine ortak olur. Bir bebeğin dün-
yaya gözlerini açtığı anda başka bebeklerin bir daha açmamak 
üzere gözlerini yumduğuna pek çok yerde şahit oluyoruz.

Waad hastaneye getirilen her bir hastanın, çoğu hastaneye gel-
meden ölüyor, görüntülerini özenle çekiyor. Yaralıların çoğu an-
nesini babasını bombardımanda kaybetmiş çocuklardan oluşuyor. 
Çoğu ölü... ve her yer kan gölü... Waad, bu çocukların cesetlerinde 
Sama’yı görüyor ve ondan özür diliyor:

“Nasıl bir hayata getirdim ben seni? Bunu sen seçmedin. Beni affe-
debilecek misin?”

Rus askerinin,  rejimi korumak için saldırıları arttırması sonu-
cu şehirde hayat çekilemez bir haldedir. İnsanların su, gıda gibi 
temel ihtiyaçları tükenmiş ve yorulmuşlardır. Tek dilekleri ço-
cuklarını yaşatabilmektir. Bunun farkında olan Ruslar, Birleşmiş 
Milletler aracılığıyla bir nevi şehrin mümessili sayılan Waad’ın 

eşi Hamza ile diyaloğa geçer. “Teslim olun, hayatlarınızı bağış-
layalım. Tabi ki sürgün edileceksiniz.” Bu zamana kadar direnip 
de bu saatten sonra teslim olmayı kendilerine yediremezler fakat 
insanların buna dayanacak gücü kalmamıştır. Yaşamak için tek 
çareleri budur. Waad, çektiği fotoğraf ve videoları haber şeklinde 
sosyal medyaya yükler ve yükledikleri milyonlar tarafından tık-
lanır. Fakat yaşananlara karşı hiç kimseden ses çıkmaz. Waad za-
man zaman buna isyan eder. 

“Milyonlarca insan haberlerimi takip etti ama kimse rejimi durdur-
mak için bir şey yapmadı.”

Hiç kimseden ses çıkmaması ve kimsenin bir şey yapmaması, ku-
şatma altındaki insanları geri adım atmaya mecbur bırakır. Waad, 
Halep’ten sürgün edilen insanları dikkatle kameraya almaya ça-
lışıyor belgeselde. Herkes Halep’e hoşça kal demenin, ölmekten 
daha zor olduğunun farkındadır. 
Belgesel iç savaş yıllarında ileri ve geri giderek izleyiciye olayların 
başlangıcını ve abluka altına alınan şehrin, sokakları ölüm kokan 
bu şehrin, günden güne nasıl bir harabeye ve kan yuvasına dönüş-
tüğünü, rejim güçlerinin mezalimlerinin çetinliğini gözler önüne 
sermektedir.

Waad, bu çekimleri yaparken sürekli arkadaşlarının da duyguları-
nı yoklayarak, savaşın insanlar üzerindeki tesirini ortaya koymayı 
amaçlıyor. Gün geçtikçe teker teker azalıyorlar ve bir günü daha 
arkasında bırakarak yeni bir güne uyananlar “bugün bir sürü hava 
saldırısı var, ama vurulmadık, oley!” diyerek şükrediyorlar.   
Bu şükür, insanı derinden sarsan birtakım duyguların tesiri altına 
girmesine neden olacak kadar acı bir dramın iniltileri!

Bu şükür, bütün yaşananlar karşısında kayıtsız kalan dünyanın 
acımasızlığı!

Bu belgesel savaş mağdurlarının her gün ölümle nasıl burun bu-
runa geldiklerini ve ölüme nasıl alıştıklarını gösteren içler acısı 
bir dramın göstergesi... bütün dünyanın sessiz kalarak izlediği bir 
sahne. Tüfekleri, yakılan arabaları, yıkılan harabeleri kendilerine 
oyuncak edinmiş çocukların dramı...

Ve yıl 2020.

Suriye iç savaşının 9.yılı...

Sokakları ölüm kokan bir şehirden geriye yığınla harabe ve mil-
yonlarca ceset kaldı.

Rejim güçleri tüm kuvvetleriyle mezalimlerine devam ediyor.
Bütün dünya sessizliğini koruyor.

Ve her şey Sama için!

Temiz, bombardımansız bir gökyüzü için!
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Geride bıraktığımız şeyler nelerdi? 
Sadece ailemiz, evimiz,  ülkemiz mi? 
Yoksa dünyaya, insanlara, iyiliğe olan 
inancımız mı?

Asıl suçlu gerçekten bizler miyiz?

Çizim
B Ü Ş R A  A K K U Ş

Donan uzuvların kesilmesini bekleyen bir göçmen... 
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AVRUPA SINIRINDA 
YAŞANAN GELİŞMELER

ARAŞTIRMA VE GÖZLEM RAPORU

Türkiye, 2011 yılından itibaren Suriye’de ya-
şanan iç karışıklıklar ve peşi sıra başlayan çok 
yönlü savaş neticesinde, tarihinin en büyük 
kitlesel göçünü almaya başlamıştır. Bu süreçte 
2016 yılına kadar Türkiye, zaman zaman hedef 
ülke konumunda olurken zaman zaman da Av-
rupa’ya mültecilerin ulaşması noktasında geçiş 
ülkesi görevi görmüştür. Son durumda 27 Şubat 
2020 tarihi itibari ile Türkiye’de geçici koruma 
altındaki Suriyeli sayısının, 3 milyon 587 bin 
266 olarak kaydedilmiştir.

