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Takdim
Dünya üzerinde savaﬂlar, çat›ﬂmalar, do¤al afetler ve bask› rejimlerinin
kurbanlar› olarak yaﬂad›klar› yerleri terk edip ulaﬂabildikleri ülkelere s›¤›nan
mülteci durumundaki insanlar›n say›s› 2008 y›l›nda 42 milyona ulaﬂt›. 26
milyon insan kendi ülkesi içinde göç ederken 16 milyon insan da güvende
olacaklar›n› düﬂündükleri ülkelere s›¤›nd›lar.
Son y›llarda artan mülteci rakamlar› mülteci sorununu ister istemez
dünya gündemine yerleﬂtiriyor. Yerlerini, yurtlar›n›, ailelerini, akrabalar›n›
terk etmek zorunda kalan mülteciler kimi zaman kamyon kasalar›nda, konteyn›rlarda, h›nca h›nç doldurulduklar› teknelerde umut yolculu¤una ç›k›yor. Yolculuklar› ölüm ve yaﬂam aras›nda gidip gelen bir trajediye dönüﬂüyor. Varabildikleri noktalarda ise ilerisini göremedikleri bir bekleyiﬂ veya belirsizlikle karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar.
‹ç göçün yo¤un olarak yaﬂand›¤› Türkiye, mülteci üreten co¤rafyalara
yak›nl›¤› ve Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir geçiﬂ ülkesi olarak
görülmesi nedeniyle göç hareketlerinin merkezinde yer almaktad›r. Ortado¤u’nun iﬂgal edilmiﬂ topraklar›ndan mültecili¤in kronikleﬂti¤i Afrika ülkelerine, Kafkasya’ya, Orta Asya’ya ve Uzakdo¤u’ya kadar dünyan›n birçok noktas›nda göçlerin yaﬂanmakta oldu¤u bir dönemde Türkiye, mültecilik sorununa çözüm üretme ad›na inisiyatif almas› gereken bir ülkedir.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, kuruldu¤u günden bu yana faaliyetlerinin
önemli bir bölümünü mültecilere yönelik gerçekleﬂtirmektedir. ‹HH, 1992-95
Bosna Savaﬂ›’ndan bu yana elini uzatabildi¤i savaﬂ ve afet co¤rafyalar›nda
yaﬂanan mülteci sorunlar› ile ilgilenirken Türkiye’de de mültecilere yönelik
insani yard›m çal›ﬂmalar›nda bulunuyor. ‹HH, her türlü mahrumiyeti yüklenerek yerini yurdunu arkalar›nda b›rakan bu insanlar›n ac›lar›n› dindirebilmek, ihtiyaçlar›n› giderebilmek için hiçbir ayr›m yapmaks›z›n çal›ﬂmalar›n›
devam ettiriyor. Mültecilerin günlük temel ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n
yan› s›ra, karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› di¤er sorunlar› da gündeme getirmek ama-
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c›yla ‹HH, 14 Haziran 2008 tarihinde “Mültecilik: Sorunlar, Tan›kl›klar ve Çözüm Önerileri” konulu bir sempozyum düzenledi. Elinizdeki çal›ﬂma, mültecili¤in kavramsal tan›m›, tarihçesi ve dünyadaki yans›malar›n›n tart›ﬂ›ld›¤›
sempozyum tebli¤lerine ek olarak Asya, Afrika, Ortado¤u ve Kafkasya bölgelerinde mültecilerin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sorunlara de¤inen yeni makaleler
ve ‹HH’n›n faaliyetlerine yer veren ek bilgilerle zenginleﬂtirildi.
Savaﬂ ve çat›ﬂmalar›n bitti¤i, do¤al afetler karﬂ›s›nda üst düzey bir yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n gösterildi¤i, tüm insanlar›n özgür ve adaletin
hâkim oldu¤u bir dünyada yaﬂamas› dile¤iyle.
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Neden Mülteci Sempozyumu?
‹nsanl›k tarihinin her aﬂamas›nda, gördü¤ü bask› ve zulümler nedeniyle evini, yurdunu terk ederek farkl› diyarlara göç etmek zorunda kalan ve
ulaﬂt›klar› yerlerde yeni bir yaﬂam kurmaya çal›ﬂan insanlar hep olagelmiﬂtir. Kimi zaman bireyler siyasi görüﬂleri veya mensup olduklar› dinleri nedeniyle ülkelerini terk etmek durumunda kalm›ﬂ; kimi zaman ise savaﬂ, iﬂgal
ve do¤al afetler göçlerin nedeni olmuﬂtur.
20. yüzy›l ve akabindeki konjonktür, insanl›k tarihinin en sanc›l› dönemlerinden biri olmuﬂ; Latin Amerika’dan Balkanlara, Afrika’dan Kafkasya’ya,
Ortado¤u’dan Uzakdo¤u’ya kadar dünyan›n farkl› co¤rafyalar›nda yaﬂanan
savaﬂ, iﬂgal ve do¤al afetler nedeniyle milyonlarca insan yaﬂad›klar› yerleri
terk ederek kendilerini göç yollar›nda, bilinmezin kuca¤›nda bulmuﬂtur. Ortado¤u’da bir kültür havzas› talan edilirken, Avrupa’n›n ortas›nda ve Afrika’da soyk›r›mlar yaﬂanm›ﬂ, bask› ve zulüm görme korkusu ile büyük insan
kitleleri mülteci durumuna düﬂmüﬂtür.
‹çinde bulundu¤umuz uluslararas› konjonktür, kaç›n›lmaz olarak mülteci üretmektedir. Ancak, yaﬂad›klar› yerleri terk eden ve zaten temel haklar› garanti edilemeyen bu insanlar, statüleri nedeniyle bir kez daha ma¤dur
edilmektedirler. II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra Avrupa’da çok say›da insan›n
yer de¤iﬂtirmesi sonucu düzenlenen Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair
1951 Cenevre Sözleﬂmesi’ne göre, “›rk›, dini, belli bir sosyal gruba mensubiyeti gibi nedenlerle yaﬂad›klar› yerleri terk edip farkl› bir ülkeye s›¤›nan kiﬂiler” mülteci olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Sadece “mülteci” olarak tan›mlanan kiﬂiler yasal koruma alarak s›¤›nd›klar› ülkede yaﬂamlar›na devam edebilmektedirler. Ancak günümüz dünyas›nda, resmî mülteci statüsü alamayan milyonlarca insan, kendi ülkeleri içerisinde, ara bölgelerde veya s›¤›nd›klar› ülkelerde gayriinsani ﬂartlarda yaﬂam mücadelesi vermektedirler.
Dünyan›n farkl› bölgelerinde yaﬂanan insanl›k krizlerine yabanc› kalamayacak bir kültür ve medeniyet miras›n› taﬂ›yan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›,
1992’de yaﬂanan Bosna Savaﬂ›’ndan itibaren Kosova, Çeçenistan, Irak, Afganistan, Sudan, Arakan, Somali ve Pakistan gibi birçok bölgede yerinden edi-
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len kardeﬂlerimizin yan›nda yer alm›ﬂt›r. Güven ve emniyetleri temin edilemedi¤i için, arkalar›nda b›rakt›klar›na bakmadan yola ç›kan muhacirlere
destek olmuﬂtur. En güzel örnekli¤i ‹slam tarihinde “muhacir-ensar” iliﬂkisinde verildi¤i gibi, ‹HH, muhacirlere emin belde ve yaﬂam aray›ﬂlar›nda destek olmaya çal›ﬂmaktad›r.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, gerek mülteci hareketlerinde bir geçiﬂ ülkesi
olan Türkiye’deki çal›ﬂmalar› ile gerekse savaﬂ, iﬂgal ve do¤al afet bölgelerindeki çal›ﬂmalar› ile mülteci destek faaliyetleri sürdürmektedir. Mültecilik
maalesef günümüz dünyas›nda her türlü ma¤duriyet ve mahrumiyeti yaﬂamak demektir. Kendilerini yurtlar›ndan uzaklaﬂt›ran krizleri geride b›rakan
mülteciler, göç ettikleri yerlerde de mülteci olmaktan kaynaklanan ma¤duriyetlerle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Mülteciler, ülkelerinden ve yak›nlar›ndan uzak
olman›n verdi¤i duygusal yoksunluk bir yana, insan tacirleri taraf›ndan suiistimal edilme, uzun yasal baﬂvuru süreçlerini bekleme, sa¤l›k, e¤itim vb.
temel ihtiyaçlardan mahrum kalma gibi sorunlarla karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
‹ç savaﬂ, iﬂgal, do¤al afet, çat›ﬂma, insan haklar› ihlalleri gibi nedenlerle
her gün yüzlerce kiﬂinin mülteci oldu¤u dünyam›zda; ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›, muhacirlere ensar olmaya çal›ﬂmaktad›r. Mültecilik sorununun çözümü için yap›lmas› gereken, insanlar› yaﬂad›klar› yerleri terk etmeye zorlayan
koﬂullar› ortadan kald›rmakt›r. ‹nsanlar› s›n›r kap›lar›nda, ara bölgelerde, s›¤›n›lan ülkelerde, iç hukuk ve uluslararas› hukuk kurallar›ndan kaynaklanan sorunlarla yüz yüze b›rakmak, istismara aç›k ﬂartlarla muhatap k›lmak
yerine, kriz yaﬂanan bölgelerde istikrar›n sa¤lanmas›, bu bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, bu bölgelerde insan hayat›na ve insan haklar›na sayg›l› bir ortam›n
oluﬂturulmas› gerekmektedir. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n düzenledi¤i, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve bizzat mülteci tan›klar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen “Mültecilik: Tan›kl›klar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adl›
sempozyumun dünyan›n farkl› bölgelerinde mülteci üreten koﬂullar›n ortadan kald›r›lmas›, gerek günümüz uluslararas› hukukunun üretti¤i sorunlar
aç›s›ndan gerekse yaﬂam koﬂullar› aç›s›ndan mültecilerin desteklenmesi konular›nda katk›lar› olmas› beklenmektedir.

Av. F. Bülent Y›ld›r›m
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
Genel Baﬂkan›
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Tan›mlar
MÜLTEC‹
Irk›, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi görüﬂü sebebiyle zulüm görmekten hakl› nedenlerle korku duyan ve bu sebeple baﬂka bir ülkede
yaﬂayan kiﬂidir.
Mülteciler, uluslararas› koruma alt›na al›n›rlar. Çal›ﬂma, bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, hareket özgürlü¤ü gibi haklar›, korumas› alt›nda
olduklar› mekanizma taraf›ndan
sa¤lan›r.
ÜLKES‹NDE YER‹NDEN
ED‹LEN K‹ﬁ‹
Silahl› çat›ﬂmalar, genel ﬂiddet
hâlleri, insan haklar› ihlalleri, do-

¤al veya insan ürünü felaketler gibi nedenlerle kendi ülkesi içerisinde yer de¤iﬂtiren kiﬂilerdir. Resmî
olarak mülteci kabul edilmedikleri
için, hukuki statü aç›s›ndan mültecilere tan›nan uluslararas› uygulamalardan yararlanamazlar.
SI⁄INMACI
S›¤›nmac›, muhtemel s›¤›nma
ülkesi taraf›ndan s›¤›nma talebi
veya baﬂvurusu henüz nihai karara
ba¤lanmam›ﬂ kiﬂidir. S›¤›nma hakk› verilen kiﬂiye mülteci denmektedir. S›¤›nma, s›¤›nmac›ya s›¤›nma
ülkesi s›n›rlar› içerisinde kalma izni ve insani standartlarda muamele görme hakk›n› verir.
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GÖÇMEN
Tamamen ekonomik sebeplerle veya
hayatlar›n› maddi yönden iyileﬂtirme amac›yla kendi ülkelerini terk eden kiﬂilere denir. Göçmenlerin kabulü için her ülkenin
farkl› kriterleri bulunmakla beraber; göçmenler, mülteciler gibi uluslararas› bir koruma alan›na sahip de¤illerdir.
VATANSIZ
Hiçbir ülkenin hukuku alt›nda vatandaﬂ olarak kabul edilmeyen kiﬂidir. Dünya
üzerindeki göç hareketi s›ras›nda, devletlerin kendi hukuk kurallar› aras›nda fiilen bu
duruma düﬂen insanlar için kullan›lan bir
tan›mlamad›r.
MUHAC‹R
Muhacir, kelime anlam› itibar›yla bir
yerden baﬂka bir yere göç eden kiﬂidir. Bu,
‹slam f›kh›na göre bir durum ve statü ifade
eden bir kavramd›r. ‹slam kaynaklar›ndan
ç›kar›labilen tan›m› ise “zulüm ve bask›lar
nedeniyle ‹slam’› tamamen yaﬂayamayan
ve bunun için mücadele edemeyen, baﬂka
çaresi kalmad›¤›ndan Allah için tüm kurulu düzenini terk ederek göç eden kiﬂi” olarak ifade edilebilir.
Muhacirlikle ilgili statüde esas ölçü ‹slam’d›r. Burada bir Müslüman, muhacire
yard›m etmek için onun ülke d›ﬂ›nda olmas›na, ›rk›na, tabiiyetine veya bir ülke korumas›ndan yararlan›p yararlanmad›¤›na
bakmaks›z›n hareket eder.
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I. BÖLÜM
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TAR‹HTEN GÜNÜMÜZE
MÜLTEC‹L‹K
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Mültecileri Korumak
Hepimizin Sorumlulu¤udur
(Michel Gaude; BMMYK Türkiye Temsilcisi)
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n düzenledi¤i, mültecilerin kötü yaﬂam koﬂullar› üzerine düﬂüncelerimi sunaca¤›m konferansa kat›lmak benim için
büyük bir onurdur. Burada BMMYK Türkiye Ofisi’ni temsil etmek benim için
bir ayr›cal›kt›r. BMMYK, mültecilere koruma sa¤lamak ve onlar›n sorunlar›na çözüm bulmak göreviyle dünya hükümetlerine yard›m etmek üzere BM
taraf›ndan Aral›k 1950’de kuruldu. 1951’de BMMYK göreve baﬂlad›¤›nda
mülteci problemlerinin üç y›l içinde çözülebilece¤i düﬂünülüyordu. Bu yanl›ﬂ bir varsay›md›. 1954’te görevimiz beﬂ y›l daha uzat›ld› ve sonra bir beﬂ y›l
daha böyle devam etti. Bugün BMMYK 116 ülkede, 9,9 milyon mültecinin ve
12,8 milyon ülke içinde yerinden edilmiﬂ insan›n dâhil oldu¤u 32,9 milyon kiﬂiye yard›m ediyor.
Mülteciler, insan haklar›na her yerde sayg› duyulmayan ve mükemmel
olmayan bir dünyada yaﬂad›¤›m›z› bize gösteriyor. Bugün hâlâ milyonlarca
insan, üyesi olduklar› sosyal gruplar veya siyasi görüﬂleri, etnik kimlikleri ve
dinî inançlar› yüzünden bulunduklar› yerlerden kaçmak zorunda kal›yor. S›¤›nma; yani mültecileri koruman›n bir insan hakk› olup olmad›¤› hâlâ bir
tart›ﬂma konusu. Ancak bize göre, mültecilerin korunmas› tart›ﬂma kabul
etmez bir insan hakk›d›r. Mülteci korumas›; insan haklar›n›n inkâr edildi¤i
ve bu yüzden insanlar›n yerlerinden kaçmak zorunda kald›klar› bir durumda, insanlar›n haklar›n› yeniden kazanmas›n›n telafi edici bir yoludur. Böylece eziyet görenlere davran›ﬂ ﬂeklimiz, insan haklar›na gösterdi¤imiz sayg›
seviyemizi ölçmenin de bir yoludur.
BMMYK, 1950’lerde geçici olarak mütevaz› bir bütçe ile ve az say›da kiﬂiyle kuruldu. Türkiye’de ise, 1961’de küçük bir ofiste tek bir çal›ﬂanla Ankara’da bir irtibat bürosu olarak çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Bugün ise Türkiye’de
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yaklaﬂ›k 60 kiﬂi görev yap›yoruz ve Ankara, ‹stanbul, Van ve Silopi’de ofislerimiz var. Temsilcili¤imiz, Türkiye hükümeti ve Türk toplumu ile mültecilere yard›m etmek üzere s›k› bir iﬂ birli¤i içinde. Son 45 y›ld›r BMMYK, ülkelere fon deste¤i sa¤lanmas› yoluyla yüklerin paylaﬂ›m› konusunda önemli bir
rol oynuyor ve mültecilerin yerleﬂtirilmesi konusunda Türkiye’yi destekliyor.
Son zamanlarda yetkili kurumlara, pratik ve uluslararas› hukukla bütünlük
içerisinde bir koruma sistemi geliﬂtirilmesi konusunda yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ben sadece birkaç ayd›r sizin güzel ülkenizdeyim ve itiraf etmeliyim ki,
Türk insan›n›n ihtiyac› olanlara yönelik misafirperverli¤i ve cömertli¤i beni
gerçekten çok ﬂaﬂ›rtt› ve mutlu etti. Ayr›ca Türkiye’nin siyasi ve ekonomik
olarak istikrars›z bir bölgeye komﬂu oldu¤u özel co¤rafi konumunun da fark›nday›m. Mülteci yaratan ülkelerle s›n›r›n›z var. Bunun bir sonucu olarak
Türkiye, burada yaﬂamak isteyen veya buray› geçerek Avrupa ülkelerine gitmek isteyen milyonlarca insan›n geçiﬂ yolu hâline geliyor. BMMYK jargonunda buna çoklu/kar›ﬂ›k göç diyoruz ki, bunun içinde ekonomik çaresizlikten
dolay› yurtlar›n› terk eden birçok insanla birlikte, zulüm gördükleri için ve
hayatlar›n› kurtarmak üzere ülkelerinden kaçmak zorunda kalan insanlar
da var. BMMYK, milyonlarca kiﬂinin yerinden edilmesine veya Suriye, Ürdün
gibi komﬂu ülkelerle birlikte Türkiye’ye de geçmesine neden olan Irak’taki
durumdan dolay› özellikle endiﬂelidir ve bu insanlarla ilgilenmektedir.
Türkiye’nin önemi, büyüklü¤ü ve kapasitesini göz önüne alarak
BMMYK, hükümeti ve ayn› zamanda sivil toplum örgütlerini bize kat›lmalar› için teﬂvik etmektedir. BM’nin bir ülkesi yok. Vergi yükümlüleri, gelir getirecek do¤al kaynaklar› yok. Sonuçta yaln›zca toplumlar ve devletler, kendi
ülkelerinden kaçmak zorunda kalanlara etkili yard›m ve koruma sa¤layabilir. Küresel olarak farkl› ihtiyaçlarla karﬂ›laﬂ›yoruz. BMMYK beﬂ k›tada mültecilere destek oluyor ve çal›ﬂt›¤›m›z ço¤u yer, geliﬂmemiﬂ ve oldukça yoksul.
Bu nedenle, sizin hem küresel hem yerel dayan›ﬂman›za ihtiyac›m›z var.
Tahmin ediyorum ki, hepimiz BMMYK’n›n k›s›tl› fonlar›n› Afrika k›tas›ndaki
ülkelere Türkiye’den daha fazla ay›rmas› gerekti¤i konusunda hemfikiriz. Bu
nedenle Türkiye’deki mülteci korumas›na ve onlar›n yaﬂam koﬂullar›n›n nas›l geliﬂtirilebilece¤ine beraberce e¤ilmemiz gerekiyor. Örne¤in; baz› mülteciler Türkiye’de çok uzun süre geçirmek zorunda kal›yor. ‹nsanlar›n yaﬂamlar›n› sürdürmek için yard›m ve ba¤›ﬂlara muhtaç olmamalar› önemlidir. ‹nsanlar›n dilenci gibi yaﬂamalar›n› engellemeliyiz. Böylece, onlar›n emek piyasas›na ulaﬂabilirliklerini önemsemeliyiz. Bu yaln›zca insan haysiyeti ile ilgili bir konu de¤il, bundan çok daha fazlas›d›r. Bu insanlar baﬂkalar› için bir
yük hâline gelmemeli, daha ziyade, ev sahibi olan toplumun bir parças› ola-

