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BÖLGE HAKKINDA GENEL BİLGİ

A

rakan’da hâlihazırda yaşanan
olaylar 28 Mayıs’ta Ramri kasabasında Budist Rakhine bir
kadının üç Müslüman Rohing-

ya tarafından tecavüze uğradığı iddialarının yerel bir gazetede yer alması üzerine
başlamıştır. Haberin yayınlamasının ardından tırmanan gerginlik 3 Haziran 2012
günü Taungop’da otobüsle seyahat eden
10 Müslüman’ın Budistlerce linç edilmesi
üzerine tüm Arakan’a yayılmıştır. Yüzlerce Müslüman bu saldırıyı protesto etmek
için Maungdav şehrindeki Merkez Camii’nde toplanmış, bu hareketi kendi varlıklarına tehdit olarak kabul eden Budist
fanatikler ve Burma polisi, Müslümanlara
saldırmış ve çıkan çatışmada çok sayıda
Müslüman yaralanmış ya da şehit edilmiştir. Burma polisi Maungdav’daki gösteriyi devlete karşı bir ayaklanma olarak
nitelendirmiş ve olaylara karışan Müslümanların cezalandırılması emrini vermiştir. Bundan sonra Budist fanatikler ve Burma polisi Müslüman köy ve kasabalarına
baskınlar düzenlemeye başlamışlardır.
Suçluları barındırdıkları gerekçesiyle
300’ün üzerinde Müslüman Rohingya

lice Bangladeş’e geçerek tedavi olmaya

köyü ateşe verilmiş, cami ve medreseler

çalıştığı, ancak durumu ağır olan ve teda-

Budist fanatiklerce kuşatılarak yakılıp yı-

vilerine izin verilmeyen birçok yaralının

kılmıştır. Bağımsız insan hakları kuruluşla-

ölüme terk edildiği bildirilmektedir.

rının bildirdiğine göre haziran ayından bu

Yaşanan süreçte Rakhine Budistleri;

yana bölgede 1.000’den fazla kişi katle-

resmî güvenlik birimleri Nasaka, Hlun-tin

dilmiş, binlerce Müslüman evlerinden ve

ve polisin de yardımıyla Müslüman Rohin-

köylerinden sürülerek ormanlarda yaşa-

gyaları yerlerinden etmeye çalışmaktadır.

mak zorunda bırakılmıştır. Bölgedeki şid-

Bölgede sokağa çıkma yasağı sürerken

det olaylarından kaçan çok sayıda Müs-

güvenlik güçleri ve Rakhine grupları köy

lüman Rohingya ise komşu Bangladeş’e

köy dolaşıp Rohingya evlerini ateşe ver-

sığınmak için teknelerle Naf Nehri ve Hint

mekte, yanan evlerden çıkan Rohingya-

Okyanusu’na açılmış ancak yoksullukla

lara sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri

mücadele eden Bangladeş hükümetinin

gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından

mültecileri kabul edememesi nedeniyle

ateş açılmaktadır. Çok sayıda Rohing-

yüzlercesi boğularak ölmüştür. Bölgeden

ya’nın evlerinde diri diri yakıldığı olaylar-

gelen haberlerde saldırılarda yaralanan-

da cesetlerin kamyonlara doldurularak

lardan bazılarının kendi imkânlarıyla giz-

taşındığını haber veren bağımsız kaynak-
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lar, olaylarda tam olarak kaç kişinin katledildiğini söylemenin mümkün olmadığını
bildirmektedir. Arakan’da beşinci bölge
olarak tanımlanan kesimde de en az bir
caminin ve çok sayıda köyün tamamen
yakıldığı haberleri gelmektedir. Bağımsız
hiçbir medya kuruluşunun bulunmadığı
Burma’da hükümet kaynaklı haberler yapan tek bir medya kuruluşu vardır.
Sahip oldukları her şeyleri Budist
Rakhineler tarafından yağmalanan Rohingya Müslümanları can güvenliğinin

olmadığı evlerinde korku içerisinde olayların durulmasını bekliyor. Sokağa çıkma
yasağının uygulandığı ve yasağın ne
kadar süreceğinin bilinmediği bölgede
karanlığın çökmesiyle birlikte evsiz mağdur Arakanlılar hükümet güçlerinin ve
fanatik Budist Rakhinelerin hedefi hâline
geliyor.
Büyük bir insani krizin yaşandığı bölgede Arakanlı Müslümanlar her an ölüm,
sınır dışı edilme, evlerinin basılması, yakılması vb. şiddet olayları ile karşı karşıya.