Yaklaşık olarak 9 yıl önce başlayan ve ne zaman 
biteceği bilinmeyen savaş nedeni ile Avrupa’ya 
2016 yılına kadar mülteci akını devam etmiş, 
2016 yılında ise Avrupa Birliği ile Geri Kabul 
Anlaşması imzalanması sonrasında “18 Mart 
Göçmen Mutabakatı” imzalanmıştır. Bu doğ-
rultuda, anlaşma gereği hudut kapıları ve hudut 
sınırları Türkiye tarafından sıkı bir şekilde ko-
runmuş, düzensiz göçle etkili şekilde mücadele 
edilmiştir. Tarihler, 28 Şubat 2020’yi göster-
diğinde ise gerçekleştirilen politika değişikliği 
sonucu hudut kapıları ve hudutların sıkı şekilde 
kontrol altında tutulmasından vazgeçilmiş, ar-

dından Edirne’ye, Yunanistan sınırına büyük bir 
akın başlamıştır.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, 
28 Şubat 2020 tarihinden itibaren olayları ya-
kından incelemekte ve Edirne’ye gönüllüler ve 
avukatlardan oluşan heyetler göndererek, ge-
lişmeleri bizzat sahada ve çok yönlü olarak takip 
etmekteyiz. Sınırın her iki tarafı mültecilerin 
geçişleri, geçiş noktaları ve diğer tüm alanlarda 
araştırma, gözlem ve çalışmalarımız kapsamlı 
olarak devam etmektedir.

İlk olarak, olayların yoğun bir şekilde yaşandığı, 
01.03.2020 tarihinde tarafımızca özet olarak bir 
gözlem raporu hazırlanmıştır. Geçen 14 günlük 
süre içerisinde, Edirne’den Yunanistan’a geçiş 
noktalarında anket çalışmaları, birebir görüş-
me ve gözlemlerle Yunanistan makamlarının 
hukuk ihlallerini belgeleyerek yeni ve kapsam-
lı hale getirmiş bulunmaktayız ve süreç devam 
ettiği takdirde sahadaki çalışmalarımıza devam 
edeceğimizi, belirli periyotlar dâhilinde rapor-
lar hazırlayacağımızı siz değerli kamuoyunun 
bilgisine sunuyoruz.

İşbu raporumuza konu olan yabancıların hukuki statüleri farklı olmakla beraber kavram kargaşasının önlenmesi adına sadece mülteci kavramı kullanılmıştır.
1
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Raporumuzun kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Genel Durum

2. Araştırma Bulguları

3.  Yunanistan Sınırında Yaşanan Hak İhlalleri ve Uluslararası Yaptırımlar

4.  Sonuç ve Önerilerimiz

1.1. Pazarkule Sınır Kapısı
1.2. Doyran Köyü, Karpuzlu, Enez ve Diğer Köyler
1.3. İşkence ve Kötü Muamele

3.1. İltica Amacıyla Sınır Kapılarına Gelen Mültecilerin Başvurularının 
İşleme Alınmaması ve Toplu Şekilde Sınırdışı Edilmesi
3.2. Sınır Hattına Gelen Mültecilere Gerçek Ve Plastik Mermiler Kullan-
mak Suretiyle Ateş Edilmesi, Gaz Fişeği Ve Ses Fişeği İle Müdahale Edil-
mesi
3.3. Yunan Karasularına Giren Mültecilerin Botlarının Batırılması, Geri 
Dönmelerinin Sağlanması Amacıyla Taciz Edilmeleri
3.4. Yunanistan Topraklarına Ulaşan Mültecilerin Elbiseleri Çıkartılarak 
İşkenceye Maruz Bırakılması Ve Geri İtilmesi
3.5. Yunanistan Topraklarına Ulaşan Mültecilerin Eşyalarına El Konul-
ması

Türkiye’nin birçok bölgesinden 
hareket ederek Avrupa sınırı-
na akın eden mülteciler, ağır-

lıklı olarak Suriye, Irak, Afganistan, 
Cezayir, İran, Fas, Sudan, Somali ve 
Türkmenistan gibi ülkelerin vatan-
daşlıklarına mensuptur. Yasal yol-
larla Avrupa’ya geçmeyi bekleyen 
mülteciler, Pazarkule sınır kapısına 
yönelirken, sınır köylerinden de ge-
çişlerin yapıldığı ya da yapılmaya ça-
lışıldığı bilinmektedir.

Türkiye sınırında tampon bölge-
de bekleyişini sürdüren mültecile-
re, Yunanistan tarafından gaz, sis ve 
ses bombası ile plastik mermi kul-
lanılarak sert bir şekilde müdahale 
edilmektedir. Sınırı geçtikten sonra 
Türkiye tarafına geri gönderilen bazı 
mülteciler ile yaptığımız mülakatlar-
da, Yunanistan tarafına geçtiklerin-
de Yunan polisinin, mültecilere ait 
olan çanta, telefon, cüzdan, pasaport 
ve paralara el koyduğu ve ayrıca ba-
zılarına da fiili şiddet uyguladıkları 
ifade edilmiştir. Mülteciler arasında 
çocuklu aileler bulunsa da, genellikle 
bekâr ve erkek gruplar öne çıkmakta-
dır. Kaçak geçiş yapmak istemedikleri 
için kapının resmi olarak açılmasını 
beklediklerini belirten mültecilerde 
genel kanaat, Yunanistan tarafının 
kapıları açacağı, yasal geçişin olaca-
ğı ve iltica sistemine dâhil olacakları 
yönündedir.