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 21

21

rak görülmelidir. Burada ‹HH’n›n benimle ayn› görüﬂü paylaﬂmas›ndan dolay› çok memnunum ve kendilerine teﬂekkür etmek istiyorum.
Sonuç olarak, biz koruman›n imaj›n› de¤iﬂtirmeliyiz. BMMYK ve kiﬂisel
olarak bana göre, zulme u¤rad›¤›ndan dolay› bir ülkeye s›¤›nan kiﬂi, o ülke
için yük de¤il aksine bir onurdur. Bu, “Buras› insanlar›n haklar›na sayg› duyulan bir yerdir.” diyen bir kiﬂinin yarg›s›n› vurgular. Bu aç›dan Türkiye, bu
insanlar›n bu ülkeyi tercih etmelerinden dolay› gurur duyabilir. Ve ben bu
ülkede çal›ﬂmaktan dolay› gurur duyuyorum.
‹HH’ya bu sempozyumu düzenledi¤i için tekrar çok teﬂekkür ediyorum.
Ayr›ca bizden daha az ﬂansl› ve ait olduklar› ülkeyi terk etmek zorunda kalm›ﬂ insanlar›n yaﬂamlar›n› iyileﬂtirmek için bu yap›c› diyalog ve fikir al›ﬂveriﬂi için hepinize çok teﬂekkür ederim.
Mültecileri korumak benim görevim!
Mültecileri korumak sizin göreviniz!
Mültecileri korumak bizim görevimiz!
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Osmanl› ve Cumhuriyet
Türkiye’sinde Göç ve S›¤›nma
(Prof. Dr. Kemal Kiriﬂçi; Bo¤aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü)
S›¤›nmac›, mülteci ve göçmen terimlerinin birbirinden ayr›ﬂt›r›lmas› ve
bu kavramlar›n birbirine kar›ﬂt›r›lmamas› gerekiyor. Günümüzde s›¤›nmac›
kavram›, mülteci teriminin zaman›m›za uyarlanm›ﬂ bir kullan›m› olarak
karﬂ›m›za ç›k›yor. Bugün biz, kendi ülkesini terk ederek üçüncü bir ülkeye gidip orada s›¤›nma talebinde bulunan kiﬂiyi “s›¤›nmac›” olarak nitelendiriyoruz. “Mülteci” kavram› ise, ilgili devlet otoritelerinin kiﬂinin s›¤›nma baﬂvurusunu de¤erlendirdi¤i ve uluslararas› ve iç hukuk kurallar›n› uygulayarak
s›¤›nma hakk›n› verdi¤i kimseler için kullan›l›yor. Konuyu s›¤›nmac› konumunda olan kiﬂilere göre de¤erlendirdi¤imizde, devletlerin, bu kiﬂilere vatandaﬂl›¤a kadar varan geniﬂ haklar tan›d›¤›n› görüyoruz. Öte yandan temel
olarak mültecilik sorununa bakt›¤›m›zda s›¤›nmac›, mülteci ya da kaçak
göçmen konumunda olan kiﬂilerin ortak paydas›n›n, yaﬂam haklar›n›n tehdit alt›nda olmas› oldu¤unu görürüz. Böyle bir insani durum karﬂ›s›nda devletler, insan haklar›n›n en temel noktas›n› oluﬂturan yaﬂam hakk› hususunda hassas davranmakla yükümlüdür.
1951 Cenevre Sözleﬂmesi mülteci hukuku düzenlemeleri aç›s›ndan bir
ilk say›labilir. Bu sözleﬂme öncesinde mültecilere yönelik hukuk kurallar› daha çok teamüllerden veya baz› önemli ülkelerin iç hukukuna dayanan hukuksal düzenlemelerden ibaretti. Cenevre Sözleﬂmesi, II. Dünya Savaﬂ›’n›n
Avrupa’da yaratt›¤› mülteci sorununu çözmeye yönelik bir sözleﬂmedir. Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) de bu sözleﬂmenin
gereklerini yerine getirebilmek için geçici olarak kurulmuﬂtur. Siyasi geliﬂmeler ve çeﬂitli gereklilikler dolay›s›yla bu sözleﬂme her beﬂ senede bir yenilenmiﬂtir. Cenevre Sözleﬂmesi’nin detaylar›na girmemekle beraber ﬂunun