İHH ARAKAN FAALİYETLERİ
İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 17 yıldır
Bangladeş’teki mülteci kamplarında
yaşayan Arakanlılara Türkiye halkının
yardımlarını ulaştırarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Başta
Kurban ve Ramazan yardımları olmak
üzere her yıl gıda, sağlık, eğitim, sosyal
ve kültürel alanlarda yardım ulaştırdığımız Arakanlı mülteciler için son 5 yılda
yaptığımız insani yardım çalışmaları genel olarak aşağıdaki gibidir:
2006 yılı
• Cox’s Bazar’da üç katlı bir okul (Ibni Abbas Islamia School) projesi başlatılmıştır.
Eylül 2007’de tamamlanan okulda yaklaşık 1.500 öğrenci eğitim almaktadır.

• Bilgisayar Eğitim Merkezi açılmıştır. Merkezden 200 öğrenci istifade etmektedir.
• 31’i Bangladeş’teki kamplarda, 8’i Arakan’da olmak üzere toplam 39 su kuyusu
açılmıştır.
• Kurban döneminde kamplarda 104 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirilmiş,
dağıtımlardan 14.000 kişi istifade etmiştir. Ayrıca Arakan içerisinde de 10 adet
büyükbaş kurban kesimi yapılarak 2.100
kişiye dağıtılmıştır.
• Ramazan ayında kumanya dağıtımı yapılmış, dağıtımlardan 700 aile (3.000)
istifade etmiştir.
• 350 yetim öğrenciye kıyafet yardımı
yapılmış ve bayram harçlığı verilmiştir.
• Kutupalong Mülteci Kampı’nda muşamba, ilaç, temizlik malzemeleri vb. ihtiyaçların dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
• Kamplarda sağlık taraması yapılmıştır.
• Kamplarda Kur’an ı Kerim dağıtılmıştır.
2007 yılı
• Ibni Abbas Islamia School bünyesindeki 50 kişilik yetimhanenin yenilenmesi
çalışmaları yapılıştır.
• Muson yağmurlarından etkilenen
2.000’den fazla aileye (yaklaşık 13.000
kişi) gıda yardımı yapılmıştır.
• Kamplarda yaşayan ve katarakt nedeniyle
göremeyen 200 kişinin ameliyatları yaptırılarak yeniden görmeleri sağlanmıştır.
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• Ramazan ayında 11.000 kişiye gıda yardımı yapılmıştır.
• Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye
kırtasiye malzemesi yardımı yapılmıştır.
• Kamplarda yaşayan 70 yetim öğrenciye bayramlık elbise yardımı yapılmıştır.
2008 yılı
• Muson yağmurlarından etkilenen
2.000’den fazla aileye (yaklaşık 12.000
kişi) gıda yardımı yapılmıştır.
• Ramazan ayında yaklaşık 10.000 kişiye
gıda yardımı yapılmıştır.
• Cox’s Bazar şehrinde, 50 kişi kapasiteli
bir yetimhanenin (Daru’l-İman Yetimha-

nesi) inşasına başlanmıştır. Betonarme
olarak yapılan bina daha sonra üstüne
kat atılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
2009 yılı
• 35 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi
uygulamasına dâhil edilmiştir.
• Cox’s Bazar şehrinde yaptırılan Daru’l-İman Yetimhanesi tamamlanarak hizmete açılmıştır.
• Ramazan ayında 5.000 aileye (yaklaşık 35.000 kişi) bir aylık gıda yardımı
yapılmıştır.
• Kurban döneminde Teknaf ve Cox’s
Bazar’da 1.000 hisse kurban kesilerek
10.000 kişiye dağıtılmıştır.
2010 yılı
• Arakan’da 20 adet su kuyusu açılmıştır.
• Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda
acil gıda yardımı yapılmıştır.
• Ramazan ayında 10.000 aileye (yaklaşık 70.000 kişi) bir aylık gıda yardımı
yapılmıştır.
• 2010 Mart ayında 12.000 aileye acil yardımlar kapsamında bir aylık temel gıda
maddesi dağıtımı yapılmıştır.
• Kurban döneminde Teknaf ve Cox’s
Bazar’da 1.000 hisse kurban kesilerek
10.000 kişiye dağıtılmıştır.
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2011 yılı
• Cox’s Bazar şehrinde yapımına başlanan Hacı Ahmet Kınacı Camii’nin inşaatı
tamamlanarak hizmete açılmıştır.
• 2011 kış yardımları kapsamında 750
yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık
elbise, battaniye ve kırtasiye malzemesi
dağıtılmıştır. Ayrıca 500 ihtiyaç sahibi
aileye battaniye ve gıda yardımı yapılmıştır.
• 2011 Yetim Günleri kapsamında 200
yetim çocuk sünnet ettirilmiş ve sağlık
taramasından geçirilmiştir. Ayrıca 20 yetim genç kız evlendirilerek düğün masrafları karşılanmıştır.
• Mülteci kamplarında 13 adet su kuyusu
açılmıştır.
• Üç ayrı seferde toplam 581 hisse akika
ve adak kurbanı kestirilerek bölgedeki
ihtiyaç sahibi Arakanlı mülteciye dağıtılmıştır.
• Ramazan ayında 15.000 aileye (yaklaşık 100.000 kişi) bir aylık gıda yardımı
(185 ton pirinç) yapılmıştır.
• Cox’s Bazar bölgesinde bir cami (Sümer
Camii) inşasına başlanmıştır.
• 20 yetim çocuk Sponsor Aile Sistemi
kapsamında desteklenmeye başlanmıştır. Bölgede desteklenen yetim sayısı
50’ye ulaşmıştır.
• 2.200 kişi için kışlık acil yardım çalışması yapılmıştır.