Görüşme yapılan mültecilerden Avrupa ülkelerinde akraba ve tanıdığı olanların, onların yanına ulaş-
mayı planladığı ancak özellikle Afgan mültecilerin sınırı geçmeleri halinde gitmeyi planladıkları bir 
rotalarının bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Mültecilerin Avrupa tarafına gitme iradelerinin genel sebepleri, Türkiye’de mülteci statüsü edinme-
lerinin mümkün olmaması, yasal statü edinme hususunda karşılaştıkları zorluklar, nihayetinde va-
tandaşlık alamamaları ve ülkedeki mülteci sayısının fazlalığından kaynaklanan çalışma imkânlarına 
erişim sorunları ile ekonomik sıkıntılar şeklindedir.
Süreç içerisinde Türkiye – Yunanistan kara sınırında yaşanan göç yoğunluğu ve olgusunun gözlem-
lerimize dayalı tablosu aşağıda şekilde açıklanmaktadır:

1. Genel Durum
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Pazarkule sınır kapısında yasal yollarla geçiş için bekleyen mülteci sayısı ilk günlerde artış 
göstermiş ise de Yunanistan kaynaklı saldırı ve tacizlerin artması, ölüm ve yaralanma hadise-
lerinin yaşanması nedenleri ile göç yoğunluğu azalmıştır.

İlk gün ateş yakıp kısa süreli konaklamak üzere hazırlık yapan mültecilerin bir haftayı geride 
bıraktığımızda bölgedeki imkânlarla derme çatma barınaklar ve çadırlar kurduğu görülmek-
tedir.

Genellikle kadın ve çocukların, barınma imkânsızlıkları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla 
karşı karşıya kaldığı gözlemlenmiştir.

Yunan polis, asker ve milislerinin müdahalesi gün geçtikçe sertleşmektedir. Sınırda bekleyen 
mültecilere yönelik olarak, kadın, erkek, çocuk ayrımı gözetmeksizin, plastik mermi, gaz, ses 
ve ses bombası ile sürekli olarak müdahale edilmekte, mülteciler sınır kapısından uzaklaştı-
rılmaktadır.

1.1 Pazarkule Sınır Kapısı

Edirne/Merkeze bağlı Doyran Köyü, Pazarkule sınır kapısının güney hattında, Yunanistan 
sınırında yer almaktadır. Meriç nehrinden sınırı geçmek isteyen mültecilerin uğrak nok-
talarından olan köy, Pazarkule’ye yaklaşık 6 saatlik yürüme mesafesinde bulunmaktadır.

Mülteci yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri olan Doyran köyünde, Pazarkule’de fa-
aliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bulunmamaktadır. Buradaki mültecilerin insani 
ihtiyaçları, bölge halkı ile diğer bölgelerden gelen bireylerin ve küçük çaplı kuruluşların 
yardımları ile karşılanmaktadır. Köy camisi, mültecilerin konaklaması için açılmış du-
rumdadır.

Sınır hattı boyunca hareketliliğin yaşandığı Karpuzlu, Enez ve diğer köylerde de genel du-
rumun aynı şekilde olduğu gözlemlenmiştir.

Son günlerde sınırı geçip geri dönen mülteciler ile yaptığımız mülakatlarda Yunan askeri 
tarafından yakalananların, elleri arkadan plastik kelepçelerle bağlanmak sureti ile, nehre 
atıldıkları bilgisine ulaşılmıştır.

Meriç nehrinde kaybolan ya da boğularak yaşamını yitiren mültecilerin olduğu, Yunan ta-
rafının hayati durumlarda dahi müdahaleye izin vermediği bildirilmektedir.

Bu insanlık dışı müdahale, geçiş yapmaya niyetli olan mültecileri geri dönmeye ya da sınır 
kapısının açılmasını beklemeye yönlendirmektedir.

1.2 Doyran Köyü, Karpuzlu, Enez ve Diğer Köyler
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1.3. İşkence ve Kötü Muamele

Öncelikle Türkiye tarafına tamamen kendi rızaları ile gelen mültecilere, sınırı geçene kadarki 
süreçte kamu ve STK’lar aracılığı ile gerekli insani yardım, barınma, sağlık ve diğer hizmet-
lerin sunulmakta olduğu ve b mültecilere insani muamelede bulunulduğu gözlemlenmiştir.

Ancak, sınır geçiş kapıları dışında Yunanistan topraklarına kayıtdışı ulaşan ve geri gönderilen 
mültecilerle yaptığımız mülakatlara göre;

Yunan kolluk kuvvetleri ve paramiliter gruplar tarafından sistematik ve kasıtlı şekilde işkence, 
gasp, kötü muamele ve cinsel tacize varan eziyetler yaşatıldığı ifade edilmiştir.

Sınırı geçtikten sonra yakalananların pasaport, para, değerli eşyaları ve üzerlerindeki kıya-
fetlerine el konulduğu be bunların elleri arkadan bağlanarak Meriç nehrine atıldıkları onlarca 
ayrı vaka ve mağdurlardan teyit edilmiştir.

Nehirden botla geçmek isteyen gruplara ateş açılmakta, botları batırılmaya çalışılmakta, ha-
yati riskler barındırmasına rağmen, mülteci kafileleri açıkça hedef alınmaktadır.

Kadınların üst arama bahanesiyle uzun süren cinsel tacizlere muhatap oldukları bizzat kadın-
ların kayıt altına alınan beyanlarında yer almaktadır.

Sınırda ilk günlerde silahla ateş ederek Suriye/Halep doğumlu bir mültecinin yaşamına son 
verilmesi hadisesi basına yansımıştır. Bu durum, Yunanistan Güvenlik Güçlerinin gerçek mer-
mi kullanmış olduğuna dair duyumları ispatlar niteliktedir.

Bebeklerin biberon ve mamalarına dahi el koyan Yunanistan kolluk kuvvetlerinin, sınır köyle-
rinde mültecileri ihbar edenlere para ödülü vermek gibi gayri insani tutum içerisinde bulun-
duğu ifade edilmektedir.