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 24

24

alt›n› çizmek gerekiyor: Türkiye bu sözleﬂmenin haz›rlanmas›na katk›da bulunmuﬂ ülkelerdendir ve sözleﬂmenin kabul edildi¤i konferansta Türk diplomatlar›n önemli katk›lar› olmuﬂtur. Bu aç›dan Cenevre Sözleﬂmesi Türkiye
için büyük önem arz eder.
Cenevre Sözleﬂmesi’ni de¤erlendirirken iki konunun önemine de¤inmemiz gerekiyor. Birincisi, co¤rafi k›s›tlama. Bu sözleﬂme ile sözleﬂmeye taraf
olacak ülkelere, sözleﬂmenin yükümlülükleri ya sadece Avrupa’da meydana
gelen olaylardan dolay› mülteci konumuna düﬂmüﬂ kiﬂilere karﬂ› ya da mülteci üreten tüm kriz bölgeleri ﬂamil olmak üzere kullanma imkân› tan›narak
düzenlenmiﬂti. 1967’de New York’ta imzalanan bir protokol ile taraf ülkelere söz konusu co¤rafi k›s›tlamay› kald›rma imkân› tan›nd› ve günümüzde
Monako, Kongo ve Türkiye d›ﬂ›nda bu maddede öngörülen co¤rafi k›s›tlamay› uygulayan ülke kalmad›.
‹kinci önemli nokta ise non-refoulement prensibi; yani s›¤›nma talebinde
bulunan ve sonra da mülteci statüsü tan›nm›ﬂ kiﬂilerin, hayatlar›n›n tehdit
alt›nda olaca¤› yerlere gönderilmemesi yükümlülü¤üdür. Bu yükümlülük,
sözleﬂmenin ötesine taﬂm›ﬂ ve uluslararas› hukukta sözleﬂmeye taraf olmayan ülkelere de yükümlülük getiren bir norm olmuﬂtur. Afrika ya da Latin
Amerika ülkelerinin de Cenevre Sözleﬂmesi gibi kendi bölgelerine uyarlanm›ﬂ birtak›m bölgesel uluslararas› sözleﬂmeleri bulunmaktad›r.
Son olarak alt› çizilmesi gereken hukuksal kaynak ise, geçti¤imiz y›llarda Avrupa Birli¤i (AB)’nin geliﬂtirmiﬂ oldu¤u mevzuatt›r. Bu mevzuat, Türkiye’yi ve AB etraf›ndaki co¤rafyalar› s›k›nt›ya sokmaktad›r. Çünkü söz konusu mevzuat, bir anlamda, bir “Kale Avrupa’s›” yaratma felsefesiyle haz›rlanm›ﬂt›r. 90’l› y›llarda Avrupa ülkeleri mültecilik sorununa AB’yi ilgilendiren
bir sorun olarak bakm›yordu, ancak Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi konuyla ilgileniyordu. O dönemde a¤›rl›k insan haklar› üzerineyken ﬂimdilerde toplumlar› korumak ve güvenlik üzerine kaym›ﬂ bulunuyor. Bu nedenle bu mevzuat, hem AB’ye ulaﬂmay› tercih eden s›¤›nmac›lar›n önünü
kesmekte hem de bu s›¤›nmac›lar›n AB’ye komﬂu co¤rafyalarda y›¤›lmas›na
ve o devletlerin de konuya daha güvenlikçi bir perspektiften bakmas›na neden olmaktad›r.
OSMANLI’DA VE TÜRK‹YE’DE MÜLTEC‹L‹⁄‹N TAR‹HSEL BOYUTU
Osmanl› Devleti’nin mültecilik konusunda çok eskilere dayanan bir tecrübesi bulunuyor. Osmanl› döneminde, Cenevre Sözleﬂmesi benzeri hukuksal düzenlemeler yoktu, onun yerine teamüle dayanan bir hukuk anlay›ﬂ›
vard›. Fakat Osmanl›’n›n Avrupa co¤rafyas›na geçiﬂiyle birlikte, özellikle Musevilerin ve daha sonra da Protestanlar›n Osmanl›’ya s›¤›nmaya baﬂlad›kla-
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r›n› görüyoruz. Bizde daha ziyade 1492’de ‹spanya’da yaﬂanan geliﬂmelerden
dolay› Osmanl›’ya s›¤›nan Musevilerin tarihi bilinir, ancak Osmanl›’n›n s›¤›nmac›larla iliﬂkileri bundan daha kapsaml›d›r.
1848 y›l›, liberal ve milliyetçi hareketlerden dolay› Avrupa’n›n çalkaland›¤› bir y›ld›r. Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u içerisindeki ‹talyanlar,
Macarlar ve Lehler ba¤›ms›zl›k elde etmek için ayakland›¤›nda AvusturyaMacaristan ‹mparatorlu¤u, Rusya’n›n da yard›m›yla bu ayaklanmay› bast›rm›ﬂ ve bunun sonucunda önemli say›da Macar ve Leh, Osmanl›’ya s›¤›nm›ﬂt›r. Osmanl› hükümeti bu s›¤›nma krizi neticesinde bölgeye, konumu bugünkü Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine denk say›labilecek Amedi Divan-›
Hümayun Fuat Paﬂa’y› göndermiﬂtir. Fuat Paﬂa’ya verilen görevde, s›n›r boylar›ndaki s›¤›nmac›lar aras›nda askerî lider konumunda olan kimselerin geriye teslim edilmemesinin alt› özellikle çizilmiﬂtir. Yani 1951 Cenevre Sözleﬂmesi’nin kabul edilmesinden 100 sene önce, Osmanl›’n›n non-refoulement
prensibini kendi hukuk anlay›ﬂ› çerçevesinde zaten kullan›yor oldu¤unu görüyoruz.
Yine Cenevre Sözleﬂmesi’nin önemli maddelerinden bir tanesi, s›¤›nmac›lar›n üzerinde pasaportlar› ya da herhangi bir kimlik belgesi olmamas› veya bunlar›n yanl›ﬂ belgeler olmas› hâlinde bu kiﬂilerin geriye gönderilmeyece¤i yönündeki maddedir. Bu maddeyle ilgili olarak Osmanl› dönemi uygulamalar›na bakt›¤›m›zda karﬂ›m›za ç›kan örnekte, Avrupa’da yaﬂanan Macar
ayaklanmas›n›n lideri Louis Kossuth’un Osmanl› topraklar›na Peter Bloomsfield ad›na düzenlenmiﬂ bir kimlik belgesiyle girmiﬂ oldu¤unu ve kendisine
s›¤›nmac› ve mülteci konumunun verildi¤ini görürüz. Bir baﬂka örnek de, döneminde önemli bir zat olan Mustafa Celaleddin Paﬂa’d›r. Naz›m Hikmet’in
büyük dedesi olan Paﬂa’n›n as›l ad› Kont Borzecki’dir. Kont, Avrupa’dan Osmanl›’ya s›¤›nm›ﬂ, daha sonra devlet kademelerinde paﬂa konumuna kadar
yükselmiﬂtir. Yine benzer bir durum, K›r›m Savaﬂ›’n›n ilk muharebelerinin
yap›ld›¤› 1854 senesinde Osmanl› ordusunda görev yapan Ömer Paﬂa için söz
konusudur. Ömer Paﬂa aslen bir H›rvat’t›r ve Avrupa’dan Osmanl›’ya s›¤›nm›ﬂt›r. Baﬂka bir örnek de, Budapeﬂte’nin merkezinde heykeli bulunan ve bir
Macar milliyetçisi olan Josef Bem’dir. Bem, ayaklanmalara liderlik etmesinin
ard›ndan Osmanl›’ya s›¤›nm›ﬂ ve Yusuf Paﬂa ad›yla Osmanl› ordusunda görev yapm›ﬂt›r. Osmanl›’n›n mültecilerle ilgili bu uygulamalar›, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan sonraki dönemde de¤iﬂmiﬂtir. Bu dönemde art›k
millî devlet kurma, millî kimlik geliﬂtirme çabas› öncelik kazanm›ﬂt›r.
Türkiye, II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda, 1951 y›l›nda Cenevre’de düzenlenen sözleﬂmeyi kabul edip onaylam›ﬂt›r. Yine, 1960’lar›n baﬂ›nda kurulan
BMMYK ile Türk makamlar› çok yak›n bir çal›ﬂma içerisine girmiﬂ ve say›la-
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r›n›n yirmi binleri aﬂt›¤›n› tahmin etti¤imiz Sovyetler ve çevre ülkelerden
Türkiye’ye s›¤›nan insanlar, mülteci olarak üçüncü ülkelere yerleﬂtirilmiﬂlerdir. Bu uygulama 1980’lerin sonlar›na kadar devam etmiﬂ, ancak bu tarihten
itibaren Türkiye’ye s›¤›nanlar›n konumu de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂ ve Türkiye
özellikle, Ortado¤u ve Afrika ülkelerinden de göç alan bir ülke olmuﬂtur.
1988, 89 ve 91 y›llar›nda ortaya ç›kan büyük mülteci ak›mlar› neticesinde ise
Türkiye, mültecilere yönelik uygulamalar›nda iç güvenli¤ini öncelemeye
baﬂlam›ﬂt›r. ‹ﬂte bu noktadan sonra s›k s›k non-refoulement prensibinin ihlal edildi¤i bir döneme gireriz. Bu dönem çeﬂitli insan haklar› örgütlerinin
Türkiye’yi ciddi bir ﬂekilde tenkit etti¤i bir dönemdir.
1996’dan itibaren ise BM’nin genel çabalar› ve Emniyet Müdürlü¤ü’nün
gayretleri ile Türkiye bir reform sürecine girmiﬂtir. Bu sürecin üç aya¤› bulunmaktad›r. Birincisi; s›n›r d›ﬂ› etme kararlar›na karﬂ› s›¤›nmac›lara temyiz
yolu aç›lm›ﬂ olmas›d›r. ‹kinci olarak, Türk makamlar› sivil toplum kuruluﬂlar›yla çal›ﬂmay› ö¤renmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Üçüncü geliﬂme ise, bürokratlar›m›z›n e¤itimine yönelik BM ile beraber ortak çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmiﬂ
olmas›d›r. 2000’li y›llarda Türkiye, s›¤›nma konusunda bir örnek ülke olarak
gösterilmeye baﬂland›. 2002 ve 2003’te Türkiye’nin AB mevzuat›na uyum çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤› dönemde de baz› olumlu geliﬂmeler oldu. Ancak
2005’ten itibaren mültecilik konusunda bir ilerleme kaydedilemedi. Bunda
AB’nin Türkiye’ye karﬂ› ald›¤› tutumunun yan› s›ra, Irak gibi komﬂu co¤rafyalardaki geliﬂmelerin ve Afrika’da özellikle Somali Devleti’nin çökmesinin
çok büyük etkisi var. Ve ne yaz›k ki, ülkemizde son y›llarda mülteciler özelinde 90’l› y›llarda bile duymad›¤›m›z ölüm oranlar›na rastl›yoruz. Bu konferans›n gerçekleﬂmesi ve ‹HH’n›n bu konulara e¤ilmiﬂ olmas› son derece
önemli. Türkiye’nin bu konuda bir ç›k›ﬂ kap›s› bulabilmesini ve 2000’li y›llarda sahip oldu¤u imaj›n› tekrar kazanabilmesini ümit ediyorum.
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‹slam Kaynaklar›nda
ve Gelene¤inde Mültecilik Alg›s›
(Prof. Dr. Ahmet Yaman; Selçuk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi)
Savaﬂlar›n; iç siyasi, dinî ve etnik çekiﬂmelerin insanl›¤›n önüne ç›kard›¤› sorunlardan biri de mülteciler sorunudur. Vatandaﬂ› oldu¤u ülkede ortaya
ç›kan olaylar sebebiyle vatan›ndan kendi iste¤iyle veya zorla ayr›lm›ﬂ ve yeni bir devlet uyru¤una girmemiﬂ olan kimselere mülteci denmektedir.1
Mülteciler, yeni bir devletin vatandaﬂ› olmad›klar› gibi, kendi devletlerinin vatandaﬂl›¤›ndan da henüz soyutlanmam›ﬂlard›r. Bu itibarla devletler
hukuku aç›s›ndan onlar› konum olarak ifade edecek en iyi kavram, yabanc›
kavram›d›r.
Bir hukuk terimi olarak yabanc›, bir ülke topra¤› üzerinde bulunmakla
birlikte o ülkenin vatandaﬂ› olmayan yani bulundu¤u devletin tabiiyetine dâhil olmayan kimsedir. Kiﬂiler; ticaret, kültürel ve dinî faaliyetler, spor etkinlikleri ve benzeri sebeplerle baﬂka devletlerin hâkimiyet alan›nda bulunabilirler. ‹ﬂte bu andan itibaren o kiﬂiler, taﬂ›d›klar› ferdi kimlikleri yan›nda ayr›ca devletleraras› bir kiﬂili¤e de sahip olurlar.2
Uluslararas› hukuku veya daha yayg›n ve do¤ru kullan›m›yla devletler
hukukunu, yaln›zca devletlerin kendi aralar›ndaki iliﬂkileri düzenleyen bir
hukuk dal› olarak tan›mlayanlar, kiﬂilerin and›¤›m›z bu ﬂekliyle milletleraras› bir kiﬂilik kazanmayaca¤›n› iddia etmiﬂlerdir. Bu iddian›n hukuk çevrelerinde uzun y›llar hâkim olmas›, yabanc›lara dönük hukuki düzenlemelerin
oluﬂmas›n› da engellemiﬂtir. 19. yüzy›ldan sonrad›r ki, diplomatik himaye kavram› alt›nda, devletin yabanc›lar konusunda belli yükümlülükler alt›na girece¤i kabul edilebilmiﬂtir.3
Yabanc›lar ve onlar›n tabi olacaklar› hukuki rejim konusunda, özel bir
devletler hukuku konvansiyonu üzerinde henüz mutabakat sa¤lanamam›ﬂt›r. Konuyla ilgili k›smi düzenlemeler 1948 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan
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Haklar› Evrensel Beyannamesi ve 1950 tarihli ‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleﬂmesi ile yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Mültecilerle ilgili daha özel olarak Cenevre’de 1951 y›l›nda Mültecilerin
Hukuki Durumuna ‹liﬂkin Sözleﬂme düzenlenmiﬂtir ki, buna göre baz› konularda mültecilerin, bulunduklar› ülkenin vatandaﬂlar›yla hukuki eﬂitli¤i sa¤lanm›ﬂt›r.4 Bu sözleﬂme, 17. maddesiyle sözleﬂmeyi imzalayan her devlete,
mültecilere genel olarak yabanc›lara tan›nan rejimi bahﬂedece¤ini bildirmektedir.5 Öyleyse mültecilerin muhatap olaca¤› hukuki rejim, herhangi bir
yabanc›n›n muhatap olaca¤› hukuki rejimin ayn›s›d›r.
Konuyu ‹slam hukuku özeline çekmeden önce, günümüz uluslararas›
düzleminde yabanc›larla ilgili olarak en az›ndan teorik temelde hâkim olan
düﬂünceleri özetlemekte fayda var. Yukar›da belirtti¤imiz Birleﬂmiﬂ Milletler
‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi, insan olma noktas›nda yabanc›ya muamelenin temel çerçevesini ﬂöyle çizmiﬂtir:
a) Haklar: Hayat, özgürlük, kiﬂi güvenli¤i haklar›, seyahat ve s›¤›nma
hakk›.
b) Yasaklar: Kölelik; iﬂkence; insanl›k d›ﬂ›, zalimce, haysiyet k›r›c› ceza
ve muameleler; keyfi tutuklama; özel yaﬂant›ya, meskene ve mektuplara
müdahale.6
Bu izahlardan sonra ﬂu sorulara cevap arayabiliriz: ‹slam hukuku acaba
iltica olgusuna de¤inmiﬂ ve mültecilerle ilgili hukuki düzenlemelerde bulunmuﬂ mudur? E¤er bulunmuﬂsa, bu alanda onun di¤er hukuk düzenlerine göre temayüz etti¤i noktalar var m›d›r?
Kur’an-› Kerim’de peﬂ peﬂe yer alan iki ayet-i kerime, do¤rudan iltica olgusunun varl›¤›na iﬂaret etmektedir:
“Sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki, onlarla bir olas›n›z. O hâlde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin! E¤er yüz çevirirlerse onlar› yakalay›n, nerede bulursan›z öldürün ve onlardan ne dost ne de yard›mc› tutun!”;
“Ancak aran›zda anlaﬂma bulunan bir topluma s›¤›nanlar yahut ne sizinle ne de kendi toplumlar›yla savaﬂmaktan yürekleri daralarak size gelenler hariç. Allah dileseydi
onlar› sizin baﬂ›n›za musallat ederdi de sizinle savaﬂ›rlard›. O hâlde onlar, sizden
uzak dururlar, sizinle savaﬂmazlar ve sizinle bar›ﬂ içinde yaﬂamak isterlerse Allah size, onlara sald›rmak için bir yol vermemiﬂtir.”7
Bu ayetler, eman ayeti olarak bilinen et-Tevbe suresinin alt›nc› ayetine
göre iltica konusunda daha net bir aç›l›ma sahiptir. Zira, eman ayetinde ‹slam’› tan›ma (hatta yesme’a kelâmallâh) amac›na matuf daha genel anlamda
ülkeye giriﬂ talebine olumlu cevap verme hükmü konulmuﬂken8, en-Nisâ suresinde daha özel anlamda mültecilere s›¤›nma hakk› verilmesi hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
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Esas›nda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in tebli¤inin Mekke döneminde bir grup
sahabinin Habeﬂistan’a (Etiyopya) gidip Kral Necaﬂi nezdinde s›¤›nma talebinde bulunmalar›, her iki ayetin de inmesinden daha önceki bir dönemde
bu uygulaman›n varl›¤›na iﬂaret etmektedir. Hakikaten gerek siyasi ve iktisadi imkânlar gerek askerî ve medeni/sivil insan gücü bak›m›ndan az›nl›k
durumunda kalan Müslümanlar, çekilen s›k›nt›lar ve maruz kal›nan iﬂkenceler sonucunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Keﬂke Habeﬂistan’a gitseniz. Çünkü
orada yan›nda hiç kimsenin haks›zl›¤a u¤ramad›¤› bir kral var.”9 ﬂeklindeki teﬂviklerine binaen, s›¤›nmac› olarak oraya gitmiﬂlerdi. Bundan sonra Akabe Biatlar›n› takiben bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)’in o zamanki Yesrib’e (Medine)
hicret etmesi de s›¤›nma fikrinin bir baﬂka iﬂaretidir.
Nakletti¤imiz bu tarihî arka plan bize, Müslümanlar›n gördükleri lüzum
üzerine s›¤›nmac› olarak adil ve emin bir bölgeye gidebileceklerini iﬂaret etmektedir. Esasen dinî/siyasi bask›lar alt›nda ezilip de iltica/hicret imkân›
varken bunu kullanmayanlar›n mazeretlerinin hesap gününde kabul görmeyece¤ini beyan eden ﬂu ayet de bu sonucu teyit etmektedir:
“Kendilerine yaz›k eden kimselere melekler, canlar›n› al›rken: ‘Ne iﬂte idiniz?’ dediler. Bunlar: ‘Biz yeryüzünde çaresizdik.’ diye cevap verdiler. Melekler de: ‘Peki Allah’›n yeri geniﬂ de¤il miydi? Hicret etseydiniz ya!’ dediler. ‹ﬂte onlar›n bar›na¤› cehennemdir. Oras› ne kötü bir gidiﬂ yeridir.”; “Erkekler, kad›nlar ve çocuklardan (gerçekten) aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar müstesnad›r.”10
Kendileri böyle bir hakla, hatta son ayetin hükmüne göre, gerekti¤inde
borçla muhatap olan Müslümanlar, baﬂkalar›n› da tabiat›yla ayn› konumda
göreceklerdir. Yine en-Nisâ suresinde yer alan bir baﬂka ayet, iltica konusunda ayr› bir sorumluluk da getirmektedir:
“Size ne oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz! Bizi, halk› zalim olan ﬂehirden ç›kar, bize taraf›ndan bir sahip gönder, bize kat›ndan bir yard›mc› yolla.’ diyen zavall› erkekler kad›nlar ve çocuklar u¤runda çabalay›p mücadele etmiyorsunuz?”11
Ancak kimi sebepler dolay›s›yla her iltica talebinin ba¤lay›c› olmad›¤›n›,
idarenin bu konuda belli k›s›tlamalar getirebilece¤ini ifade etmeliyiz. Bu sebeplerin bir k›sm› konjonktürel olabilirken bir k›sm› da s›¤›nmac›n›n kimli¤iyle ilgili olabilir.
Mülteciler, baﬂta da ifade etti¤imiz gibi yabanc›/müste’men statüsünde
kabul edildikleri için herhangi bir yabanc›n›n sahip oldu¤u hak ve yükümlü
oldu¤u sorumluluklar›n ayn›s›na muhatapt›rlar. “Yabanc›, bizim ülkemizde ehlizimme mesabesindedir.” diyen12 es-Serahsi (Ö. 483/1090), bu konudaki genel
hukuki e¤ilimi ortaya koymaktad›r. Fakihler taraf›ndan Hz. Ali (r.a.)’ye nispet edilen ﬂu ifade de ehlizimmenin konumunu ortaya koymaktad›r: “Onlar
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zimmet akdini, mallar› bizim mallar›m›z, kanlar› da bizim kanlar›m›z gibi olsun diye kabul etmiﬂlerdir.”13
Bütün bunlar, kiﬂili¤e ba¤l› haklar bak›m›ndan Müslümanlarla mülteciler aras›nda önemli say›labilecek ayr›l›klar›n olmad›¤›n› göstermektedir. Bunun yan›nda ‹mam el-Evzâ’i (Ö. 157/744) ile ‹mam eﬂ-ﬁâfii’nin (Ö. 204/819)
kanaatlerine göre, iltican›n bir ad›m ötesinde, e¤er cizye mükellefi olabilecek
kimselerden ise, gerekti¤inde mültecinin vatandaﬂl›¤a kabulünün bile mümkün oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.14
‹slam idaresinin vatandaﬂl›¤›na geçmeyen, ama iltica taleplerine olumlu cevap verilen kiﬂiler bir tür eman alt›nda olacaklar›ndan, eman akdinin
tabiat›ndan kaynaklanan imtiyazlardan istifade edebileceklerdir. Ayr›ca
düﬂmanca tav›rlar sergilemedikleri sürece gayrimüslimlere dokunulmazl›k
sa¤layan, onlara karﬂ› zulmü ve haks›zl›¤› yasaklayan naslar da bu sonucu
desteklemektedir.
Bu cümleden olarak, can ve mal dokunulmazl›¤› baﬂta olmak üzere seyahat hürriyeti mesken dokunulmazl›¤›, din ve vicdan hürriyeti ve hatta kamu
hizmetiyle sosyal güvenlik hizmetlerinden istifade haklar› bahﬂedilmiﬂtir.15
E¤er gerekiyorsa, mültecilerin temel ihtiyaçlar› için Beytülmal’dan harcama yap›labilece¤ini, bir ayr›nt› olarak eklemeliyiz. Hz. Ebu Bekr (r.a.) döneminde Hire halk› ile yap›lan anlaﬂmada yer alan bir madde, her ne kadar ehlizimme ile ilgili bir düzenleme gibi görünüyorsa da, aralar›nda hukuki statü
fark› bulunmad›¤›ndan mültecileri de kapsamaktad›r.
“Yaﬂl› bir kimse çal›ﬂamaz olur yahut bir kaza geçirir veya zengin iken sonradan
fakir hâle gelip de dindaﬂlar› kendisine sadaka vermeye baﬂlarsa o kimse ‹slam ülkesinde oturdu¤u müddetçe vergiden muaf olacak ve geçimi devlet hazinesinden sa¤lanacakt›r.”16
Mültecileri kendi vatandaﬂlar›yla bu derece ileri boyutlarda eﬂit saymada ‹slam hukuku di¤er hukuklara göre bariz bir farka ve önceli¤e sahiptir. Zira, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna ‹liﬂkin Cenevre Sözleﬂmesi,
pozitif düzenlemeler ad›na ileri bir merhale say›lmakla beraber, her durumda de¤il, baz› durumlarda mülteci-vatandaﬂ eﬂitli¤ini tan›m›ﬂt›r.17
Netice itibar›yla “›rk›, dini, tabiiyeti, muayyen bir ictimai gruba mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden takibata u¤rayaca¤›ndan hakl› olarak
korktu¤u için vatandaﬂ› oldu¤u memleket d›ﬂ›nda bulunan ve bu memleketin himayesinden istifade edemeyen” mültecilere18 bak›ﬂ› ﬂu ayetin genel
çerçevesine oturtmak da mümkündür:
“Allah, inanc›n›zdan dolay› sizinle savaﬂmayan ve sizi yurtlar›n›zdan ç›karmayan kimselere nezaketle ve adaletle davranman›z› yasaklamaz... Allah yaln›zca, din
hakk›nda sizinle savaﬂan, sizi yurtlar›n›zdan ç›karan ve ç›kar›lman›z için yard›m
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eden kimselere dostlukla yaklaﬂman›z› yasaklar; kim onlarla dost olursa, gerçek zalimler iﬂte onlard›r.”19
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Dünyada Mülteci Hareketleri,
Türkiye’nin Konumu ve
Mültecilerin Karﬂ›laﬂt›klar› Sorunlar
(Fuat Özdo¤ru; BMMYK ‹stanbul Temsilcisi)
Dünyadaki mülteci hareketleri, mültecilerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar ve
Türkiye’deki mülteci problemlerini verilerle aç›klad›¤›m›zda mültecilik sorunu
bütün yönleriyle anlaﬂ›lacakt›r. MÖ 3600 y›l›ndan bu yana kay›tl› tarihte
14.500’ün üzerinde büyük savaﬂ olmuﬂ ve bu savaﬂlarda dört milyar›n üzerinde insan ölmüﬂtür. Bu, ﬂu anki dünya nüfusunun üçte ikisine eﬂittir.
1945’ten bu yana vuku bulan savaﬂlardaki can kayb›n›n %90’›n› siviller
oluﬂturmaktad›r. I. Dünya Savaﬂ›’nda bu oran %10, II. Dünya Savaﬂ›’nda
%50 olmuﬂtur. Savaﬂlar›n planlanmas› ve uygulanmas›nda erkeklerin a¤›rl›¤› bulunmaktad›r, ancak bu savaﬂlarda en çok zarar görenler, kad›nlar ve
çocuklard›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) kaynaklar›na göre, 1999’da dünya güçleri sadece
ordular›n› harekete geçirmek için yaklaﬂ›k 719 milyar dolar harcad›lar. Bu miktar›n 520 milyar dolar› Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri taraf›ndan harcand›. Bu rakam, ﬂu anda dünyadaki mutlak fakirli¤i yok etmek için gerekli olan
miktar›n 14 kat›d›r.
BAZI ‹STAT‹ST‹K‹ VER‹LER
Tüm dünyada kad›n cinayetlerinin yaklaﬂ›k %70’i, genellikle suiistimale
dayal› bir iliﬂki ba¤lam›nda, eﬂler taraf›ndan iﬂlenmektedir. Her y›l s›n›rlar aras›nda iki milyon kad›n ve k›z çocu¤unun ticareti yap›lmaktad›r. 90 milyondan
fazla Afrikal› kad›n ve k›z çocu¤u, kad›n sünnetinin ma¤durudur. Çeﬂitli ülkelerde -ço¤u Asyal›- en az 60 milyon k›z çocu¤u, cinsiyet konusunda yap›lan tercih sonras›nda kürtaj, bebek katli ya da ihmal sonucu kay›p durumdad›r.
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NÜFUS HAREKETLER‹ VE NEDENLER‹
Dünyada birçok nedenden dolay› pek çok insan›n hayat› her geçen gün
daha da zorlaﬂmakta ve milyonlarca insan geleceklerini baﬂka ülkelerde aramak zorunda kalmaktad›r. ‹nsanlar bazen bir seçim olarak ekonomik nedenlerle bazen de iç çat›ﬂmalar, savaﬂlar, do¤al afetler, insan haklar› ihlalleri ve
benzeri nedenlerle zorunlu olarak bulunduklar› yerleri, ülkelerini terk etmek
durumunda kalmaktad›rlar.
Günümüzde anavatanlar› d›ﬂ›nda yaﬂayan insanlar›n say›s› 200 milyonu
bulmaktad›r. Bu rakam, dünyan›n beﬂinci büyük ülkesi olan Brezilya’n›n nüfusuna eﬂittir. ﬁu anda dünyada BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i
(BMMYK)’n›n ilgi alan›nda yaklaﬂ›k 10 milyon mülteci ve 13 milyona yak›n
kendi ülkeleri içinde yer de¤iﬂtirmek zorunda kalan insan vard›r.
Nüfus hareketlerinin karmaﬂ›kl›¤›, ülkelerin karﬂ›laﬂt›¤› en büyük sorunlardan biridir. ‹nsanlar bazen daha iyi bir yaﬂama kavuﬂmak için bazen de
zorunlu nedenlerle yerlerini terk ediyorlar. Zorunlu nedenlerle yerlerini terk
edenler BM taraf›ndan mülteci olarak adland›r›l›yor. BMMYK da bu mültecilerin haklar›n› savunmakla yükümlü bir yap›lanmad›r.
Ço¤u zaman göçmenler ve mülteciler birlikte seyahat ediyorlar fakat gerekli olan pasaport ve benzeri belgenin yoklu¤u/eksikli¤i sebebiyle bu insanlar s›n›rlardan geçemiyor. S›n›rlarda al›nan s›k› önlemler, mülteci durumunda olan insanlar›n güvenli¤e eriﬂimini engelliyor. Oysa ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nin 14. maddesi “Herkesin zulüm alt›nda baﬂka ülkelere s›¤›nma ve s›¤›nma olanaklar›ndan yararlanma hakk› vard›r.” diyerek bunun
bir hak oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
MÜLTEC‹ K‹MD‹R?
Mülteci, 1951 Cenevre Sözleﬂmesi’ne göre, 1951 y›l›ndan önce Avrupa’da
meydana gelen olaylar nedeniyle ›rk›, dini, milliyeti, belirli bir sosyal gruba
mensubiyeti, siyasi düﬂünceleri nedeniyle kendi ülkesinde zulüm görmekten
hakl› bir korku duyan, bu korku sebebiyle ülkesinden kaçmak zorunda kalan, baﬂka bir ülkeye s›¤›nan kiﬂi olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tan›m›n içinde
önemli olan iki nokta; mültecinin kendi ülkesinin d›ﬂ›nda olmas› ve hakl›
korku duymas›d›r.
BMMYK’NIN GÖREVLER‹
BMMYK, ilk olarak mültecilerin güvenli¤e ulaﬂmalar›n›, hayatlar›n›n
tehlikede oldu¤u bölgelere geri gönderilmemelerini ve temel insan haklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lamak için uluslararas› koruma sa¤lamakla görevlidir. ‹kinci görevi ise, mültecilerin sorunlar›na kal›c› çözüm bulmak konu-
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‹nsanlar üç ﬂekilde mülteci olabilirler
1. Münferit (individual) mülteci: ‹nsanlar
münferit olarak kendi
ülkelerinden ç›k›p
baﬂka bir ülkeye gittiklerinde ve s›¤›nma
talebinde bulunduklar›nda münferit mülteci say›l›rlar.
BMMYK’da veya
s›¤›nd›¤› ülkede statü
belirleme görüﬂmesine

tabii tutulduktan
sonra ya mülteci
statüsü al›rlar ya da
reddedilirler.
2. ‹lk bak›ﬂta (prima
facie) mülteci: Toplu
nüfus hareketlerinin
oldu¤u zamanlarda
gündeme gelir. BMMYK
veya ilgili ülkeler, tek
tek herkesle görüﬂme
yapamazlar ve ilk

bak›ﬂta herkesi mülteci olarak kabul ederler. Çünkü insanlar›n
ülkelerinden ç›k›ﬂ
nedenleri bellidir.
Mesela savaﬂ durumu
bunun bir sebebi olabilir. Irak Savaﬂ›’n›n
ard›ndan orta ve
güney Irak’tan
Türkiye’ye gelenler
buna bir örnektir.

3. Yerinde mülteci (refugee sur-plus): Kiﬂi, ülkesini bir zulüm, savaﬂ
vb. sebeplerle terk etmeyip baﬂka bir ülkeye
ö¤renci, turist gibi sebeplerle gidebilir. Daha
sonra kendi ülkesindeki
ﬂartlar›n de¤iﬂmesiyle
bulunulan ülkede s›¤›nma talep edip mülteci
olarak kalabilir.

sunda hükümetlerle birlikte çal›ﬂarak onlara yard›mc› olmakt›r.
BMMYK üç ﬂekilde mültecilere yard›mc› olabilmektedir:
• Ülkelerinde sorunlar› çözülen mültecilerin gönüllü geri dönüﬂlerini
sa¤layarak (Kosova, Bosna ve 1991’de Körfez Savaﬂ› sonras›nda geri dönüﬂlerde bu uygulanm›ﬂt›r).
• S›¤›n›lan ülkedeki yasal ﬂartlar elveriﬂliyse mültecilerin toplumla entegrasyonunu hatta vatandaﬂl›k verilmesini sa¤layarak.
• Co¤rafi k›s›tlamalardan do¤an sebeplerle üçüncü bir ülkeye yerleﬂtirilmeleri sa¤lanarak (Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa’daki baz› ülkeler
ve son zamanlarda Brezilya, geçiﬂ yap›lan üçüncü ülkelerdir.).
Türkiye, 1951 Sözleﬂmesi’nin tasla¤›n›n haz›rland›¤› konferansa kat›lan
26 ülkeden biridir. Kuruluﬂ tarihi olan 1958’den beri BMMYK Yürütme Komitesi’nin üyesi ve 1951 Sözleﬂmesi’ne ve 1967 Protokolü’ne taraf devlettir.