2012 yılı
• 1.500 kişinin istifade edeceği bir caminin (Tepeaşan Ailesi Camii) inşasına başlanmıştır.
• Cox’s Bazar’da 1.500 kişinin istifade
edeceği Şahin Altunok ve Avni Poçins
Camii inşasına başlanmıştır.
• Daru’l-İman Yetimhanesi için bir balık
çiftliği satın alınmıştır. Buradan elde edilen gelir yetimler için kullanılacaktır.
• Adak ve akika kurbanları kesilerek yaklaşık 500 aileye dağıtılmıştır.
• İhtiyaç sahibi hanımlara yönelik meslek
edindirme projesinin altyapı çalışmaları
başlatılmıştır. Projeden ilk etapta yetim
annesi 70 dul hanım istifade edecektir.
2012 Acil YArdım ÇAlışmAsı
(HAzirAn-Temmuz-AğusTos)
Haziran
• Bangladeş’e sığınan mültecilere 35.000
avroluk acil gıda yardım yapılmıştır. Projeden 35.000 kişi istifade etmiştir.
• 10 büyükbaş hayvan kesilip Arakanlı
mülteci ailelere dağıtılmıştır. Projeden
2.750 kişi istifade etmiştir.
Temmuz
• Ramazan kampanyası kapsamında Arakan mülteci kamplarında ve civar köylerde
50.000 avroluk gıda dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
• Kamplardaki 9.000 aileye 20’şer kiloluk pirinç dağıtılmıştır. Projeden 54.000
kişi istifade etmiştir.
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• Kamplardaki 1.000 aileye gıda paketleri dağıtılmıştır. Projeden 6.500 kişi istifade etmiştir. Gıda paketi içeriği aşağıdaki gibidir:
- 10 kilo pirinç
- 2 kilo şeker
- 1 kilo süt tozu
- 2 litre yağ
• Adak ve akika kurban projesi kapsamında mülteci kamplarında ve civar
köylerde 32 büyükbaş hayvan kesilip
dağıtılmıştır. Projeden 13.440 kişi istifade
etmiştir.
Ağustos
• Mülteci kamplarında ve civar köylerde
6.000 aileye gıda paketi dağıtılmıştır.
Projeden 33.000 kişi istifade etmiştir.
Gıda paketi içeriği aşağıdaki gibidir:
- 20 kilo pirinç
- 3 litre yağ
- 2 kilo tuz
- 2 kilo şeker
- 3 kilo un
- 2 kilo Şemai (yerel yemek)
- 5 kilo patates
- 5 kilo nohut

• Arakan’dan Bangladeş’e yeni sığınan
2.000 mülteci aileye yardım paketi dağıtılmıştır. Hâlihazırda devam eden bu
projeden 10.000 kişi istifade etmiştir.
Yardım paketi içeriği aşağıdaki gibidir:
- 1 paket ilaç ve temizlik malzemeleri
- 1 adet branda
- 3 parça mutfak eşyası
- 2 adet battaniye
- 1 adet cibinlik
- 1 takım giyecek
- 31 avro nakdi yardım
• Myanmar’ın Arakan bölgesinde 400
aileye 50’şer avro olarak toplam 20.000
avro nakdi yardım yapılmıştır.
• Adak ve akika kurban projesi kapsamında mülteci kamplarında ve civar
köylerde 32 büyükbaş hayvan kesilip dağıtılmıştır. Projeden 12.600 kişi istifade
etmiştir.
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