Onlarca ayrı vakada, gençlerin vücutlarında cop ve sopalarla oluşmuş ciddi yaralanmalar göz-
lemlenmiştir. Geri itilme süresince bekletilme alanlarının fiziki koşullarının oldukça yetersiz 
olduğu, cinsiyet ayrımı olmaksızın mahremiyet esasları da gözetilmeksizin sıkışık vaziyette 
tutuldukları ifade edilmiştir.

Sınır hattı ve civarında ulaşabildiğimiz çok sayıda mülteci ile gerçekleştirdiğimiz birebir mü-
lakatlar ile bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir.

Yaptığımız değerlendirmelerde, Avrupa sınırını geçmek isteyenlerin genel profiline göre;

Bekâr ve erkeklerin ağırlıklı olduğu, kadınların ise azınlıkta olduğu,

Genel olarak iş bulma ve daha iyi ekonomik şartlar beklendiği,

Gençlerin ağırlıklı olduğu ve potansiyel iş gücünü barındırdığı,

Büyük çoğunluğunun işsiz ya da herhangi bir meslek sahibi olmadığı,

Ağırlıklı olarak Suriye, Afganistan, Mısır, Irak, Pakistan gibi savaş ve istikrarsızlığın olduğu 
ülkelerden geldikleri,

Türkiye’de resmi statü sahibi olmadıkları veya geçici koruma ile ikamet izni sahibi statüsünde 
oldukları

Mültecilerin sınıra daha çok arkadaşları ile geldikleri ve Avrupa’ya geçilmesi halinde çeşitli 
ülkelerdeki akraba ve tanıdıklarına ulaşmaya çalıştıkları kaydedilmiştir.
Genel kanaatimiz, Türkiye’den Avrupa’ya geçmek isteyenlerin, sosyal ve ekonomik sebepler 
dolayısıyla ortaya çıkan gayri insani yaşam koşulları ve statü/vatandaşlık gibi gerekçelere da-
yandıkları yönündedir.

200 kişi ile gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasına göre, Yunanistan sınırında edinilen bulgular 
şu şekildedir:

2. Araştırma Bulguları
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2.1. Cinsiyet

2.2. Yaş

Erkek
80%

0 - 18
14,70%

41 +
5,50%

31- 40
10,20%

26- 30
15,00%

19- 25
54,60%

KadınErkek

Kadın
20%

Mültecilerin %80’ini erkekler, %20’sini ise kadınlar oluşturmaktadır. Aileleri ile beraber 
gelen mülteciler olmakla beraber, kapıların açılması varsayımında da dahi Avrupa’ya gidiş 

yolu meşakkatli olacağından mülteciler genel olarak ailelerini yanlarında götürmemeyi ter-
cih etmektedir. Bunların yanı sıra, Türkiye’de tek başlarına kalan mülteci genç erkekler de bu 

fırsattan yararlanmak amacı ile yola çıkmışlardır.

Sınır kapılarında Avrupa’ya geçmek için bekleyenler, %54.60 oranında 19-25 yaş arası, %15 
oranında 26-30 yaş arası, % 14.70 oranında ise 0-18 yaş arası çocuklar, %10,20 oranında 

31-40 yaş arası kişilerden oluşmaktadır.

Cinsiyet ve yaş dağılımı, ülkelerindeki çatışma/istikrarsızlık nedenleri ile ayrılan ve Yuna-
nistan sınırını geçmek isteyen mültecilerin önemli kısmının genellikle ekonomik nedenlerle 

hareket ettiğini ön plana çıkarmaktadır.

0-18 26-3019-25 31-40 41 +

2.3. Meslek

2.4. Anavatan

Diğer
48,20%

Tekstil
8,00%

Diğer
16,00%

Pakistan
7,80%

Suriye
22,10%

Afganistan
54,10%

İşsiz
43,80%

Tekstil

Afganistan

Diğer

Pakistan Diğer

İşsiz

Suriye

Sınır kapılarında bekleyenlerin %43.80 ‘ini işsizler oluşturmaktadır. Bu durum, kişilerin yaş ve 
cinsiyet grafiği ile karşılaştırıldığında bunların potansiyel iş gücünü oluşturduğu söylenebilir.

Mültecilerin bir kısmı (%8), tekstil sektöründe çalıştığını ifade etmiştir. Diğer meslek grupla-
rına mensup mülteciler de, Türkiye’de kaldıkları süreçte çok sayıda sektörde çalıştıklarını ifade 

etmekle beraber, anavatanlarında da aynı alanda çalıştıklarını ve gidebilirlerse Avrupa’da da 
benzer alanlarda çalışmak istediklerini belirtmişlerdir.

Sınır kapılarında bekleyen mültecilerin çoğunluğunu %54.10’luk oranla Afganistan vatandaşları 
oluştururken, Afganistan’ı %22.10’luk oranla Suriye ikinci sırada, %7.80’lik oranla Pakistan ise 

üçüncü izlemektedir.

Genel olarak ülkelerini terk edenlerin daha iyi yaşam ve hayatta kalma amacıyla ülkelerini terk 
ettikleri gözlemlenmiştir.
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2.5. İkamet Şehri

İstanbul
40,00%

Ankara
4,80%

Erzurum
3,80%

Diğer
51,40%

%40’lık oranla ilk sırada yer alan İstanbul’u Ankara, Erzurum gibi şehirler takip etmektedir. 
Avrupa’ya geçmek isteyenlerin genellikle metropol şehirlerden oldukları gözlemlenmektedir.

Sınırı geçmek isteyenlerin %19.80’inin “Geçici Koruma”, %6.30‘unun ise “Oturum İzni” 
statü sahibi oldukları ve %73.90’ nın ise, “Kayıtsız” olarak Türkiye’de kaldıkları beyan 

edilmiştir.