1951 Sözleﬂmesi
* Her mültecinin, bulundu¤u ülkede, özellikle
yasal düzenlemelere ve
kamu düzeninin korunmas› için al›nan önlemlere uyma yükümlülü¤ü
vard›r. (1951 Sözleﬂmesi,
Madde 2)

1951 Sözleﬂmesi’ndeki
mülteci haklar›:

de¤er ibadet etme hakk›

1. Irk›, dini inanc› ve
ülkesi nedeniyle
ayr›mc›l›¤a u¤ramama
hakk›

3. Vatandaﬂlarla
eﬂde¤er temel e¤itim
ve adalet mekanizmas›na eriﬂim hakk›

2. Vatandaﬂlarla eﬂ-

4. Mülkiyet, bar›nma ve

çal›ﬂma ile ilgili düzenlemelerle tan›nan haklar
5. 33. maddede yer
alan en önemli hak,
mültecilerin zorla geri
göndermeye karﬂ›
korunmalar› hakk›d›r.

Yasa D›ﬂ› Giriﬂ
Hayatlar›n›n veya
özgürlüklerinin tehdit
alt›nda bulundu¤u bir
ülkeden do¤ruca gelen,

gecikmeden yetkili
makamlara baﬂvuran ve
yasa d›ﬂ› giriﬂlerinin
veya bulunuﬂlar›n›n

geçerli nedenlerini
gösteren mültecilere
yasa d›ﬂ› yollardan
giriﬂleri veya

bulunuﬂlar›ndan dolay›
ceza verilmeyecektir.
(1951 Sözleﬂmesi,
Madde 32)
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TÜRK‹YE’N‹N KONUMU
Türkiye, s›¤›nmac› ve mülteciler aç›s›ndan hem hedef ülke hem de geçiﬂ
ülkesi konumundad›r. Bu durum s›¤›nmac› ve mültecilerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› ve gereksinim duyduklar› hizmetleri de farkl›laﬂt›rmaktad›r.

Türkiye’deki ‹statistikler
BMMYK Türkiye Ofisi’nin
ilgi alan›ndaki kiﬂi say›s›: 13.385
Kabul edilen mülteci say›s›: 8.055
S›¤›nmac› say›s›: 5,330 kiﬂi

Mültecilerin da¤›l›m›
Milliyeti: ‹ranl› %31, Irakl› %41, Somalili %11,
Afganistanl›: %7
Cinsiyeti: Erkek %58, Kad›n %42
Yaﬂ da¤›l›m›: %29’u 18 yaﬂ›ndan küçük,
%71’i 18 yaﬂ›ndan büyük