İstanbul ErzurumAnkara Diğer

2.6. Türkiye’deki Statü

Geçici Koruma
19,80%

Oturma İzni
6,30%

Kayıtsız
73,90%

Geçici Koruma KayıtsızOturma İzni

2.7. Sınıra Kiminle Geldi

Aile
43,30%

Tek
7,50%

Arkadaş
48,10%

Diğer
1,10%

Katılımcıların %48.10’u yakın arkadaşları ile, %43.30’u ise ailesi ile, %7.50’si ise tek başına 
geldiklerini beyan etmişlerdir.

Arkadaşlarıyla gelenler, ailelerini Türkiye’de bıraktıklarını fakat Avrupa’ya geçmeleri ve iş bu-
larak düzenli bir hayat kurmaları durumunda aile birleşimi vasıtası ile tekrar aileleriyle bir araya 

gelmeyi planladıklarını belirtmişlerdir.

Arkadaş TekAile Diğer

2.8. Kimin Yanına Gidecek

Kimse Yok
26,10%

Tanıdık
14,70%

Akraba
59,20%

Tanıdık Kimse YokAkraba

Yunanistan sınırından geçmek isteyenlerden %59.20’si Avrupa Birliği ülkelerinde akrabalarının 
olduğunu ve onların yanına gitmek istediklerini, % 14.70’i sadece akraba olmayan tanıdıklarının 
olduğunu ve onların yanına gitmek istediklerini, %26.10’u ise hiç kimselerinin olmadığını beyan 

etmiştir.

Avrupa’ya geçmek isteyen her 4 kişiden birinin nereye ve kime gideceğine ve ne yapacağına dair 
hiçbir planının olmadığı görülmüştür.
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3. Yunanistan Sınırında Yaşanan 
Hak İhlalleri Ve Uluslararası 

Yaptırımlar

Yaşanan gelişmeler üzerine, hukuk kurulumuz tarafından, sahada takip edilen hak ihlalleri 
değerlendirilmiş ve hukuki yaptırımları üzerine aşağıda değindiğimiz hususlar ele alınmıştır. 
Yunanistan, sergilemiş olduğu işlem ve eylemleri ile kendi iç hukukunu, tarafı olması nedeni 
ile bağlayıcılığı bulunduğu Avrupa Birliği müktesebatı ve Birleşmiş Milletler temel düzenle-
melerini açıkça ihlal etmektedir. Aşağıda, Yunanistan gözlemlenen ve çeşitli hak ihlallerine 

sebep olan fiilleri, uluslararası hukuk nezdinde değerlendirilecektir. Ayrıca işkence, kötü 
muamele, gasp ve taciz olaylarının da takipçisi olacak, konuyu birçok uluslararası merci ve 

mahkemelere taşıyacağımızı belirtmek isteriz.

Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya geçişini dur-
durmama kararı üzerine on binlerce mülteci, 
Avrupa ülkelerine geçiş yapmak amacıyla Yuna-
nistan sınırına hareket etmiş ancak Yunanistan 
güvenlik güçlerince ülkeye girişleri engellenerek 
çeşitli müdahalelerle sınırdan uzak tutulmaya 
çalışılmışlardır.

Gelişen olaylar neticesinde Yunanistan başbaka-
nı Kyriakos Mitsotakis’in çağrısı üzerine mülte-
ci krizini görüşmek üzere toplanan Yunanistan 

Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından 02.03.2020 
tarihi itibari ile iltica taleplerinin bir ay süreyle 
geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir. 
Bu durumda, Yunanistan makamlarının kendile-
rinden iltica talep eden mültecilerin geçişlerini 
engelleme fiilleri dışında, geri itme ve usulsüz 
şekilde toplu sınırdışı etmesi de uluslararası hu-
kuk kuralları ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca Yu-
nanistan’ın tarafı olduğu sözleşmeler uyarınca 
bu şekilde bir karar alması ve uygulama sergile-
mesi de hukuken mümkün değildir.

3.1.İltica Amacıyla Sınır Kapılarına Gelen Mültecilerin Başvurularının 
İşleme Alınmaması ve Toplu Şekilde Sınırdışı Edilmesi

Öncelikli olarak, Birleşmiş Milletler nezdinde, İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 14. maddesinde 
de “Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde iltica 
talebinde bulunma ve iltica hakkından yararlan-
ma hakkına sahiptir.” ibaresi yer almakla birlikte, 
taraf devletlere bu hakkın süreli-süresiz olarak 
kısıtlanmasını-engellenmesini tanıyan istisna ta-
nınmamıştır.

Öte yandan, Yunanistan’ın 5 Nisan 1960 tarihin-
de kabul ettiği, 1967 tarihli New York protokolü 
ile kapsamı genişletilen Mültecilerin Hukuki Sta-
tüsüne dair 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 
1’inci maddesinde sözleşmenin “Irkı, dini, tabi-
iyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağın-
dan haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı oldu-
ğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koruma-
sından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti 
yoksa ve önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dı-
şında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa uy-
gulanacağı” ifade edilmiştir.

Sınır hattında çocuk mültecilerin maruz kaldığı 
geri itilme hadiseleri değerlendirildiğinde, Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşmenin 22. Maddesinde dü-
zenlenen, “Taraf Devletler, ister tek başına olsun 
isterse ana–babası veya herhangi bir başka kimse 
ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya 
çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve 
usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu 
Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konu-
lara ilişkin ve söz konusu Devletlerin taraf olduk-
ları diğer Uluslararası Sözleşmelerde tanınan ve 
bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan hakları 
kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan 
yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar.

Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri öl-
çüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onunla iş-
birliği yapan hükümetler arası ve hükümet dışı 
yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir 
çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir 
mülteci çocuğun ailesi ile yeniden bir araya gele-
bilmesi için ana–babası veya ailesinin başka üye-
leri hakkında bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde 
bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevre-
sinden sürekli ya da geçici olarak ayrı düşmüş bir 
çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı 
esaslar içinde, ana–babası ya da ailesinin başkaca 
üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanı-
nacaktır.” hükmü uyarınca iltica başvurularının 
kabul edilememesi, ailenin parçalanmasına sebep 

olacağından söz konusu uygulama bu yönü ile de 
hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Bu doğrultuda Yunanistan’ın, Türkiye’nin koru-
masından yararlanmayan ve iltica amacıyla sınır 
kapılarına gelen mültecileri ülkeye kabul etmeme-
si, geri itmesi, iltica başvurularının askıya alma-
sı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve 1951 tarihli 
Cenevre Sözleşmesi hükümlerine aykırıdır.

Devamla, Avrupa Birliği hukuku açısından bakıl-
dığında ise, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildir-
gesi’nin “Sığınma hakkı” başlıklı 18. Maddesinin, 
“Sığınma hakkı, 28 Temmuz 1951 tarihli Cenev-
re Sözleşmesi ve mültecilerin statüsüne ilişkin 31 
Ocak 1967 tarihli Protokol kuralları dikkate alı-
narak ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma’ya 
uygun olarak teminat altına alınmalıdır.” şeklin-
deki hükmü ile “İhraç, sınır dışı veya iade etme 
yasağı” başlıklı 19. Maddesinin “1. Toplu sınır dışı 
etmeler yasaktır. 2. Hiç kimse, ölüm cezası, iş-
kence veya başka insanlık dışı veya alçaltıcı mu-
amele veya cezaya tabi tutulması konusunda ciddi 
bir tehlikenin bulunduğu bir Devlete geri gönde-
rilemez, sınır dışı edilemez veya iade edilemez.” 
Şeklindeki hükmü uyarınca da Yunanistan’ın tek 
taraflı olarak başvuru kabul etmediğini ilan etmesi 
kabul edilemezdir.

Daha önemlisi ise, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin 4. Protokol’ün 4. Maddesi olan, “Ya-
bancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasaktır.” 
şeklindeki hükmü nedeni ile de yapılan uygulama 
hukuka aykırıdır. İşbu sözleşmenin denetiminin 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince gerçekleşti-
rilmesi nedeni ile yaşanan toplu sınırdışı vakaları 
kaynaklı Yunanistan aleyhine ihlal kararı verilme-
si kaçınılmazdır. (AİHM, Hirsi Jamaa ve Diğerle-
ri vs. İtalya; İtalya hükümetinin açık denizlerden 
insanların toplu sınırdışı edilmesini, AİHS 4. Pro-
tokol 4. Maddesi ve Madde 3 İşkence yasağı kapsa-
mında insan hakkı ihlali olarak değerlendirmiştir.)
Yine Yunanistan’ın Sisam Adası’na ulaşan arala-
rında çocuk ve kadınların da bulunduğu 34 mülte-
cinin ıssız Bayrak Adası’na terk edildiği veya de-
niz vasıtalarının karaya ulaşmasının engellenmesi 
amacı ile tehdit-taciz edilmesi şeklinde gelen bil-
giler de, mültecilerin hayatlarını idame ettirebile-
cekleri azami gerekliliklerden yoksun koşullarda 
fiilen başvuru yapmalarının engellenmesi de kabul 
edilemezdir.
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3.2. Sınır Hattına Gelen Mültecilere Gerçek Ve Plastik Mermiler Kullanmak 
Suretiyle Ateş Edilmesi, Gaz ve Ses Fişekleri İle Müdahale Edilmesi

Kaynak: Reuters

Yunanistan sınırlarına iltica amacıyla gelen mül-
tecilere Yunanistan güvenlik güçlerince plastik 
ve gerçek mermilerle ateş edildiği, sınırlardan 
uzak tutulmaları amacıyla gaz ve ses fişekleri ile 
müdahale edildiği gözlemlenmiştir. Söz konusu 
müdahaleler kapsamında en az 3 mültecini yaşa-
mını yitirdiği ve onlarca mültecinin vücutlarının 
muhtelif yerlerinden yaralandığı tespit edilmiş-
tir.

Her devletin sınır güvenliğini sağlama konusun-
da hak ve yetkisi bulunduğu kabul edilmelidir. 
Ancak bununla birlikte Yunanistan sınırına gelen 
kişilerin iltica prosedürü kapsamında söz konusu 
bölgede bulunduğu göz önüne alındığında sınır 
güvenliği bahane edilerek Yunanistan’ın yukarı-
da alıntılanan uluslararası mevzuat hükümlerin-
den doğan yükümlülüklerini ve bağıtlarını yerine 
getirmekten imtina edemeyeceği şüphesizdir.

Bununla birlikte, Yunan yetkililerin söz konusu 
müdahalelerinin meşru sınırları aştığı ve yaşam 
hakkı ile işkence görmeme hakkının ihlali sevi-
yesine ulaştığı ortadadır  . Yunanistan’ın da ta-
raf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS) “Yaşam Hakkı” başlıklı 2. maddesinde 
geçen,

1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Ya-
sanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan 
dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu ce-
zanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşa-
mına kasten son verilemez.