MÜLTEC‹LER‹N YAﬁADIKLARI SORUNLAR
Kaçakç›lara yüklü miktarlarda para ödeyerek güvenli yerlere gitmeye
çal›ﬂan mülteciler; ekonomik, yasal, sosyal ve kültürel zorluklar›n yan›nda
gittikleri yerlerde iﬂsizlik sorunu ve geçim s›k›nt›s› ile karﬂ› karﬂ›ya kalmaktan ötürü çeﬂitli psikolojik sorunlar yaﬂamaktad›rlar.
Hukuki statülerini çok iyi bilememekten kaynaklanan sorunlar yaﬂayan
mülteciler, ulusal ve uluslararas› düzeyde yasal haklar›n› bilmedikleri için
çal›ﬂma, ikamet ve s›¤›nma baﬂvuru prosedürü için nereye ve nas›l baﬂvurmalar› gerekti¤ini de bilemiyorlar; ayr›ca kimlik ve di¤er gerekli belgelerinin
olmamas› da onlar için yasal sorun teﬂkil ediyor.
Mültecilerin aile ve çevrelerinden uzak kalmalar›, farkl› bir kültürün
içinde olmalar›, dil ve okuma yazma bilmemeleri, ›rkç› tav›rlarla karﬂ›laﬂmalar›, toplum içindeki sosyal statülerini kaybetmeleri, bir toplulu¤a üyelik hislerini kaybetmeleri, mültecilerin sosyal ve kültürel alanda yaﬂad›klar› sorunlar›n baﬂ›nda geliyor.
Ülkelerinde yaﬂad›klar› travmalar, kaç›ﬂ sürecinde yaﬂad›klar› zorluklar
ve korkular, her an yakalan›p s›n›r d›ﬂ› edilme korkusu, huzurlar›n› ve kendine güven duygusunu kaybetmeleri, öfkelerini kontrol edememeleri, yanl›ﬂ
yönlendirilmeleri, çaresiz kalmalar›, belirsizlik ve bunun do¤urdu¤u sonuçlarla baﬂ edememeleri, meﬂgul olacak bir ﬂeyler bulamamalar›, giderek artan
kayg›lar vb. derin psikolojik sorunlara yol aç›yor.
Mülteciler kaç›ﬂ sürecinde, kal›ﬂ sürecinde, üçüncü ülkeye gitme sürecinde de sorunlarla karﬂ›laﬂ›yorlar.
GEL‹ﬁ SÜREC‹NDEK‹ SORUNLAR
Travmatik yolculuk süreçleri, kaçakç›lardan gördükleri kötü muameleler,
kimlik yoklu¤u, belirsizlik, korku, endiﬂe, kal›ﬂ yeri ile ilgili zorluklar ve her an
yakalanma korkusu geliﬂ sürecinde yaﬂanan sorunlar›n baﬂ›nda gelmekte.
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KALIﬁ SÜREC‹NDEK‹ SORUNLAR
Mültecilerin Türkiye’de kal›ﬂ sürecinde yaﬂad›klar› en önemli sorunlar
temel ekonomik ihtiyaçlar olan bar›nma, beslenme, sa¤l›k, ilaç temini, giyim
ve e¤itim alanlar›nda yaﬂanan sorunlard›r. Mülteciler için önemli di¤er sorunlar ise yasal sorunlar, s›¤›nma baﬂvurusunda gecikme, Türkiye’de kal›ﬂ
sürecinin belirsizli¤i, statü al›p alamayaca¤› gibi konularda yaﬂanan belirsizlikler, hizmetlerden yararlanamama (çal›ﬂma, ikamet, sa¤l›k vb.), yaﬂamlar›n› yönlendirmeleri ile ilgili zorluklar ve uzun bekleme süresi ﬂeklinde s›ralanabilir. Psikososyal sorunlar, geldikleri ülkeden getirdikleri sorunlar, dil ö¤renme gibi ihtiyaçlar, gündelik yaﬂama/farkl› kültüre al›ﬂma çabas›, aile içi
iliﬂkiler, çevre ile iliﬂkiler, anksiyete, depresyon vb. problemler de yine mülteciler aras›nda yaﬂanan önemli sorunlardand›r.
ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE G‹TME SÜREC‹NDEK‹ SORUNLAR
Mülteci olarak kabul edilenler için yeni bir hayat ve yeni bir ülkede dil,
gelenekler ve adaptasyonla ilgili yaﬂanan sorunlar›n yan› s›ra ikamet/ceza
ücretlerini ödeyememek de önemli bir problemdir.
Mülteci olarak kabul edilmeyenlerin insani gerekçelerle s›¤›nd›klar› ülkede kalmalar›na bir süre daha izin verilse de bu kiﬂiler art›k BMMYK’n›n ilgi alan›ndan ç›kar. ‹kamet haklar›n›n olmamas› veya süresinin dolmas› hâlinde her an yakalanma ve s›n›r d›ﬂ› edilme korkusu yaﬂarlar. Yaﬂamlar›n›
yönlendirmekte zorlanan ve baﬂka tehlikelere aç›k olan (suç, insan ticareti,
vb.) bu insanlar genellikle geriye dönüﬂü istememektedirler. Hayata dair
beklentileri azald›¤› için kendilerine ve baﬂkalar›na zarar verme e¤ilimleri de
artmaktad›r.
S›¤›nmac› ve mülteciler aras›nda en hassas gruplar kad›nlar ve çocuklard›r. Erkekler ise gittikleri yerlerde yaﬂad›klar› dil problemi, iﬂsizlik, ekmek
getiren olma rolünün kayb›yla ilgili sorunlar yaﬂarken çocuklar›n bu rolleri
almas›, yaﬂananlardan sorumlu tutulmalar›, aile içi ﬂiddet ve bunun do¤urdu¤u sorunlar, ailelerin parçalanmas› ve benzeri sebeplerle oluﬂan psikolojik sorunlar› olanlar, yaﬂl›lar, zihinsel ve bedensel engelliler ve hastalar›n
özel ihtiyaçlar› da göz önüne al›nmal›d›r.
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Bir ‹nsan Hakk› Olarak ‹ltica
ve Türkiye Uygulamas›
(Av. Taner K›l›ç; Mültecilerle Dayan›ﬂma Derne¤i)
GENEL BAKIﬁ
‹ltica ve mülteci olgusu, kültürümüzde bize çok aﬂina kavramlard›r. Öyle ki, bu kavramlar an›ld›¤›nda akl›m›za hemen gelen olaylar ve isimler oldukça çoktur. Ancak ne ilginçtir ki, bu olay ve kiﬂiler hep tarih sayfalar›ndan
bildi¤imiz, hat›rlad›¤›m›z vakalardan oluﬂmaktad›r. Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’de bu alanda tam olarak nelerin oldu¤unu, yeterli koruman›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n› genel anlamda bil(e)miyoruz. Bu bilgisizlik
ve belki bunun alt›nda yatan ilgisizlik, Türkiye için ve hatta kendi ﬂehrimiz
söz konusu oldu¤unda daha da dramatik boyutlara ulaﬂabiliyor. Ço¤u zaman genel kamuoyunu oluﬂturan geniﬂ kesim, ülkemizde bu alana yönelik
yaﬂanan dramlar› trajik trafik ve deniz kazalar› ile yaﬂanan ölüm olaylar›nda ancak ﬂöyle bir hat›rl›yor. Evet, gerçekten biraz üzülüyor ama ne yaz›k ki
hemen sonra bu insanlar›n kim olduklar›na, niçin vatanlar›nda güvenlik
içinde yaﬂamay›p böylesi ölümcül tehlikeler içeren yolculuklara ç›kt›klar›na
fazla kafa yormadan bir baﬂka gündem maddesine kay›yorlar. Yaz›l› ve görsel medyada bu alana iliﬂkin ç›kan haberler maalesef ço¤u zaman genel bir
ﬂablon içinde ve bu ﬂabloncu üslup medyay› takip eden kiﬂilerin kafas›nda
bu konularla ilgili sorular›n belirmesine neden olmuyor, habere konu olan
insana dair kayg›ya kap› aralam›yor. Irkç›l›k ve nefret söyleminin sat›r aralar›ndan kendisini hissettirdi¤i haberler zaten ayr› bir de¤erlendirme konusu ve buradaki sorunun temellerinin baﬂka siyasi ve psikolojik arka planlarda gizlendi¤ini gösteriyor. Ancak “nötr” gibi gözüken haberlerde bile böylesi
bir “aymazl›k” maalesef kendini hissettiriyor.
Türkiye’de henüz genel kamuoyu aç›s›ndan ciddi anlamda bir fark›ndal›k oluﬂmam›ﬂ olsa da iltica hukuku sürecimiz bir süredir çok önemli bir dö-
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nemeçte. Türkiye bugün bu konudaki tarihî miras›ndan çok ayr› bir yerde
duruyor ve bu konumun yine “d›ﬂ faktörler” ile de¤iﬂmesi gündemde. Konu
hakk›nda ülkemizde çok az sivil toplum kuruluﬂu, çok az akademisyen ve
avukat çal›ﬂ›yor ve konu gündemimize çok az giriyor. Çünkü bu sorunun konusunu oluﬂturan kiﬂiler vatandaﬂ›m›z olmayan ve hayat›n k›y›s›nda yaﬂama tutunmaya çal›ﬂan “yabanc›lar”. Bu nedenle bu kesim, birçok aç›dan
Türkiye’de “öteki” olarak bilinen birçok dezavantajl› grubun bile ötesinde bir
“öteki” konumland›rmas›na sahip durumda gözüküyor. Oysa, hukuki yap› ve
uygulama süreci içinde al›nacak kararlar ve buna ba¤l› olarak de¤iﬂtirilecek
mevzuat, Türkiye’deki resmî mevcut insan haklar› perspektif ve uygulamalar›m›z› ciddi olarak ilgilendirmekte, ancak daha da önemlisi bunlar, birer birey olarak bizlerin bu temel insan hakk› uygulamalar›n›n neresinde durdu¤umuzu belirlememiz aç›s›ndan önemli.
Türkiye, bugün dünyada do¤u-güneyden bat›-kuzeye giden ve tarihteki
misyonunun aksine hiç de ipeksi olmayan ve istenmedi¤i için yasa d›ﬂ› olmak zorunda kalan bir göç yolu üzerinde bulunmakla, önemli bir nüfus hareketi için “geçiﬂ ülkesi” konumundad›r. Özellikle do¤u Avrupa ülkelerinden
gelen ve asl›nda çal›ﬂ›p geçinmek için iﬂ arayan baz› kimseler için ise Türkiye, göç yollar›nda bir “var›ﬂ ülkesi”dir. Yine, birçok Türk kökenli ve tarihî Osmanl› hinterland› içinde kalan Balkan, Kafkas, Orta Asya ve hatta baz› Ortado¤u ülkeleri halklar› aç›s›ndan Türkiye’nin “var›ﬂ ülkesi” olarak özlem duyulan bir co¤rafya oldu¤u bilinmektedir. Avrupa s›¤›nmac› nüfusunda ise
Türkiye, önemli say›da bir nüfus için “kaynak ülke” olma özelli¤i göstermektedir. Ülkemizde yaﬂanan askerî darbeler, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü
önündeki engeller ve genel anlamda yaﬂanan insan hakk› ihlallerinden ötürü önemli say›da bir nüfusun Türkiye d›ﬂ›na kaçarak kendisine s›¤›n›lacak
bir ülke aray›ﬂ› içine girdi¤i bilinmektedir.
Kuﬂku yok ki, Türkiye’de yakalanan veya bas›na haber konusu olan nüfus, buzda¤›n›n sadece görünen yüzüdür. Hareket hâlinde olan bu nüfusun
bir k›sm›n›n ekonomik nedenlerle göç eden göçmenler oldu¤u gerçekli¤ini
kabul etmemizin yan› s›ra, di¤er bir k›sm›n›n do¤u ve güneyimizde yer alan
baz› ülkelerdeki etnik, ideolojik, dinî ve benzeri bask›lardan ötürü hapis, iﬂkence veya ölüm cezas› gibi “zulüm” tehditlerinden kaçan mültecilerden
müteﬂekkil oldu¤u da tüm dünya kamuoyunca bilinmektedir. Özellikle yak›n co¤rafyam›zda son y›llarda yaﬂanan Afganistan ve Irak iﬂgalleri, Moritanya, Somali ve Sudan’daki iç savaﬂlar›n yeni evrelere dönüﬂmesi Türkiye’nin
de içinde bulundu¤u birçok ülkede mülteci olgusunu yine çok ciddi olarak
karﬂ›m›za ç›karm›ﬂt›r.
Türkiye tarihi, mülteci haklar› konusunda göreli olarak oldukça iyi say›-
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labilecek bir geçmiﬂe sahiptir. Ancak günümüzde hem hukuk hiyerarﬂimizde konuya biçmiﬂ oldu¤umuz dar mevzuat hem kolluktaki uygulamac›larda
görülen konuya iliﬂkin bilgisizlik ve “yabanc›ya” dair tahammülsüzlük toplum olarak meseleye kör ve sa¤›r oluﬂumuzla birleﬂince “onlar” gündemimize hiç gir(e)miyorlar. Çok ciddi say›labilecek rakamlara ulaﬂan bir nüfus hareketi Türkiye’de bu sorunu s›cak bir ﬂekilde yaﬂarken ve Türkiye’de özellikle baz› illerde bu sorun sadece dar çerçevede baz› ilgilileri “u¤raﬂt›r›rken” konu, Türkiye kamuoyunun gündeminde olmas› gereken yo¤unlukta de¤erlendirilemiyor. Oysa ﬂimdi, bu konuda çok daha fazla düﬂünme ve tarihî/insani
sorumlulu¤un yeniden kuﬂan›lmas› için bir f›rsat önümüzde durmakta.
Türkiye-Avrupa Birli¤i (AB) üyelik müzakere sürecinde ve müktesebat
uyum çal›ﬂmalar›nda önemli bir konu olan bu alanda yap›lmas› gereken çok
iﬂ var ve bu vesile ile Türkiye’deki mülteci hukuku perspektifine ve uygulamas›na sivil toplumun da katk›s› ile çok önemli ve olumlu bir aç›l›m getirilebilir. Ancak böylesi bir duyarl›l›k ve yaklaﬂ›m ﬂu aﬂamada ne kamu ne de sivil toplum cephesinden kendini hissettiriyor. 2005 y›l›nda haz›rlanan iltica
ve göç alan›na iliﬂkin Ulusal Eylem Plan› (UEP) bu alandaki sorunlar› samimi
bir foto¤raf ile tespit etmesine ra¤men, iyileﬂtirme yönündeki hemen tüm
aç›l›mlar için AB üyeli¤ini ﬂart olarak koﬂuyor. Oysa bu alan, öylesi temel bir
insan hakk›na dayan›yor ki, bu alan›n herhangi bir siyasi veya ticari al›ﬂveriﬂe konu olmas›, masada kart olarak görülmesi son derece çirkin bir yaklaﬂ›m
olarak de¤erlendiriliyor. Bundan dolay› bu alandaki tüm düﬂüncelerin, oluﬂturulacak politikalar›n ve uygulamalar›n “insan haklar›n›” temel alan bir
motivasyonla harekete geçmesi gerekmekte.
DÜNYADA VE TÜRK‹YE’DE TAR‹HÎ ARKA PLAN
‹nsanl›k tarihinin çok eski dönemlerinden bu yana iltica olgusunun varl›¤›n› devam ettirdi¤i bilinmektedir. Her üç büyük dinin peygamberinin mülteci oldu¤unun bilindi¤i dinler tarihinde s›k s›k rastlanan iltica olgusu, ayn›
zamanda Hitit ve Aztek yaz›tlar›nda da sözleﬂmelere konu önemli bir madde olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. ‹slam tarihinde ilk inananlar, üzerlerindeki bask›lar zulüm boyutuna ulaﬂt›¤› bir zamanda önce Habeﬂistan’a s›¤›nm›ﬂlar, sonras›nda ise Medine’ye hicret etmiﬂlerdir. Bu olay ‹slam tarihinde
çok önemli ve hayati bir dönüm noktas›n› oluﬂturmaktad›r. Keza, ‹spanya’dan kaçan Museviler için Osmanl› Devleti’nin s›¤›nma hakk› tan›m›ﬂ olmas› da, ﬂüphesiz bu din mensuplar› için unutulmayacak bir insanl›k örne¤i oluﬂturmuﬂtur.
Eski dönemlerde kutsal mekânlar s›¤›nma merkezi olma misyonunu
yüklenmiﬂ iken monarﬂilerin geliﬂmesi ile s›¤›nma hakk›n›n kabul edilmesi
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devlet yetkileri içinde say›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 20. yüzy›la gelindi¤inde ise
dünyan›n birçok ülkesinin taraf oldu¤u büyük savaﬂlar, ihtilaller, ba¤›ms›zl›k savaﬂlar› ve bunlara ba¤l› olarak ulus devlet modeline geçiﬂler, çok büyük
insan kitlelerini s›¤›nma aray›ﬂ›na sevk etmiﬂtir. 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda meydana gelen I. Dünya Savaﬂ› sonras›nda büyük nüfus hareketleri olmuﬂ, savaﬂ
sonunda kurulan Milletler Cemiyeti’nde konu ele al›nm›ﬂ, ancak bu mesele
devletler aras›nda ikili düzeyde çözülebilecek bir olgu olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda yay›lan ve insanl›¤a büyük felaketler yaﬂatan faﬂizm ak›m›, savaﬂ s›ras›nda sadece Polonya’da 1,5 milyon insan› yerinden etmiﬂtir. 1944-1951 y›llar› aras›nda 20 milyona yak›n insan daha güvenli bir
yerde yaﬂayabilmek umuduyla yer de¤iﬂtirmiﬂtir.
II. Dünya Savaﬂ› sonras› atmosferde “insan haklar›” kavram› kuramsal
olarak geliﬂmiﬂ; baﬂta 10 Aral›k 1948 tarihinde ilan edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nden (‹HEB) hemen sonra, bildirgede yer alan hemen bütün
haklar hakk›nda çeﬂitli takip, denetim ve yapt›r›m araç ve mekanizmalar›na
sahip Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) sözleﬂmeleri oluﬂturulmuﬂtur. Bunun d›ﬂ›nda
ve buna paralel olarak “Bölgesel ‹nsan Haklar› Sözleﬂmeleri” haz›rlanm›ﬂ, baz› bölgesel sözleﬂmeler ile mahkeme gibi yarg› boyutunu da içeren denetim
mekanizmalar› yaﬂama geçirilmiﬂtir. ‹ﬂte bu II. Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde, ‹HEB madde 14’te temel bir insan hakk› olarak say›lan “iltica hakk›”na
iliﬂkin Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair BM Sözleﬂmesi 1951 y›l›nda Cenevre’de kabul edilmiﬂtir. Bu sözleﬂme günümüz iltica/mülteci hukukunun
temel belgesi ve dayana¤› olarak kabul edilmektedir.
II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonraki dönemde ise kitlesel nüfus hareketleri genellikle Avrupa d›ﬂ›nda, üçüncü dünya ülkelerinde görülmüﬂtür. Tüm insanl›k tarihinde yaﬂanan say›lamayacak çokluktaki nüfus hareketlerini saymaya çal›ﬂmak elbette bu çal›ﬂman›n çerçevesi içinde mümkün de¤ildir. Ancak
yak›n tarihte, Ruanda ve Tanzanya’daki Mozambikli mülteciler, Hindistan’da say›lar› 10 milyonu bulan Bengalli mülteciler, Vietnam ve Kamboçyal› mülteciler, ‹ran devrimi sonras› ülke d›ﬂ›na kaçan rejim muhalifi mülteciler, ‹srail iﬂgalinden sonra topraklar›ndan sürülen Filistinli mülteciler, 1979
y›l›nda yaﬂanan iﬂgalden sonra Afganistan’dan kaçan alt› milyon mülteci -ki
hâlâ bir k›sm› bir türlü bitmek bilmeyen iç savaﬂ nedeniyle ülke d›ﬂ›nda kalmaya devam etmektedir-, Körfez Savaﬂ›’ndan sonra Irak’tan kaçarak ‹ran’a
s›¤›nan 1,3 milyon Irakl›, Türkiye’ye s›¤›nan 460.000 Kürt mülteci, BosnaHersek ve Kosova’da yaﬂanan savaﬂlardan kaçarak çok say›da ülkeye s›¤›nan
binlerce insan, 20 y›l kadar devam eden Somali iç savaﬂ› yüzünden ülke d›ﬂ›na kaçan 350.000 kiﬂi, Afganistan ve sonras›nda Irak iﬂgalinin ard›ndan
baﬂta komﬂu ülke Suriye’ye olmak üzere s›¤›nan iki buçuk milyon ve son ola-
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rak geçen y›llar içinde Sudan’›n Darfur bölgesinde yaﬂanan insani krizden
ötürü iki milyon, öncesinde ise güneyde dört milyonu aﬂk›n ülke içinde yerinden edilmiﬂ insan ve 400.000 kadar oldu¤u tahmin edilen ülke d›ﬂ›na kaçanlar›n oluﬂturdu¤u kitlesel iltica hareketleri, hâlen insanl›k ailesinin belle¤inde s›cak birer sorun olarak durmaktad›r.
Osmanl› döneminde bu topraklara birçok ülkeden toplu ve bireysel s›¤›nmalar yaﬂanm›ﬂt›r. Bunda Osmanl›’n›n tarihî misyonu, stratejik konumu,
s›¤›nma konusuna özel bir yer atfeden ‹slam Hukuku’nun gücü ve siyasi nedenlerin etkisi vard›r. Kuﬂkusuz, Poltava Savaﬂ›’nda Ruslara yenilerek kaç›p
Osmanl›’ya s›¤›nan ‹sveç Kral› 12. Karl olay›, ilginç bir s›¤›nma vakas› örne¤idir. Yine, yukar›da an›ld›¤› gibi ‹spanya’dan kaçan Museviler, AvusturyaMacaristan ‹mparatorlu¤u’ndan kaçan Macar mülteciler, 1859-1922 y›llar›
aras›nda Kafkaslar ve K›r›m’dan kaçan ve say›lar› dört milyonu bulan Çerkes
ve Tatar mülteciler de kitlesel mülteci ak›nlar›na örnek olarak say›labilir.
1920 y›l›nda özellikle Bolﬂevik ‹htilali’nden sonra Rusya’dan kaçan 65.000 kadar Rus’la, de¤iﬂik bölgelerden kaçan Rum ve Ermeniler ile birlikte ‹stanbul’a
s›¤›nan toplam nüfusun 100.000 kadar oldu¤u tahmin edilmektedir. Osmanl› Devleti’nin toprak kay›plar›n›n baﬂlamas› ile Anadolu’ya yönelik nüfus hareketleri artm›ﬂt›r.
Cumhuriyetin kurulmas› ile 1923 Lozan Antlaﬂmas›’na ba¤l› olarak Türkiye ile Yunanistan aras›nda “nüfus mübadelesi” kabul edilmiﬂ ve bu çerçevede 384.000 kiﬂi Türkiye’ye yerleﬂmiﬂtir. Benzer bir antlaﬂma da Bulgaristan