2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak 
zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonu-
cunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline 
neden olmuş sayılmaz:

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunma-
sının sağlanması;

b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalan-
masını gerçekleştirme veya usulüne uygun ola-
rak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme;

c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun ola-
rak bastırılması şeklindeki düzenleme ile, aynı 
sözleşmenin 3’üncü maddesinde geçen “İşkence 
Yasağı” başlıklı, “Hiç kimse işkenceye veya in-
sanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya ceza-
ya tabi tutulamaz.” şeklindeki düzenleme ve son 
olarak “özel yaşamın ve aile yaşama saygı hak-
kı” başlıklı 8. Maddede geçen,

1. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve ya-
zışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu maka-
mının müdahalesi, ancak müdahalenin yasayla 
öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik re-
fahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin ön-
lenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının 
hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir 
tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.
şeklindeki düzenlemeler mevcuttur. Yunan yet-

kililerin söz konusu fiziksel şiddet içeren müda
haleleri en temelde AİHS’nin 2 ’nci ve 3 ’üncü 
maddelerine açıkça aykırıdır.

Yine devamla, Birleşmiş Milletler düzenlemeleri 
açısından da Kişisel Ve Siyasal Haklar Uluslara-
rası Sözleşmesi’nin “Yaşama Hakkı” başlıklı 6. 
ve “İşkence Yasağı” başlıklı 7. Maddeleri ile Bir-
leşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmenin 3. 
Maddesi uyarınca, gerçekleştirilen fiiller hiçbir 
istisna tanınmaksızın yasaklanmıştır.
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3.3. Yunan Karasularına Giren Mültecilerin Botlarının Batırılması, 
GeriDönmelerinin Sağlanması Amacıyla Taciz Edilmeleri

Kaynak: AA

Yunanistan’a deniz ve nehir üzerinden geçmek 
isteyen mültecilerin bulunduğu vasıtalara Yu-
nanistan Sahil Güvenlik birimlerince müdaha-
le edildiği, mültecilerin bulunduğu vasıtaların 
yanından hızla geçilmek suretiyle taciz edildiği 
ve batırılmaya çalışıldığı, ardından ucunda sivri 
cisimler bulunan uzun sopalar kullanılarak mül-
tecilerin darp edildiği, botun sopalarla ve mer-
milerle batırılmaya çalışıldığı medyaya yansıyan 
görüntülerden tespit edilmiştir. Ayrıca birçok 
mültecinin benzer muamelelere maruz kaldığını 
farklı zamanlarda ve farklı mecralarda dile getir-
diği müşahede edilmektedir.

Yunanistan yetkililerinin bu müdahalelerinin, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Yaşam 
Hakkı’nı düzenleme altına alan 2. ve işkence ve 
kötü muamele görmeme hakkını düzenleme al-
tına alan 3. maddesine aykırı olduğu açıktır. Yu-
nanistan’ın ihlalini gerçekleştirdiği yaşam hakkı 
kapsamında olan yaşamı sonlandırmama ve iş-
kence yasağı gereği bireylere işkence, insanlık 

dışı ya da kötü muamele uygulamama yönündeki 
bu negatif yükümlülükleri bir yana, pozitif yü-
kümlülüğü uyarınca kendi karasularında tespit 
ettiği mültecileri, plastik botla karaya ulaşma-
nın tehlikeli olduğu göz önünde bulundurularak 
güvenli bir şekilde Yunanistan kara sınırına ta-
şıması gerekmekteydi. Yunanistan yetkililerinin 
pozitif yükümlülük kapsamında mültecileri gü-
venli şekilde kendi karasına taşıması gerekirken 
aksine bu mültecileri taciz etmesi, ölüm tehlike-
siyle karşı karşıya bırakması ve kötü muameleye 
maruz bırakması en temel insan hakları düzen-
lemelerinden olan Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesine açıkça aykırıdır.

Ayrıca alıkonulma alanlarında mahrumiyet ko-
şullarının gözetilememesi ve üst araması sıra-
sında cinsel tacize varan fiiller, AİHM içtihat-
larında kabul edildiği üzere, AİHS madde 8 ile 
korunan özel yaşama saygı hakkı ihlali teşkil et-
mektedir.

3.4. Yunanistan Topraklarına Ulaşan Mültecilerin Elbiseleri Çıkartılarak 
İşkenceye Maruz Bırakılması ve Geri İtilmesi

Kaynak: Belal Khaled-TRT Arapça

Yunanistan topraklarına geçmeyi başaran bazı mültecilerin Yunanistan güvenlik güçlerince alıko-
nulduğu, bazılarının plastik cop ve çeşitli cisimlerle işkenceye maruz bırakıldığı, yarı çıplak bir şekil-
de Türkiye sınırına geri itildiği çeşitli anlatılardan ve görüntülerden tespit edilmiştir.

Bu şekilde mültecilerin meşru müdahale sınırını aştığı apaçık ortada olan muamelelere maruz bıra-
kılması, yukarıda belirtilen temel düzenlemelere aykırılık teşkil etmektedir. Keza mültecilerin yarı 
çıplak şekilde geri itilmesi sözleşmece yasaklanan aşağılayıcı muamele kapsamına girmektedir.

Bununla birlikte, mevsim şartları nedeniyle aşırı soğuğa maruz kalmaları söz konusu olduğundan 
mültecilerin yarı çıplak şekilde geri itilmesi işkence ve kötü muamele yasağının ayrıca ihlalini teşkil 
etmektedir.

Mültecilerin kıyafetleri soyularak yarı çıplak vaziyette geri gönderilmeleri özel yaşama saygı hakkı-
nın ve mülkiyet hakkının da ihlalini oluşturmaktadır.
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3.5. Yunanistan Topraklarına Ulaşan Mültecilerin Eşyalarına El Konulması

Yunanistan topraklarına geçmeyi başaran bazı mültecilerin Yunanistan güvenlik güçlerince alıko-
nulmalarının ardından paraları ile telefonları dâhil tüm eşyalarına el konulduğu, çeşitli mülakatlar 
neticesinde tespit edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Mülkiyet hakkını garanti altına alan 1 No’lu Ek Protokolün 1. 
maddesi

“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. 
Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel 
ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenle-
mek veya vergilerin ya da başka harçların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli 
gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.”

şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde mültecilerin telefonları ve paraları dâ-
hil tüm eşyalarına el konulması mülkiyet hakkı kapsamındaki istisnalardan olmadığından AİHS’in 1 
No’lu Ek Protokolünde koruma altına alınan mülkiyet hakkının ihlali anlamına gelmektedir.

Belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin sınırların 
açık olduğunu bildirdiği gecenin sabahında 
binlerce mülteci sınır kapılarına sanki bu 

günü beklermiş gibi hareket etmiştir. Yaş grup-
ları, Türkiye’de bulundukları süre, bu süre içeri-
sinde ne yaptıkları, vb. veriler dikkate alındığın-
da sınıra yönelen mültecilerin çaresizliği ortaya 
çıkmaktadır. Her bir mülteci başkaları tarafından 
yok edilmiş hayatlarını, belirsiz geleceklerini 
bulma umuduyla sınırlara yönelmiştir.

Hayatta kalabilmek adına sınırlara giden mül-
teciler, kendilerini hayatta kalma savaşının içe-
risinde bulmuşlardır. Sadece gelecek hayali ile 
yağmur, soğuk dinlemeden sınırlara yürüyen ve 
yerlerde yatan bu insanlar üzerine göz yaşar-
tıcı bombalar, plastik mermiler, tazyikli sular 
ile müdahale edilmiş ve gemi, bot vb. araçlarla 
Ege Denizi’nden karşıya geçmek isteyenlerin de 
araçları batırılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple ön-
celikle Yunanistan başta olmak üzere benzer tu-
tum takınan tüm ülkeleri mültecilere karşı insani 
ve hukuki tutumlar sergilemeye davet ediyoruz.

Karşılaşılan bu insani krize karşın Uluslararası 
Mülteci Hakları Derneği ve bir sivil toplum ku-
ruluşu olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 
mültecilik bir tercih değildir. Bugün resmi veri-
lere göre sayıları 70,5 milyonu bulan her mülteci 
bir insandır. Her insanın yaşam hakkı da ulus-
lararası kabul görmüş birçok mevzuatta garanti 
altına alınmıştır. Bu yaşam hakkı umursanmak-
sızın mültecilerin siyasi, ekonomik, dini, güven-
lik vb. kaygı ve gerilimlerin kurbanı edilmesi ka-
bul edilemezdir.

Ne yazık ki, bu durum Suriye’deki savaş bitse de 
bitmese de, mülteci krizi giderek büyüyen bir du-
rum olmaya devam edecektir. Avrupa’nın mül-
teci krizinin artık sadece komşu ülkelerle sınırlı 
kalmadığını Avrupa’yı da doğrudan etkileyen bir 
gerçek halini aldığını görmesi gereklidir. Dolayı-
sıyla Türkiye’nin deniz ve kara sınırlarından Av-
rupa’ya geçmek isteyen mültecilere, Avrupa’nın 
artık siyasi, ekonomik ve dini bakış açılarını bir 

kenara bırakıp Uluslararası Mülteci Hukukunun 
kendilerine yükledikleri sorumlulukları yerine 
getirerek bu hukuk kapsamında mültecilerin Av-
rupa’ya kabul edilmesini şiddetle tavsiye ediyo-
ruz.

Bununla birlikte tüm devletleri ve uluslararası 
kuruluşları, mülteci politikalarını yeniden göz-
den geçirmeye, evrensel insan haklarının güven-
ce altına alındığı böyle bir dönemde en azından 
insanca yaşama hakkının gereği olan asgari insan 
haklarının tüm insanlara sağlanması anlamında 
kalıcı ve etkin çözümler bulmaya davet ediyoruz. 
Bu doğrultuda, Avrupa ülkelerinin bir an önce 
kapıları açması gerektiğini ifade ediyoruz.

Ayrıca Avrupa’nın pek çok ülkesinde binlerce 
gönüllünün, aktivistin, kurum ve kuruluşların, 
yardım ve dayanışma kampanyaları yapması-
nı, daha da önemlisi toplumların genel tavrının 
mültecilere yardım edilmesi yönünde olmaya 
davet edilmesini ve Avrupa Parlamentosuna, ül-
kelerin hükümetlerine baskı yapılmasını tavsiye 
ediyoruz.

Bununla birlikte devamlı olarak savaş, işkence, 
insanlık dışı muamele vb. sebeplerle mülteci do-
ğuran başta Suriye olmak üzere diğer ülkelerdeki 
krizlere siyasi çözüm bulma hususunda Birleş-
miş Milletler, Avrupa Birliği ve ilgili devletlerin 
krizlerin sonlandırılması ve mülteciliği doğuran 
faktörlere son verilmesi hususunda daha faz-
la yardımlaşma ve iş birliği yapmalarını tavsiye 
ediyoruz.

Bu amaçla “Bir İnsan Bir Dünya” parolasıyla 
yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu ve mülte-
ci hakları savunucusu olan Uluslararası Mülteci 
Hakları Derneği, bu alanda yaşanan sorunların 
gün yüzüne çıkartılması ve çözümler bulunması, 
hak ihlallerinin dünyaya duyurulması, dünyanın 
mülteciler ve mültecilik hakkında bilgi ve anlayış 
sahip olabilmesi için çalışmalarına aralıksız de-
vam edecektir.

4. Sonuç ve Önerilerimiz

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.



Necmettin ASMA