ile “gönüllü de¤iﬂim” olarak yinelenmiﬂtir. Bu dönemde özellikle Balkanlar ve
Kafkaslardan Türkiye’ye gelen nüfus hareketi “soydaﬂlar›n göçü” olarak nitelenmiﬂ olsa bile, esasen hepsi iltica sorununun birer öznesidir. 1933-1945
y›llar› aras›nda Nazizm’in Almanya’da yükseliﬂi ile ço¤u üniversite hocas›,
bilim adam› ve sanatç›dan oluﬂan 800 kadar Musevi Türkiye’ye s›¤›nm›ﬂ ve
ülkemize baﬂta üniversitelerde olmak üzere e¤itim, mimari ve sanat alanlar›nda ciddi katk›lar sunmuﬂlard›r.
Bundan sonraki dönemde göze çarpan nüfus hareketlili¤i, 1980 Askerî
Darbesi’nden hemen sonra 100.000 kadar siyasi muhalifin Türkiye’den genelde Avrupa ülkelerine iltica etmesiyle olmuﬂtur. Bunu Türkiye’deki mevcut Kürt sorununa ba¤l› olarak özellikle 90’l› y›llarda artan Kürt nüfusun Avrupa ülkelerindeki (k›smen Irak’a da söz konusu) s›¤›nma aray›ﬂ› izlemiﬂtir.
‹ran’da yaﬂanan “‹slam Devrimi” sonras›nda pek çok rejim muhalifi Türkiye
üzerinden Avrupa’da s›¤›nma arayan bir baﬂka grup olmuﬂtur. 1988 y›l›nda
51.000 Irakl›, 1989’da 345.000 Türk kökenli Bulgaristan vatandaﬂ›, 1992 y›l›nda 25.000 Bosnal› ve 1999’da 10.000 kadar Kosoval›n›n Türkiye’ye geliﬂi,
önemli kitlesel s›¤›nma vakalar›d›r. Ancak mevzuat› gerektirdi¤i hâlde Tür-
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kiye, Balkanlardan gelen bu “soydaﬂlara” (1951 Sözleﬂmesi’nin gerektirdi¤i
haklar› da peﬂi s›ra vermesi gerekti¤inden) sözleﬂme gere¤i mülteci statüsü
vermemiﬂ, bu kiﬂileri hiçbir hukuki arka plan› olmayan “misafir” statüsü ile
bar›nd›rm›ﬂt›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda ﬂüphesiz en büyük ve beklenmeyen s›¤›nma ﬂoku, Körfez Savaﬂ› sonras›nda Türkiye’ye kaçmak zorunda kalan 460.000 Irakl› Kürt
nüfusun geliﬂiyle yaﬂanm›ﬂt›r. Türkiye her ne kadar 1951 Sözleﬂmesi’ne koymuﬂ oldu¤u co¤rafi s›n›rlama gere¤i bu kiﬂileri mülteci olarak tan›mak zorunda olmasa da, s›n›rlar›na dayanm›ﬂ ve aç›kça yaﬂamsal bir tehditten kaçt›klar› belli olan (ilk görüﬂte mülteci) bu kiﬂilere uluslararas› teamül hukukunun da bir gere¤i olan geçici s›¤›nma imkân› vermek konusunda ciddi bir direnç göstermiﬂtir. Türkiye bu dönemde Irak s›n›r kap›lar›n› kapatm›ﬂ ve yüz
binlerce Kürt’ü Türkiye-Irak s›n›r›nda bulunan, bar›n›lmas› ve ulaﬂ›lmas› güç
ve karlarla kapl› da¤ geçitlerinde zor durumda b›rakm›ﬂt›r. ‹ran, bu tarihte
Irak Savaﬂ›’ndan ötürü kendisine s›¤›nan 600.000 Irakl› ve 1,4 milyon Afgan
mülteciyi topraklar›nda bar›nd›r›rken 1,3 milyon Kürt’e de s›n›rlar›n› açarak
dünyada topraklar›nda en fazla say›da mülteciyi bulunduran ülke konumuna gelmiﬂ ve Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK)’nden
yard›m talep etmiﬂtir. Türkiye ise bu tarihten sonra mülteci hukukunun gereklerinden olan “yük paylaﬂ›m›” ilkelerine Bat›l› devletlerce uyulmad›¤›n›,
yükün çok büyük bir k›sm›n›n kendi olumsuz ekonomisine ra¤men üzerinde
b›rak›ld›¤›n› hakl› olarak dile getirmiﬂtir. Kuﬂkusuz bu s›¤›nma krizinde Türkiye’nin fark etti¤i en önemli nokta, ‹HEB’i kabul etmesine ve 1951 Sözleﬂmesi’ne taraf olmas›na ra¤men s›¤›nmac›lar konusunda kendi iç mevzuat›nda
b›rak›n bir anayasal düzenlemeyi, kanun ve hatta yönetmeli¤i bile olmad›¤›n› tespit etmesi olmuﬂtur. Bu gecikmiﬂ ihtiyaç gere¤i hükümet, 1994’te yürürlü¤e girecek yönetmelik haz›rl›klar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Emniyet Müdürlü¤ü Yabanc›lar ﬁubesi rakamlar›na göre Türkiye’de ortalama olarak her y›l 60.000 kadar yasa d›ﬂ› göçmen veya illegal hareket hâlinde nüfusun “yakalanmas›” söz konusudur. Yakalanan bu kiﬂilerin yakaland›klar›nda iltica baﬂvurusu yapmad›klar› otoriteler taraf›ndan genellikle
ifade edilmektedir. Ancak Türkiye’ye yasa d›ﬂ› yollardan girenlerin büyük
bölümü ya Türkiye’de mülteci statüsü ile kalamayacaklar›n› bildikleri için -s›¤›nma prosedürünün hem çok uzun hem de çok çetin ﬂartlar içermesinden
dolay›- ya da baﬂtan nihai hedef olarak baﬂka bir ülke (Avrupa ülkesi) seçtikleri için -BMMYK vas›tas›yla üçüncü bir ülkeye gönderilme olana¤›ndan da
haberdar olmad›klar›ndan ve benzeri nedenlerle- Türkiye’de baﬂvuru yapm›yor. Kald› ki bu yönde ifadelerinin al›nmad›¤›, kendilerine sadece insan
kaçakç›l›¤› yapan kiﬂiler hakk›nda sorular soruldu¤u, esasen bu konuda ça-
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l›ﬂan kolluk kuvvetleri kadrosunda yeteri kadar tercüman, mülteci hukuku
ve haklar› konusunda bilgili ve duyarl› personel olmad›¤› ve verilen bilgileri
de¤erlendirebilecek bir veri taban›n›n bulunmad›¤› da biliniyor. S›n›r güvenli¤ini sa¤lamak amaçl› güvenlik tedbirleri zaten ço¤u zaman s›¤›nmac›n›n
resmî prosedüre eriﬂiminde çok ciddi bir sorun oluﬂturuyor. Tüm bunlara
ra¤men, Türkiye’nin s›¤›nma prosedürüne resmî olarak müracaat edenler
2009 y›l›n›n Mart ay› itibar›yla 18.500 civar›ndad›r. Bu baﬂvurular›n de¤erlendirmesi ise BMMYK Türkiye Ofisi ile koordineli olarak yap›lmakta ve ancak
bir k›sm› mülteci statüsü almaya uygun kabul edilmektedir. Bu rakamlar, insanl›k ad›na çok ciddi say›da bir nüfusun Türkiye’de hayati sorunlar yaﬂad›¤›n› göstermektedir.
MÜLTEC‹N‹N BENZER KAVRAMLARLA ‹L‹ﬁK‹S‹
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair BM Sözleﬂmesi madde 1’de mülteci, “Irk›, dini, tabiiyeti, belli bir gruba mensubiyeti veya siyasi düﬂünceleri yüzünden, zulme u¤rayaca¤›ndan hakl› sebeplerle korktu¤u için vatandaﬂ› oldu¤u ülkenin
d›ﬂ›nda bulunan ve bu ülkenin korumas›ndan yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu
önceden yaﬂad›¤› ikamet ülkesinin d›ﬂ›nda bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen ﬂah›s(lar)” olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu tan›m›n ana unsurlar› aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak ele al›nacakt›r.
S›¤›nmac›, mülteci statüsü almaya yönelik baﬂvurusu henüz karara
ba¤lanmam›ﬂ kiﬂiler için kullan›lan bir terimdir. S›¤›nmac›, iltica prosedürü
hakk›nda cevap bekleyen kiﬂi oldu¤una göre, mülteci korumas›n›n temel ilkesi olan non-refoulement (geri göndermeme) ilkesinden ve insanca muamele
standartlar›ndan peﬂinen yararlanmas› gerekir. Ancak prosedür sonucunda
ilgili kiﬂinin mülteci kriterlerine uygun oldu¤una karar verilirse, bu kiﬂi en
baﬂ›ndan itibaren mülteci olarak kabul edilir. Yani, mülteci statüsünün tan›nmas›, duyurma ve aç›klama mahiyetindedir.
S›¤›nmac› kavram›, Türk hukuku aç›s›ndan, 1951 Sözleﬂmesi co¤rafi s›n›rlama ile onaylanm›ﬂ oldu¤u için, Sözleﬂme kapsam› d›ﬂ›nda kalan mülteci konumundaki kiﬂiler için kullan›lmaktad›r.
Göçmen ise, yukar›daki tüm uluslararas› hukuk belgelerinde say›lan siyasi kriterler nedeniyle de¤il de, s›rf ekonomik nedenlerle, daha müreffeh bir
hayat standard› yakalayabilmek için vatandaﬂ› oldu¤u ülkeden bir baﬂka ülkeye göçen kiﬂiye denir. Göçmenler, vatandaﬂ› olduklar› ülkenin korumas›ndan yararlanmaya devam ederler ve bu yolculu¤a kendi istek ve arzular› ile
ç›karlar. Göçmen kabul eden ülkeler, göçmen politikalar›na ba¤l› olarak kendilerine yap›lan baﬂvurular› kabul veya reddedebilirler. Bu ülkelerin bu an-
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lamda temel bir insan hakk›ndan kaynaklanan sorumluluklar› yoktur. Uzun
süredir asl›nda göçmen mahiyetinde olan kiﬂilerin kendilerini ulaﬂmak istedikleri ülkelerde mülteci olarak tan›tmaya çal›ﬂmalar›, bu konuda ak›l almaz
hile ve kurnazl›klara baﬂvurmalar›, uluslararas› mülteci hukukuna ciddi zararlar vermiﬂtir. Öyle ki, ülkeye giriﬂlerde al›nan önlemlerin artt›r›lmas› ve s›k›laﬂt›r›lmas› nedeniyle mülteci korumas›ndan yararlanmas› gereken kiﬂiler,
bu büyük engelleri aﬂamaz duruma düﬂmüﬂlerdir. Göçmenli¤e neden olan
olaylar›n bazen ilticaya sebep olan olaylarla kaynakl›k veya paralellik göstermesi nedeniyle kimi zaman göçmen ile mülteciyi birbirinden ay›rabilmek hiç
de kolay olmamaktad›r.
Ülkesinde yerinden edilmiﬂ kiﬂiler, Nisan 1998 tarihinde BM ‹nsan Haklar› Komisyonu’na sunulan BM Ülkesinde Yerinden Edilmiﬂ Kiﬂilere ‹liﬂkin
K›lavuz ‹lkeler’de tan›mland›¤› üzere “silahl› bir çat›ﬂma, genel ﬂiddet, insan haklar› ihlalleri, do¤al ya da insan yap›m› felaketler nedeniyle yaﬂad›klar› yerlerden kaçmak ya da buralar› terk etmek zorunda kalm›ﬂ, ancak uluslararas› olarak tan›nm›ﬂ
hiçbir devlet s›n›r›n› geçmemiﬂ kiﬂiler”dir. Kavram esasen mülteci tan›m›ndaki
siyasi kriterleri taﬂ›makla birlikte, vatandaﬂ› oldu¤u ülkenin d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂ
veya ç›kamam›ﬂ kiﬂileri ifade etmektedir. Bu aç›dan bu kiﬂilerin sorunlar›
mültecilerin korunma ihtiyaçlar› ile ayn›d›r; ancak bu kiﬂiler bir s›n›r geçmedikleri için 1951 Sözleﬂmesi ve BMMYK tüzü¤ü kapsam›na girmemektedirler.
Fakat BM Genel Kurulu ve BM Genel Sekreteri taraf›ndan veya ilgili devlet taraf›ndan bir talep olmas› hâlinde BMMYK, sahip oldu¤u özel uzmanl›k alan›
ve deneyimleri ile insani yard›m operasyonlar›na kat›lmaktad›r.
Yerinde/mahallinde mülteciler, menﬂe ülkelerini terk ettiklerinde mülteci olmalar›n› gerektiren bir durum yok iken, sonradan bulunduklar› ülkede geliﬂen olaylar nedeniyle mülteci durumuna giren kiﬂileri ifade etmektedir. Bu durum sonradan geliﬂen olaylar, menﬂe ülkede yap›lan askerî darbeler veya s›¤›n›lan ülkede sonradan vatandaﬂ› oldu¤u ülke aleyhinde yap›lan
siyasi çal›ﬂmalar gibi nedenlerle oluﬂabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
husus, baﬂvuran kiﬂinin eylemlerinin ülkesi taraf›ndan nas›l alg›land›¤›d›r.
Suiistimal edilmesi kolay olan bu yöntemde, s›¤›n›lan ülkenin baﬂvuru dosyas›n› incelemede titiz davranmas› gerekir.
ULUSLARARASI HUKUKTA ‹LT‹CA/MÜLTEC‹ HUKUKUNUN GEL‹ﬁ‹M‹
1948 y›l›nda ilan edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 14. maddesinde iltica hakk› temel bir insan hakk› olarak ilan edilmiﬂtir:
“Herkes zulüm karﬂ›s›nda baﬂka ülkelerde s›¤›nma talebinde bulunma ve s›¤›nma olana¤›ndan yararlanma hakk›na sahiptir.”
Maddenin 2. f›kras›nda hakk›n özünü korumak ve kötü niyetli uygula-
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malar›n önüne geçmek için iltica hakk› koruma alan›n›n d›ﬂ›nda kalan k›s›m
belirtilmiﬂtir:
“Gerçekten de siyasi olmayan suçlar veya BM’nin amaçlar› ve ilkelerini ihlal eden
davran›ﬂlardan kaynaklanan kovuﬂturmalar söz konusu oldu¤unda bu hakka baﬂvurulamaz.”
Kabul eden ülkelerin say›s› çok fazla olmas›na ra¤men ‹HEB, uluslararas› hukuk anlam›nda bir sözleﬂme olmad›¤›ndan, tan›mlad›¤› haklar konusunda takip, denetim ve yapt›r›m mekanizmalar›na sahip de¤ildir. Bu nedenle k›sa zamanda ‹HEB’de tan›mlanan haklar için ayr› ve özel sözleﬂmeler
düzenlenmesi ihtiyac› belirmiﬂtir. Bu ihtiyaç do¤rultusunda 28 Temmuz
1951 tarihinde Cenevre’de 26 ülkenin temsilcisi taraf›ndan kabul edilen
“Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleﬂme” (daha çok 1951 Sözleﬂmesi
ﬂeklinde an›l›r) tarihte ilk kez bir mülteci tan›m› yapmakla, haklar ve standartlar›n›n ça¤daﬂ bir listesini sunmakla, mülteci iadesinin limitleri ile geleneksel hukukta bulunan “geri göndermeme” ilkesini sözleﬂme hükmü alt›na
almakla ve Birleﬂmiﬂ Milletler Yard›m ve Rehabilitasyon ‹daresi (United Nations Relief and Rehabilitaion Administration -UNRRA)’nin “geri gönderme”, Uluslararas› Mülteci Teﬂkilat› (International Refugee Organization -IRO)’n›n “yeniden
yerleﬂtirme” e¤ilimine ra¤men “yasal entegrasyona” odaklanmas› ile mülteci hukukunda bir milat olma misyonunu yüklenmiﬂtir.
1951 Sözleﬂmesi mülteci tan›m›ndaki ana unsurlar› k›saca de¤erlendirilmek gerekirse;
1. Bask› ve zulme temel teﬂkil eden nedenler: Bu nedenler kiﬂinin ›rk,
milliyet gibi do¤uﬂtan gelen veya din, siyasi düﬂünce gibi sonradan benimsenen hususiyetler olup, kiﬂiye s›k› s›k›ya ba¤l› ve kiﬂinin temel insan haklar›
ile ilgili niteliklerdir.
1.1. Irk: Ayn› fizyolojik ve kal›t›msal özellikleri taﬂ›yan, ayn› etnik kökene sahip gruplar olarak tan›mlanmakla birlikte büyük bir nüfus içinde az›nl›k oluﬂturan ortak bir soyun belirli bir sosyal grubuna üyeli¤i de içine al›r.
Irksal nedenlere dayal› tüm ayr›mc›l›klar dünya ülkeleri taraf›ndan k›nanan
en büyük insan haklar› ihlallerinden biridir. 1969 tarihli Her Türlü Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararas› Sözleﬂme ve yine 1973 tarihli
Kurumsallaﬂm›ﬂ Irk Ayr›mc›l›¤›n›n (Apartheid) Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› Konusunda Uluslararas› Sözleﬂme’ler de bu konunun önemini vurgulamakta ve mülteci korumas›nda bir destek hukuki argüman olarak kullan›labilmektedir.
1.2. Tabiiyet/milliyet/uyrukluk: Normalde bir devletin kendi vatandaﬂ›na vatandaﬂl›k ba¤› nedeni ile zulmetmesi söz konusu olmayaca¤›na göre
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burada dikkat çekilmek istenen husus, belirli bir kültür, etnik grup veya dil
grubuna mensup olma ﬂeklinde anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle ço¤u zaman ›rk
terimiyle ayn› anlamda kullan›lmaktad›r. Bu grubun resmî olup olmamas›
veya büyüklü¤ü önemli de¤ildir. Ulusal az›nl›klara yap›lmas› söz konusu
olan olumsuz davran›ﬂ ve tutumlar da bu kapsama girmektedir.
1.3. Din: Semavi olsun veya olmas›n herhangi bir inanç sistemini, bunun herhangi bir mezhep ve uygulamas›n› benimsemiﬂ veya hiçbir dini benimsememiﬂ bir kiﬂinin bu kimli¤inden ötürü u¤rad›¤› bask› ve zulmü ifade
etmektedir. ‹HEB ve birçok uluslararas› sözleﬂme mutlak anlamda din ve vicdan özgürlü¤ünü temel bir insan hakk› olarak tan›mlam›ﬂt›r. 1981 tarihli Din
veya ‹nanca Dayal› Her Türlü Hoﬂgörüsüzlük ve Ayr›mc›l›¤›n Kald›r›lmas›
Bildirisi bu özgürlük alan›n›n kapsam› hakk›nda daha detayl› düzenlemeler
içermekte ve ilgili devletlere sorumluluklar yüklemektedir.
1.4. Belirli bir toplumsal gruba mensubiyet: Kiﬂiyi vatandaﬂ› oldu¤u
topluluktan farkl› k›lan, do¤uﬂtan gelen ve kimli¤inin oluﬂmas›nda etkili
olan ve de¤iﬂtirilmesi pek mümkün olmayan nedenlerin varl›¤› hâlinde, bu
kiﬂilerin oluﬂturdu¤u toplumsal gruba aidiyet bu kapsamda de¤erlendirilir.
Toplumsal cinsiyet rollerine ba¤l› olarak kaynaklanan kimi ﬂiddet ﬂekilleri
(cinsel zulüm, cinsel kölelik, bir etnik temizlik yöntemi olarak sistematik tecavüz gibi) ve eﬂcinsellik de bu madde alt›nda düﬂünülebilmektedir. Keza ülkedeki devlet veya devlet d›ﬂ› aktörlerce kad›nlara yönelik ayr›mc›l›k biçiminde ortaya ç›kan kimi bask› ve tehditler, bask› ve zulüm boyutuna ulaﬂm›ﬂ ise, bu grup alt›nda de¤erlendirilebilirler.
1.5. Siyasi düﬂünce: Düﬂünce özgürlü¤ü, ‹HEB ve birçok BM sözleﬂmesince koruma alt›na al›nm›ﬂ temel bir insan hakk›d›r. Düﬂünce özgürlü¤ünün kullan›lmas› s›ras›nda yap›lan çal›ﬂmalar, ilgili devletin dikkatini çekmiﬂ veya çekme ihtimali belirmiﬂ ve bu kiﬂiye karﬂ› tutum ve davran›ﬂ›nda
zulüm oluﬂturma riski ortaya ç›km›ﬂ ise bu kapsamda de¤erlendirilir. Siyasi
görüﬂ olarak tan›mlanan düﬂüncelerin, ülkedeki önem ve gücü gibi somut
kriterler ile birlikte de¤erlendirilmesi gere¤i vard›r.
2. Zulüm: Esasen hangi tav›r ve davran›ﬂlar›n “zulüm” say›ld›¤›na dair
yap›lm›ﬂ herhangi bir tan›m yoktur. Bununla birlikte ‹HEB madde 14 ve 1951
Sözleﬂmesi madde 33 ile birlikte de¤erlendirildi¤inde yaﬂama hakk›, kiﬂi güvenli¤i ve özgürlü¤ünün ihlali, iﬂkence görme riski, insanl›k d›ﬂ› ceza ve tedbirlere muhatap olma tehlikesi ve genel anlamda temel-çekirdek insan haklar›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik uygulamalar (devlet veya devlet d›ﬂ›
faktörler taraf›ndan) bu kapsamda de¤erlendirilebilir.
3. Hakl› nedenlerle korku: S›¤›nmac›n›n sadece kendi ruh hâlini de¤il,
zulüm görme korkusunun hangi nesnel gerekçelerden kaynakland›¤›n›n
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araﬂt›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Sözleﬂme, soyut bir kavram olan korkunun belirlenmesinde kiﬂinin ruh hâlinin dikkate al›nmas›n› yeterli görmemektedir. Bunun delil ve belgelerini yan›nda getirmesi de kendisinden beklenemez. Her bir s›¤›nmac› bireysel olarak prosedüre tabi tutuldu¤unda kendi öznel durumunun dikkate al›nmas› gerekecektir. Ancak grup hâlinde ülkenin terk edilmesi hâlinde de¤erlendirme de buna ba¤l› yap›lacakt›r.
4. Tabiiyetini taﬂ›d›¤› ülkenin d›ﬂ›nda bulunmak: Bir ülke vatandaﬂ›
hakk›nda bir baﬂka ülkenin s›¤›nma konusunda karar verebilmesi için öncelikle kendi topraklar›nda kendisine baﬂvurulmuﬂ olmas› gerekmektedir.
Mülteciyi ülkesinde yerinden edilen kiﬂilerden ay›ran temel faktör de budur.
Sözleﬂmenin ilk taraf devletlerinden olan Türkiye, 29 A¤ustos 1961 tarihinde 359 say›l› Onay Kanunu’nda bu konudaki deklarasyonunu aç›klam›ﬂ
ve baﬂlang›çtaki ibareyi “Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle” ﬂeklinde anlad›¤›n› ve kabul etti¤ini ifade etmiﬂtir. Böylece Türkiye 1951 Sözleﬂmesi’ni ciddi bir “co¤rafi s›n›rlama” ile kabul etmiﬂtir. Bu tarihte sözleﬂmenin getirdi¤i yükümlülüklerin tam olarak bilinemedi¤i ve sonuçlar› öngörülemedi¤i için baz› devletler bu co¤rafi s›n›rlamay› yapmay› kendilerine uygun görmüﬂlerdir. Birazdan ele al›nacak olan ve tan›mdaki zaman s›n›rlamas›n›n ortadan kald›r›ld›¤› 1967 Protokolü’ne madde 1/son gere¤i çekince koyma yasa¤› bulunmakla birlikte, 1951 Sözleﬂmesi’ni co¤rafi s›n›rlama ile kabul eden ülkelere madde 1/3 gere¤i bunu devam ettirebilme imkân› tan›nm›ﬂt›r.
Ancak hemen belirtmek isteriz ki, 1951 Sözleﬂmesi’ni co¤rafi s›n›rlama
ile imzalayan Türkiye gibi taraf devletler, Avrupa d›ﬂ›ndan gelen s›¤›nmac›lara sadece mülteci statüsü verme taahhüt ve yükümlülü¤ü alt›na girmemiﬂ
bulunmaktad›rlar. Bir uluslararas› hukuk yükümlülü¤ü olmamakla birlikte,
bu durumda olan ülkeler tabii ki her zaman gerekli gördükleri kiﬂilere mülteci statüsü verebilecektir. Bu durum devletlerin hükümranl›k hakk› ile ilgili olup, önünde hukuki bir engel bulunmamaktad›r.
Sözleﬂme’nin 1/F maddesine göre, sözleﬂme hükümleri:
a) Bar›ﬂa karﬂ› suç, savaﬂ suçu veya insanl›¤a karﬂ› suç gibi suçlar için
hükümler koyan uluslararas› belgelerde tan›mlanan bir suç iﬂledi¤ine;
b) Mülteci s›fat›yla kabul edildi¤i ülkeye s›¤›nmadan önce, s›¤›nd›¤› ülkenin d›ﬂ›nda a¤›r bir siyasi olmayan suç iﬂledi¤ine;
c) BM’nin amaç ve ilkelerine ayk›r› fiillerden suçlu oldu¤una;
dair hakk›nda ciddi kanaat mevcut olan bir kiﬂi hakk›nda uygulanmayacakt›r.”
Bu düzenleme ‹HEB madde 14/2’nin sözleﬂmeye uyarlanm›ﬂ hâlidir.
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1951 SÖZLEﬁMES‹’NE GÖRE MÜLTEC‹N‹N VE
TARAF DEVLET‹N HAK VE SORUMLULUKLARI
1951 Sözleﬂmesi’ne göre mültecinin ayr›ma tabi tutulmaks›z›n (madde
3), vatandaﬂ› oldu¤u ülkeye uygulanan istisnai tedbirlerden muaf olarak
(madde 8) ﬂu haklar› vard›r: Din özgürlü¤ü (madde 4), medeni haklardan yararlanma özgürlü¤ü (madde 12), menkul ve gayrimenkul edinme hakk›
(madde 13), fikri ve s›nai mülkiyet hakk› (madde 14), dernek haklar› (madde
15), mahkemelerde taraf olma hakk› (madde 16), çal›ﬂma hakk› (madde 17),
tar›m, sanayi, sanat ve ticaret sahalar›nda iﬂ yeri açmak ve ﬂirket kurma
hakk› (madde 18), ihtisas mesle¤ini icra etmek hakk› (madde 19), vesika (karne) hakk› (madde 20), mesken edinme hakk› (madde 21), e¤itim hakk› (madde 22), sosyal yard›m hakk› (madde 23), sosyal sigorta ve çal›ﬂma mevzuat›ndan yararlanma hakk› (madde 24).
Bunlar›n yan› s›ra V. Bölüm’de idari önlemler baﬂl›¤› alt›nda s›¤›n›lan taraf devlete, mülteci, bir hakk› kullanmak için normal koﬂullarda yabanc› bir
ülkenin yetkililerinin yard›m›na ihtiyaç duyuyor ise bu konuda kendisine
yard›mc› olma (madde 25), herhangi bir yabanc› gibi ikamet yerini tespit ve
seyahat etme hakk›n›n tan›nmas› (madde 26), kimlik kart› ç›kartma (madde
27), ulusal güvenlikleri veya kamu düzenleri ile ilgili engelleyici ciddi sebepler bulunmad›kça seyahat belgeleri düzenlemeleri (madde 28), vatandaﬂlar›na uygulad›¤›ndan daha yüksek resim, harç ve vergi uygulamama (madde
29), mültecilerin yanlar›nda getirdi¤i de¤erli varl›klar›n› kabul edildikleri bir
baﬂka ülkeye nakletmelerine izin verilmesi (madde 30), illegal yurda giriﬂlerden ötürü ceza verilmemesi, gerekli olanlar›n d›ﬂ›nda statüleri belli olana kadar mültecilerin hareketlerine k›s›tlama uygulamamalar›, baﬂka bir ülkeye
kabulleri konusunda gerekli kolayl›klar›n sa¤lanmas› (madde 31), ulusal güvenlik veya kamu düzeni gerektirmesinin d›ﬂ›nda (ki bunun yasal al›nm›ﬂ bir
karara ba¤l› olmas›, bu karar›n da yarg› denetimine aç›k olmas›, mültecinin
delil ileri sürebilmesi, temyiz hakk› olmas›, temsil edilmesi ﬂartlar›na ba¤l›d›r) s›n›r d›ﬂ› edilmemesi, s›n›r d›ﬂ› edilmesi gerekiyor ise mülteciye baﬂka bir
ülkeye yasal olarak kabulünü sa¤layabilmek için makul bir süre tan›nmas›n› (madde 32), hayat› ya da özgürlü¤ü 1. maddedeki tan›ma uygun nedenler
ile geri iade edilmesi hâlinde tehdit alt›nda olan ülkeye geri gönderilmemesi
(madde 33) ve nihayet mültecileri zaman içinde özümseme ve vatandaﬂl›¤a
alma konusunda gerekli tedbirleri alma (madde 34) konular›nda sorumluluklar yüklemektedir.
Bunun yan› s›ra, mültecinin mülteci olmasayd› bir hakk› kullanmak için
yerine getirmesi gereken ﬂartlar› “ayn› ﬂartlarla” yerine getirme (madde 6),
bulundu¤u ülkenin mevzuat›na ve kamu güvenli¤i için al›nan tedbirlere uy-
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ma yükümü (madde 2) do¤al olarak bulunmaktad›r. Devletlere 35. madde ile
BMMYK ile iﬂ birli¤i yapma yükümü yüklenmiﬂtir. Sözleﬂmeye genel anlamda taraf devletlerin çekince koyabilece¤i 42. maddede belirtilmekle birlikte,
çekince konulamayacak maddeler de s›ralanm›ﬂt›r. Buna göre, mülteci tan›m›n›n yer ald›¤› 1. madde, ayr›m gözetilmemesini içeren 3. madde, din özgürlü¤ünü düzenleyen 4. madde, mahkemelerde taraf olma hakk›n› tan›yan
16/1 madde ve geri göndermeme hakk›n› içeren 33. madde ile birtak›m usul
kurallar›n› içeren 36-46 maddelerine çekince koyabilmek mümkün de¤ildir.
1951 Sözleﬂmesi’ndeki haklar›n yan› s›ra her insan gibi mültecilerin de
sahip oldu¤u temel haklar ile ilgili pek çok devletin imzalam›ﬂ ve onaylam›ﬂ
oldu¤u pek çok hukuki metin de mevcuttur. Bunlardan baz›lar› Her Tür Irk
Ayr›mc›l›¤›n›n Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararas› Sözleﬂme (1965), Medeni
ve Siyasal Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi (1966), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi (1966), Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Tasfiye Edilmesine Dair Sözleﬂme (1979), ‹ﬂkenceye ve Di¤er Zalimane, ‹nsanl›k D›ﬂ› veya Onur K›r›c› Muamele veya Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme
(1984) ve Çocuk Haklar›na Dair BM Sözleﬂmesidir (1989). Avrupa’da son y›llarda Avrupa Adalet Divan› kararlar› Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
(A‹HM)’nden biraz farkl› bir kulvarda mültecilerin sosyal sorunlar›n›n ele
al›nmas›nda oldukça etkili bir rol oynamaya baﬂlam›ﬂt›r.
Ekim 1999’da Tampere ﬂehrinde toplanan AB Konseyi toplant›s›nda iltica hakk›na mutlak sayg› ve 1951 Sözleﬂmesi’nin tam olarak uygulanmas› konusunda oluﬂan kararl›l›k vurgulanm›ﬂ ve buna ba¤l› olarak ortak bir AB iltica sistemi oluﬂturulmas›na karar verilmiﬂti. Tampere’de ayr›ca üçüncü ülke vatandaﬂlar›na adil davran›lmas› ve ›rkç›l›k ve yabanc› düﬂmanl›¤› ile mücadele edilmesi gibi insan haklar› savunucular›n› heyecanland›ran bir inisiyatif belirmiﬂti. Ancak AB’de, Tampere’den bu yana gelinen süreçte konuya
iliﬂkin al›nan hemen tüm karar ve uygulamalarda mülteci korumas›n›n alan›n› s›n›rland›r›c› ve daralt›c› bir e¤ilim gözlenmektedir. Mülteci hukukuna
yeni sokulan kavramlar olarak “güvenli üçüncü ülke”, “güvenli menﬂe ülkesi” olgular›, s›¤›nmac›lar›n baﬂvurular›n›n sonucunu beklerken s›¤›nd›klar›
ülkede kalma hakk›n›n s›n›rlanmas›, gözalt› koﬂullar› ve hukuki yard›m alma ﬂartlar›ndaki belirsizlikler gibi konular insan haklar› örgütlerinden tepkiler almaya devam etmektedir. “Bölgede kabul” gibi s›¤›nmac›lar›n daha Avrupa’ya gelmeden belirli ülke ve bölgelerde toplanarak prosedürlerinin tamamlanmas› yönündeki niyetlerin bir süredir AB üyesi ülkeler aras›nda dile
getirilmesi ise gelecek ad›na oldukça endiﬂe vericidir.
Tüm bu nedenlerle dünyada geriye do¤ru gitmeye baﬂlayan mülteci korumas›nda 1951 Sözleﬂmesi ve 1967 Protokolü’ne taraf 140 kadar ülkenin
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Sözleﬂme’ye ba¤l›l›klar›n› 12-13 Aral›k 2001 tarihlerinde Cenevre’de yap›lan
bir toplant›da “Taraf Devletler Beyannamesi” ad› alt›nda Sözleﬂmenin kabul
edilmesinin 50. y›l›nda bir kez daha teyit ve deklare etmeleri, mülteci korumas› aç›s›ndan büyük bir baﬂar› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu beyannamede
gelece¤e yönelik olarak alt› hedefi içeren bir eylem plan› da kabul edilmiﬂtir.
GER‹ GÖNDERMEME (NON-REFOULEMENT) ‹LKES‹
ﬁüphesiz, 1951 Sözleﬂmesi’nin en önemli unsurlar›ndan biri, uluslararas› geleneksel/teamül hukukunun temel bir kural› olan zulüm riski olan yere
geri göndermeme ilkesinin 33. maddede metne girmesi ve bu maddede çekince koyma yetkisinin taraf devletlere tan›nmamas›d›r: “Hiçbir taraf devlet,
bir mülteciyi, ›rk›, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolay›s›yla hayat› ya da özgürlü¤ü tehdit alt›nda olacak ülkelerin s›n›rlar›na, her
ne ﬂekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade (refouler) etmeyecektir.”
Bu temel kural›n istisnas› oldukça ciddi ﬂartlarda maddenin 2. f›kras›nda
deklare edilmiﬂtir: “Bununla beraber, bulundu¤u ülkenin güvenli¤i için tehlikeli say›lmas› yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle ciddi bir adi suçtan dolay› kesinleﬂmiﬂ bir hükümle mahkûm oldu¤u için söz konusu ülkenin halk› aç›s›ndan bir tehlike
oluﬂturmaya devam eden bir mülteci, iﬂbu hükümden yararlanmay› talep edemez.”
Devletlerin insanl›k tarihinin teamül/gelenek hukukunda uzun as›rlarca geliﬂtirmiﬂ olduklar› bu hakka çok ciddi bir ﬂekilde uymalar› mecburiyeti
vard›r. Teamül hukukunun bir hükmü oldu¤u için s›¤›n›lan ülke 1951 Sözleﬂmesi’nin taraf› olmasa dahi bu ilkeye uygun hareket etmelidir. Bu ilkeye
ayk›r› davran›ld›¤›nda ya da ayk›r› davran›laca¤›na dair bir emare belirdi¤inde insan haklar› örgütlerinin ve BMMYK’n›n konuya müdahale etmesi gerekir. ﬁüphesiz bu durum bir mültecinin karﬂ›laﬂabilece¤i en hayati ve en kritik durumdur.
MÜLTEC‹ HUKUKUNUN 1951 SÖZLEﬁMES‹ SONRASI GEL‹ﬁ‹M‹
1951 Sözleﬂmesi’nin yürürlü¤e girmesinden sonra, dünya genelinde
mülteci hareketlerinde meydana gelen art›ﬂ ve dolay›s›yla birçok mültecinin
gerek tarih gerekse co¤rafi s›n›rlama nedeniyle sözleﬂme kapsam›na girememeleri önemli sorunlar oluﬂturmuﬂ ve kiﬂilerin herhangi bir s›n›rlama olmaks›z›n sözleﬂme kapsam›na giren mültecilere tan›nan uluslararas› korumadan yararland›r›lmalar› zorunlulu¤unu gündeme getirmiﬂtir. Buna göre,
Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu, 1951 Sözleﬂmesi’ne Ek Mültecilerin Hukuki
Statüsüne ‹liﬂkin Protokol’ü New York’ta kabul etmiﬂtir. 31 Ocak 1967 tarihinde imzaya aç›lan Protokol (daha çok 1967 Protokolü veya New York Protokolü ﬂeklinde an›lmaktad›r) 4 Ekim 1967 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Pro-
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tokolün 1/2 maddesine göre sözleﬂmedeki tan›mdan “1 Ocak 1951’den önce
meydana gelen olaylar sonucunda” ve “söz konusu olaylar sonucunda” ifadelerinin
ç›kar›lm›ﬂ olmas› kuﬂkusuz protokolün en önemli özelli¤idir. Türkiye, Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli karar› ile protokole kat›lm›ﬂt›r. Ancak
yukar›da belirtildi¤i üzere, 1951 Sözleﬂmesi’ni co¤rafi s›n›rlama ile kabul etti¤inden bu durumunu günümüze kadar muhafaza etmeye devam etmiﬂtir.
Kuﬂkusuz s›¤›nma hakk› verme yetkisi devletlerin hükümranl›k hakk› ile
do¤rudan ilgili bir durumdur ancak bu takdir yetkisinin keyfilik anlam›na
gelmeyip uluslararas› hukuk ile uyum içinde kullan›lmas› gerekir. Bugün
uluslararas› hukukta s›¤›nma hakk›n›n ‹HEB’de tan›mlanm›ﬂ temel bir insan
hakk› de¤il de devletlerin gönüllü olarak yükümlendi¤i insani bir sorumluluk oldu¤u görüntüsü vard›r. Birçok ülke kendisine s›¤›nan kiﬂilerin temel insan hakk›n›n gere¤ini yerine getirme sorumlulu¤u ile hareket etmemekte,
kendilerini baz› haklar›n verilmesi veya verilmemesi konusunda mutlak otorite olarak görmektedir. ‹nsan haklar› ile ba¤›nt›l› hiç bir sorun, uzun süredir
bir “iç sorun” olarak nitelendirilme lüksüne sahip de¤ildir. Nitekim 1982
Anayasas›’n›n 90. maddesinde yap›lan son de¤iﬂiklik ile insan haklar› hukuku ile ba¤lant›l› uluslararas› sözleﬂmelerin iç hukukun üzerinde oldu¤unun
kabul edilmesi ile hükümetlerin takdirinin hiç de o kadar serbest bir zeminde olamayaca¤› kabul edilmelidir.
TÜRK HUKUK MEVZUATINDA MÜLTEC‹LERLE ‹LG‹L‹ DÜZENLEMELER
Türkiye’de uzun y›llar iltica konusundaki talepler idari tasarruflarla düzenlenmiﬂtir. Ancak artan bireysel ve toplu s›¤›nma vakalar› ve son olarak
yukar›da an›lan Halepçe’den kaçan Kürtler olay›ndan sonra Bakanlar Kurulu karar›yla, 30 Kas›m 1994’te Resmî Gazete’de yay›mlanan ve k›saca 1994
Yönetmeli¤i olarak an›lan bir yönetmelik, mevzuattaki boﬂlu¤u doldurmak
ve idari/yasal çözümler oluﬂturmak amac›yla ç›kar›lm›ﬂt›r. 1994 y›l›nda kabul edilen yönetmelik, bireysel s›¤›nma ve s›k s›k karﬂ›laﬂ›lan toplu s›¤›nma
olaylar› karﬂ›s›nda neler yap›lmas› gerekti¤ini düzenlemektedir. 1994 Yönetmeli¤i 2006 y›l›nda yap›lan de¤iﬂiklik ile s›rf s›¤›nma olaylar›na iliﬂkin ilk (ve
ﬂu ana kadar tek) genel düzenleyici belge olma özelli¤ine sahiptir.
AB müktesebat›n›n üstlenilmesine iliﬂkin Türkiye taraf›ndan 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 say›l› Resmî Gazete’de ilan edilen Ulusal Program’da Türkiye bu konuda 2005 y›l›na kadar özel bir iltica yasas› ç›karaca¤›n›, bu yasada en az›ndan hangi konu ve düzenlemelerin olaca¤›n› evvelce taahhüt etmiﬂti. 2003 tarihli Ulusal Programda Türkiye’nin 1951 Sözleﬂmesi ve
1967 Protokolü’ne taraf oldu¤u, sözleﬂmede co¤rafi s›n›rlamay› benimsedi¤i,
s›n›rlama kapsam›nda veya de¤il, her s›¤›nmac› için non-refoulement ilkesi-
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ne “titiz” bir ﬂekilde riayet edildi¤i hat›rlat›ld›ktan sonra “Co¤rafi s›n›rlama konusu, Türkiye’nin kat›l›m müzakereleri s›ras›nda etrafl›ca ele al›narak, kat›l›m aﬂamas›nda ülkemize do¤udan bir mülteci ak›m›n› teﬂvik etmeyecek ﬂekilde, gerekli mevzuat ve altyap› de¤iﬂikliklerinin gerçekleﬂtirilmesine ve AB ülkelerinin külfet paylaﬂ›m› konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine ba¤l› olarak kald›r›lacakt›r.” denmiﬂti.
2005 y›l›nda haz›rlanarak yürürlü¤e giren ‹ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan› iltica alan›na iliﬂkin sorunlar› ortaya koymak konusunda oldukça objektif
ve samimi tespitlerde bulunmuﬂ; çözüm önerilerine iliﬂkin k›sa, orta ve uzun
vadeli hedefler öngörmüﬂtür. Bunlardan baz›lar› üzerinde durmak gerekirse;
• ‹htisas biriminin kurulmas› ve geliﬂtirilmesi ile menﬂe ülke ve iltica bilgi sistemi tesisi konusundaki planlar esasen bu konuda Türkiye’nin hiç de
yeteri seviyede bir altyap›ya sahip olmad›¤›n›n itiraf› anlam›na gelmektedir.
• Türkiye’de 7 ayr› ilde her biri ortalama 750 kiﬂi kapasiteli olacak ﬂekilde kurulmas› planlanan S›¤›nmac› Kabul, Bar›nma Merkezleri ve Mülteci Misafirhaneleri, s›¤›nmac›lar için uydu ﬂehirlerdeki serbest ikamet uygulamas›na son verecek olmas› nedeniyle ve yine düﬂünülen “Geri Gönderme Merkezleri”nin nas›l bir iﬂleyiﬂe sahip olaca¤› belli olmad›¤›ndan kayg› verici bulunmaktad›r.
• Non-refoulement ilkesinin “ayn› duyarl›l›kla uygulamas›na iliﬂkin hassasiyetlerin yayg›nlaﬂt›r›laca¤›” belirtilmiﬂ ise de, bizim kanaatimiz ﬂimdiye
kadar bu ilke uygulamas› hakk›nda hiç de hassas olunmad›¤›d›r. Uluslararas› geleneksel hukukun da önemli bir hükmü olan bu ilke, 1951 Sözleﬂmesi ve
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi içtihatlar› gere¤i art›k bir iç hukuk normu
vasf›n› kazanm›ﬂt›r ve esasen bir ülkenin bu konudaki uygulamas› onun
mülteci haklar›ndaki titizli¤ini göstermektedir.
• Avrupa ülkelerinde yayg›n bir uygulama alan› oldu¤unu bilmekle birlikte hukukumuzda tan›mlanmam›ﬂ ve ilk kez bu eylem plan›nda karﬂ›m›za
ç›kan ve orta vadede yürürlü¤e girmesi düﬂünülen “ikincil koruma, tolere
edilen yabanc›lar ve insani mülahazalara dayal› ikamet izinleri” kavramlar›
ﬂüphesiz Türk iltica hukuk ve uygulamas›nda ç›¤›r aç›c› nitelikte olacakt›r.
Kapsam›n›n çok dar tutulmadan ve amac›na uygun olarak uygulamaya geçirilmesi insan haklar› kuruluﬂlar›n›n temennisi olacakt›r.
• Yine orta vadede mültecilerin entegrasyonu, e¤itim programlar›, sa¤l›k sorunlar›, sosyal yard›mlar, çal›ﬂma haklar›, sosyal ve kültürel haklara
eriﬂim konusunda planda öngörülen hususlar ﬂüphesiz çok umut vericidir.
Tüm bu haklar›n 1951 Sözleﬂmesi ile örtüﬂür ve ona uygun bir ﬂekilde uygulamaya geçirilmesi zorunlulu¤u vard›r. Buna ba¤l› olarak mülteci haklar› konusunda sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da deste¤i ile toplumun bilinçlendiril-

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 57

57

mesinin amaçlanmas› çok dikkat çekicidir.
Türkiye’nin, kriz dönemlerini geride b›rakmak ve toparlanmak isteyen
bir ekonomisi, say›lar› milyonlar› bulan iﬂsizi, asgari ücret seviyesinde ancak
iﬂ bulabilen çok ciddi bir nüfusu, çal›ﬂanlar›n›n büyük bir oran›n›n sosyal güvencelerinden yoksun olarak çal›ﬂmaya devam ediyor oluﬂu gibi nedenlerle
ülkesine co¤rafi s›n›rlaman›n kald›r›lmas› ile ak›n edece¤inden endiﬂe edilen
kitlelerden kayg› duymas› hakl› gibi görülebilir. Ancak soruna sadece ekonomik göstergeler zaviyesinden bak›ld›¤›nda, konunun insan haklar› perspektifi ve korunmak istenen yarar›n bir insan›n temel hakk› ve bu kiﬂinin yaﬂamsal bir tehlikeyi de içerir bir zulümden kaç›yor oldu¤u gerçe¤i kaybedilmektedir. ﬁüphesiz, konunun ciddi bir ekonomik faturas› vard›r ve sadece
AB ülkeleri nezdinde de¤il, tüm dünya devletlerince mülteci korumas›nda
bir “külfet paylaﬂ›m›” sorumlulu¤u söz konusudur. Benzeri tüm ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye’nin de insan haklar› konusunda ciddi ihlallere sahip olan
ülkeler ile s›n›r veya yak›n komﬂu olmas› bu faturalara tamamen kendisinin
katlanmas› gere¤ini ortaya ç›karmaz. Ancak unutulmamal›d›r ki, ekonomik
nedenler veya külfet paylaﬂ›m› konusundaki olas› ihtilaf ve sorunlar kiﬂilerin mülteci prosedürlerine eriﬂimde olumsuz bir gerekçe olarak uygulanamazlar.
Mülteci hukukunda yap›lmas› düﬂünülen de¤iﬂiklikler sadece Türkiye’nin AB müktesebat›na uyumu aç›s›ndan ele al›nmamal›, ülkenin tarihî
misyonu do¤rultusunda insanc›l ve s›¤›nmac› haklar›n› korumay› esas alan
bir bak›ﬂ aç›s›yla haz›rlanmal›d›r. Buna göre planda “co¤rafi s›n›rlama” ile ilgili de¤erlendirmeler bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonraki süreçte de
tart›ﬂ›lmaya devam edilecektir. ﬁüphesiz bu konuda al›nacak tav›r, sonuçlar› itibar›yla çok büyük bir nüfusu ilgilendirecektir. Ulusal Program’daki cevapta ve “‹ltica ve Göç Ulusal Eylem Plan›”nda öne ç›kan vurgu, konunun AB
üyelik müzakereleri ile s›k› bir iliﬂki içinde de¤erlendirildi¤i yönündedir. Anlaﬂ›lan odur ki, Türkiye, AB üyeli¤ini kesinleﬂtirmedikçe bu s›n›rlamay› kald›rmay› -kendisine göre hakl› nedenlerle- istememektedir. AB üyeli¤i kesinleﬂince de AB müktesebat›n›n zorunlu bir sonucu olarak ama “külfet paylaﬂ›m›” olacaksa yani kendisine s›¤›nan mültecileri AB ülkelerine ekonomik fatura ve nüfus olarak paylaﬂt›rabilecekse, bu konuda karﬂ› hassasiyeti ve “taahhütleri” görmesi durumunda bu s›n›rlamay› kald›racakt›r.
Nitekim, tüm bunlara ba¤l› olarak ulusal plan›n sonunda AB müktesebat›n›n uygulanmas›n›n ve co¤rafi k›s›tlaman›n kald›r›lmas›n›n Türkiye’ye
getirece¤i olas› yükün tespiti hakk›nda bir araﬂt›rma baﬂlat›lmas› ve külfet
paylaﬂ›m› konusunda çal›ﬂmak üzere Türk yetkilileri ile AB yetkilileri aras›nda bir “görev gücü”nün oluﬂturulmas› istenmiﬂtir. Bundan sonra “Türkiye’nin
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AB’ye kat›l›m müzakerelerinin tamamlanmas›na paralellik arz edecek ﬂekilde, belirilen projelerin ve koﬂullar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, co¤rafi k›s›tlaman›n kald›r›lmas›na yönelik bir önerinin muhtemelen 2012 y›l›ndan sonra TBMM’ye sevk edilmesi” öngörülmüﬂtür.
Mevcut Türk mülteci hukuk ve korumas›n›n AB ülkeleri ile k›yasland›¤›nda yetersiz ve geri kald›¤› aç›kt›r. AB ülkeleri nezdinde son y›llarda mülteci korumas›n›n s›n›rlar›n›n gittikçe daralt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› da ayr› bir gerçekliktir. Evrensel insan haklar› kriterleri ve uygulamalar› dikkate al›nd›¤›nda Türkiye’nin AB üyelik sürecinde baﬂta yaﬂam hakk›, adil yarg›lanma, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve iﬂkence konusunda göstermiﬂ oldu¤u geliﬂim ve iyileﬂtirmeler, k›sa vadede mülteci haklar›nda da bir s›çrama görülmesi potansiyeli taﬂ›maktad›r. Ancak AB’nin d›ﬂ s›n›r çizgisini belirleyecek
olan Türkiye için orta ve uzun vadede (AB ülkelerinde görüldü¤ü gibi) mülteci haklar›na eriﬂimin zorlaﬂmas› e¤ilimi ﬂimdiden biz insan haklar› savunucular›nda endiﬂe uyand›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
SAHADAK‹ KOLLUK KUVVET‹ UYGULAYICILAR ‹Ç‹N EL MEVZUATI:
22 HAZ‹RAN 2006 TAR‹HL‹ UYGULAMA TAL‹MATI (57 SAYILI GENELGE)
Genelgeler hiç ﬂüphesiz sahadaki uygulay›c› konumundaki kolluk kuvvetleri aç›s›ndan en önemli hukuki metinlerdir. Uluslararas› sözleﬂmeler, protokoller, anayasa hükümleri ve hatta kanun ve yönetmelikler belirli bir hukuk
altyap›s› ve yorum gücünü zorunlu k›ld›klar›ndan genelgeler direkt olarak uygulay›c›lar için bir rehber mahiyetindedir. Bu nedenle genelgeler çok önemli
oldu¤u kadar -özgürlük alanlar›n› dar yorumlama potansiyeli ve buna karﬂ›
hak savunucular› taraf›ndan yap›lacak izahlar›n “muhataps›z kalmas›” riski
karﬂ›s›nda çok da tehlikelidir. Genelgeler konusundaki bu genel kayg›lar›m›z›n
57 say›l› genelge için de geçerli oldu¤unu gözlemlemekteyiz. Özellikle bu genelgenin Ulusal Eylem Plan›’nda belirlenen ve deklare edilen iyimser bak›ﬂ aç›s›na muhalif duruﬂu kayg›lar›m›z› artt›rmaktad›r.
57 say›l› genelgede baﬂta insan haklar› hukuku konumu ve Türkiye’nin AB
süreci ve AB’nin konuya iliﬂkin müktesebat›, de¤erlendirme alt›na al›nm›ﬂt›r.
Bundan sonraki “tan›mlar” k›sm›nda co¤rafi s›n›rlamaya sahip Türkiye’nin 1994
Yönetmeli¤i’nden bu yana süregelen ve biraz da “kendine özgü” mülteci terminolojisi yeniden tan›mlanma imkân› bulmuﬂtur. Genelgede genel anlamda Türkiye’deki tüm iltica süreci de¤erlendirme alt›na al›nm›ﬂ ve hangi aﬂamada nas›l
bir yol takip edilece¤i detayl› bir ﬂekilde belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte genelgede ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na geniﬂ bir takdir ve inisiyatif alan› verildi¤i görülmekte ve “güvenlik” kayg›s›n›n öne ç›kt›¤› ve maalesef s›¤›nmac› haklar› aç›s›ndan olumsuz say›labilecek bir bak›ﬂ aç›s›n›n oldu¤u hissedilmektedir.
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57 say›l› genelgenin mülteci alan›ndaki ulusal mevzuat›m›z olan 1994 ve
2006 Yönetmelikleri ile Ulusal Eylem Plan›’ndaki durum tespiti ve niyet aç›klamalar›ndan daha olumsuz bir içeri¤e sahip oldu¤una inanmam›za neden
olan baz› konu baﬂl›klar› ﬂöyledir:
• Ulusal Eylem Plan› 3.1.3. “‹dari ‹ﬂlem Aleyhine ‹ptal Davas› Aç›lmas›”
baﬂl›¤› alt›nda “Baﬂvuru sahibinin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nca verilen ikinci olumsuz karar
aleyhine idari yarg› yoluna baﬂvurmas› hâlinde, idare mahkemesinin kesin karar›na
kadar yabanc›n›n s›n›r d›ﬂ› iﬂlemini ask›ya al›nmakta ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› baﬂvuru sahibinin bulundu¤u ilde ikametine izin vermektedir.” denilmekte iken, genelgenin
“‹kincil Koruma ve ‹nsani Mülahazalara Dayal› ‹kamet ‹zinleri” baﬂl›¤› alt›nda “...idari yarg›ya baﬂvuru yapt›¤› için Türkiye’de ikametine izin verilmesine gerek
olup olmad›¤› da de¤erlendirilmektedir.” denmiﬂtir. Bu noktada dava açma hâlinde otomatik olarak sa¤lanan güvencede takdire dayal› ve s›¤›nmac›lar aleyhine bir tutum de¤iﬂikli¤inden rahatl›kla bahsedilebilir.
• Baﬂvuru sahibi ve müdafisinin dosyaya eriﬂim ve dosyadan kopya alma imkânlar›na bu genelgede ciddi s›n›rlamalar getirilmiﬂtir. Oysa bu durum Avukatl›k Kanunu ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi 6. maddesinde
tan›mlanan adil yarg›lanma hakk›na uygun bir s›n›rlama de¤ildir. Dosyay›
ciddi anlamda inceleme ve kopya alma imkân› olmadan sa¤l›kl› bir idari ve
yarg› denetimi yap›labilmesi mümkün olmad›¤›ndan bu düzenlemenin hukuka uygun olmad›¤›n› düﬂünmekteyiz.
• Baﬂvuru sahibine yönelik ilk olumsuz karar üzerine yap›lan tebligatta
bu karara karﬂ› gidilebilecek yarg› yolu ve süresi hakk›nda bilgi verilmesinin
düzenlenmemiﬂ olmas› Anayasa madde 49/2 hükmüne aç›k ayk›r›l›k içermektedir. ‹darenin s›¤›nmac›lar›n yaﬂamlar› hakk›ndaki bu en önemli ve hayati karara karﬂ› yarg› denetimi yoluna gitmesini yad›rgamamas› ve bu insan
hakk›na sayg› göstererek gerekli kolayl›klar› sa¤lamas› beklenmektedir.
• “Yakalanan kiﬂilerin” iltica mekanizmas›na eriﬂimleri konusundaki sorunlar bu genelgede de devam etmektedir. Bu durumda yakalanan kiﬂilerin
yap›lacak sorgular›nda “ülkelerinden kaç›ﬂ nedenlerinin” özel olarak irdelenmesi konusunda bu genelgede bir duyarl›l›k sergilenmedi¤i gibi bu durumdaki baﬂvurular hakk›nda idarede duyulan olumsuz bir ön yarg› kendisini
hissettirmektedir. Buna ba¤l› olarak yukar›da 2006 Yönetmeli¤i’nde kayg›
duydu¤umuz ve eleﬂtirdi¤imiz bir hususun burada tam da korktu¤umuz ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kt›¤›n› görüyoruz: Bu durumda yakalanan kiﬂiler için 2006
Yönetmeli¤inde “makul süre”ye at›f yap›lm›ﬂ ve “h›zl› prosedürden” gizlice
bahsedilmiﬂ olmakla bu genelgede iki günlük bir itiraz süresi takdir edilmiﬂtir. Bunun kabul edilmesi mümkün de¤ildir; savunma hakk›n›n bir genelge
ile bu denli k›s›tlanmas› hukuk hiyerarﬂisi aç›s›ndan do¤ru de¤ildir.
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SORUNLAR HAKKINDA KISA DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye’de insan hayat›na yönelik en önemli kararlar›n verildi¤i iltica
prosedür sürecinde maalesef hemen hemen yarg›sal denetim hiç iﬂletil(e)memektedir. ‹dari denetimde ise oldukça ciddi soru iﬂaretleri vard›r.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i’nde süren “paralel
prosedürdeki” bekleme süreleri minimum 2,5 y›l olup takdir edilecektir ki bu
süre tüm sosyal sorunlar› ve yasal çal›ﬂma imkânlar›ndan yal›t›lan ve uydu
kentlerde her türlü sorun ile baﬂ baﬂa b›rak›lan s›¤›nmac›lar için “tahammül
edilemez” bir zaman dilimidir. Türkiye’de iltica prosedürüne onca zorlu¤a
ra¤men eriﬂebilmiﬂ kiﬂilerin hemen hemen yar›s›n›n prosedürün sonucunu
beklemeksizin ikamete zorland›klar› uydu kentlerden kaçmalar› ve tekrar iltica baﬂvurular›n› yapabilecekleri yeni ülke aray›ﬂ›na girmeleri gerçe¤inin
üzerinde önemle durulmas› gerekmektedir. Olumsuz kararlara karﬂ› gidilen
az say›daki idari yarg› davas›nda ise etkin iﬂleyen bir yarg›sal denetimin olmad›¤› düﬂüncesi, A‹HM’nin Jabari&Türkiye karar›ndan bu yana korudu¤u bir
içtihatt›r.
Bu nedenle az say›daki mülteci hakk› savunucusu avukat ve insan haklar› örgütü bu alanda etkin koruma sa¤layabilmek ve haks›z s›n›r d›ﬂ› edilmelerin önlenebilmesi için 3-4 ay sonra ancak sonuçlanan idari yarg›daki
yürütmenin durdurulmas› taleplerinden medet ummaktan ziyade, birkaç
saat içinde sonuçlanan ve s›rf bu nedenle etkin koruma sa¤layan A‹HM’e
baﬂvurmaktad›r. Son aylarda A‹HM’den al›nan peﬂ peﬂe s›n›r d›ﬂ› iﬂlemlerinin önlenmesine dair kararlar umar›z yak›n zamanda A‹HM’e baﬂvurmaya
gerek kalmaks›z›n ülke içinde etkin iﬂleyen bir uygulamaya öncülük edecektir. Zira ülke içinde s›¤›nma prosedürüne eriﬂmek veya prosedür içinde haklar›n›n yarg›sal denetimini sa¤layabilmek hayati bir öneme sahiptir. Oysa
Türkiye’de avukatlar dâhil olmak üzere kanun uygulay›c›lar›nda mülteci hukukuna dair genel bir bilgisizlik ve belki biraz da aymazl›k ciddi oranda devam etmektedir. Bundan dolay› bu alana ›ﬂ›k tutmas› gereken içtihat hukuku hemen hiç geliﬂ(e)memektedir. Türkiye’de bulunan mülteci ve insan haklar› örgütlerinin bu nedenle her f›rsatta evrensel mülteci hukuku standartlar›n› baz alarak mülteci hukuku çal›ﬂmalar› yapmas›nda hayati bir önem
vard›r.
Türkiye’de geçici s›¤›nmac› pozisyonunda tutulan Avrupa d›ﬂ›ndan gelen iltica baﬂvurular›n› ‹çiﬂleri Bakanl›¤› “uydu kent” olarak tabir edilen ﬂehirlerde mecburi ikamete zorlamaktad›r. S›¤›nmac›lara bu ﬂehirlerde haftada bir veya birkaç kez Yabanc›lar ﬁube’de imza vermeleri konusunda ﬂart
koﬂulurken bar›nma, yiyecek, giyecek, çal›ﬂma, medeni haklar› kullanma gibi birçok sosyal ve insani alanda ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama noktas›nda ise des-

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 61

61

tek olunmamaktad›r. Bu kiﬂilere yönelik “yasal ve otomatik iﬂleyen” mekanizmalar olmad›¤›ndan, baz› ﬂehirlerde baz› kamu idarecilerinin inisiyatifi
ile geliﬂen olumlu uygulamalar maalesef kaideyi bozmayan istisnai uygulamalar olarak görülmektedir. Uydu kentlerde son y›llarda s›¤›nmac›lar›n sosyal ihtiyaçlar› için yard›m etmek üzere geliﬂen sivil inisiyatif oluﬂum ve platformlar›, insani yard›m örgütlerinin yard›mlar›, toplum olarak biraz yüzümüzü a¤artacak potansiyeli taﬂ›maktad›r.
Kamusal alanda, son yap›lan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasas› de¤iﬂikliklerinde maalesef as›l sorunu yaﬂayan ve sosyal güvencelerden tamamen yoksun s›¤›nmac› nüfus kapsam d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. Türkiye,
Harçlar Yasas›’ndaki düzenlemeler gerekçe gösterilerek hâlen s›¤›nmac›lar›
kendi hazinesi için birer “gelir kayna¤›” olarak de¤erlendirmektedir. S›¤›nmac›lardan talep edilen ikamet harçlar› birkaç nüfuslu ve yavaﬂ iﬂleyen mekanizmadan ötürü uzun y›llara yay›lan süreçten ötürü oldukça büyük rakamlara ulaﬂmaktad›r. ‹ltica süreci olumlu sonuçlan›p üçüncü ülkelere yerleﬂtirilecek kiﬂiler için bu bedeller ciddi engeller teﬂkil etmektedir. Türkiye, bir an önce Harçlar Kanunu’nu s›¤›nmac›lar lehine de¤iﬂtirerek s›¤›nmac›lar› kendi hazinesi için gelir kayna¤› gibi gören ülke görüntüsü utanc›ndan kurtar›lmal›d›r.
S›¤›nmac›lar›n Türkiye’de yasal çal›ﬂma izni alabilmeleri teorik olarak
mümkün iken prosedürün zorlu¤u ve masraflar nedeniyle fiilen mümkün de¤ildir. Bu durum y›llarca beklemeye mecbur b›rakt›¤›m›z bu insanlar› bekledikleri sürece pasif bir konuma itmekte, sürekli “yard›m alan”, üretmeyen ve sadece bekleyen kiﬂiler konumuna sokmaktad›r. Bu durum ise, takdir edilecektir ki
birçok psikososyal soruna sebep olacakt›r. Bu nedenle Türkiye’nin s›¤›nmac›lar›n çal›ﬂma izni prosedürünü s›¤›nmac›lar lehine pozitif ayr›mc›l›k içerecek ﬂekilde de¤iﬂtirmesi ve çal›ﬂmalar›n›n ve üretmelerinin, dolay›s› ile kendilerini daha iyi hissetmelerinin önündeki engelleri kald›rmas› gerekmektedir.
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Türk S›¤›nma Mevzuat›nda
Devletin Takdir Yetkisi Sorunu
(Dr. Lami Bertan Tokuzlu; ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
Yabanc›lar›n ülke s›n›rlar›ndan hangi ﬂartlarla kabul edilece¤i konusu
devletlerin en temel egemenlik yetkileri aras›nda görülmektedir. Buna karﬂ›l›k bu yetki s›n›rs›z bir yetki de¤ildir. Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Komitesi’nin de belirtti¤i gibi günümüzde bu yetki insan haklar› hukukunun iﬂkence, insanl›k d›ﬂ› veya küçük düﬂürücü muamele veya ceza yasa¤›na iliﬂkin düzenlemeleriyle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.1 Buna karﬂ›l›k, Türk s›¤›nma sistemine temel oluﬂturan düzenlemelerin, idareye, al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda geniﬂ bir
takdir yetkisi verdi¤i ve bu nedenle de uygulaman›n büyük ölçüde idarenin
kendi iç iﬂleyiﬂini düzenleyen genelgeler ile ﬂekillendi¤i görülmektedir. Temel hak ve hürriyetler ile bu denli iç içe bir konunun yasal altyap›s› olmaks›z›n idarenin tasarruflar›yla düzenlenmesinin temel hak ve hürriyetlerin
ancak kanunla s›n›rlanabilece¤ini öngören Anayasa’n›n 13. maddesi ile ve
hatta yasama yetkisinin devredilmezli¤i ilkesini düzenleyen 7. maddesi ile
uyumlulu¤u oldukça ﬂüphelidir. Ayr›ca, Anayasa Mahkemesi de temel hak
ve hürriyetlere iliﬂkin yasal düzenlemelerde Anayasa’n›n 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesinin bir unsuru olan “hukuk güvenli¤i ilkesi”
çerçevesinde hukuk normlar›n›n öngörülebilir olmas› gerekti¤ini belirtmektedir.2
Türk hukukundaki yasal boﬂluklar içerisinde ilk akla geleni Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›’nda s›¤›nma hakk›n›n bir temel hak olarak düzenlenmemiﬂ olmas›d›r. Bu konu, yak›n zamanda anayasa de¤iﬂikli¤i tasla¤› ile
gündeme gelmiﬂtir. Bu çerçevede, Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK)’nin giriﬂimi ile s›¤›nma hakk›n›n tasla¤a eklenmesi de¤erlendirilmiﬂ, sonras›nda ise bundan vazgeçilmiﬂtir. S›¤›nma hakk›n›n Anaya-
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sa’n›n temel hak ve hürriyetler bölümüne eklenmesi baﬂta 1951 tarihli Mültecilerin Statüsü’ne ‹liﬂkin Cenevre Sözleﬂmesi olmak üzere bu konudaki
uluslararas› antlaﬂmalar›n Türk hukukundaki statüsü konusunda ortaya
ç›kmas› muhtemel bir kar›ﬂ›kl›¤› önleyebilecektir. 2004 y›l›nda Anayasa’n›n
90. maddesine 5170 Say›l› Kanun ile eklenen bir cümle ile temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› antlaﬂmalar, kanunlar karﬂ›s›nda ayr›cal›kl›
bir statüye kavuﬂturulmuﬂtur. Ancak henüz Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki içtihad› olgunlaﬂmad›¤›ndan buradaki temel hak ve özgürlüklere iliﬂkin antlaﬂmalardan ne anlaﬂ›laca¤› çok aç›k de¤ildir. Hak eksenli olmayan,
dar bir yorum ile buradaki ayr›cal›kl› statünün sadece Anayasa’da aç›kça düzenlenmiﬂ temel hak ve hürriyetlere indirgenmesi olas›d›r. S›¤›nma hakk›n›n
Anayasa’da düzenlenmemiﬂ olmas› Mültecilerin Statüsüne ‹liﬂkin Cenevre
Sözleﬂmesi’nin kanunlar karﬂ›s›nda bu ayr›cal›kl› statüden faydalanamamas› gibi bir sonuç do¤urabilir. Esasen Anayasa’n›n 2, 15, 16, 42 gibi maddelerinde insan haklar›na sayg› yaklaﬂ›m›n›n evrensel normlara at›fta bulunularak belirlenmiﬂ olmas› dahi, bu tür dar bir yorumu olanaks›z k›lmal›d›r. Ancak, bu ihtimalde bile konunun üzerindeki belirsizli¤i tamamen ortadan kald›rmak mümkün olmamaktad›r. Nitekim, s›¤›nma hakk›n›n temel hak olup
olmad›¤› uluslararas› hukukta da netlik kazanm›ﬂ de¤ildir. Cenevre Sözleﬂmesi’nin taraf devletlere, mültecilere, belirli bir süre ülkesi d›ﬂ›nda kalmas›na imkân verecek ﬂekilde, onlar›n temel haklar›n› garanti alt›na alan bir paketi sunmas› yükümlülü¤ünü düzenledi¤i aç›k olmakla birlikte, s›¤›nma
hakk› ile temel haklar aras›nda ne derece kesiﬂme oldu¤u tart›ﬂmal›d›r. Nitekim, ba¤lay›c› uluslararas› hukuk tasarruflar› söz konusu oldu¤unda devletler s›¤›nma hakk›n› evrensel bir temel hak olarak kabul etmekte çekingen
bir tutum sergilemiﬂlerdir.3 Di¤er yandan günümüzde s›¤›nma hakk› insan
haklar› hukukunun içine do¤ru bir evrim geçirmektedir. Bugün pek çok Avrupa devletinin anayasas›nda s›¤›nma hakk› temel hak olarak say›lmaktad›r.4 Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendisine karakterini veren “insan haklar›na sayg›l› devlet” ilkesi gere¤i s›¤›nma hakk›n› Anayasas›’nda temel haklar aras›nda düzenlemeli, yukar›da aç›klanan belirsizli¤e
son vermelidir. Di¤er yandan, Türk s›¤›nma hukukundaki yasal boﬂluklar sadece Anayasa hükümlerindeki eksikliklerden ibaret de¤ildir. Nitekim Türk
yasalar›nda yer almayan “güvenli üçüncü ülke” veya “ikincil koruma” gibi
mekanizmalar›n Avrupa Birli¤i hukukundan esinlenerek idare ve mahkemelerce uyguland›¤› görülmektedir.
Örne¤in Ankara 4. ‹dare Mahkemesi, 2003 y›l› sonlar›nda vermiﬂ oldu¤u
bir kararda “güvenli üçüncü ülke” kavram›n› uygulam›ﬂt›r.5 Söz konusu dava Özbekistan vatandaﬂ› olan bir fen doktorunun Türkiye’ye iltica talebinin
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reddedilmesi iﬂlemine karﬂ› aç›lm›ﬂt›r. Davac›n›n s›¤›nmac› kay›t formunda
30 y›ld›r pedagog olarak çal›ﬂt›¤› devlet üniversitesinden 2000 y›l›nda at›lmas› nedeniyle paras›z kald›¤›n› ve bu nedenle ülkesini terk etmek zorunda kald›¤›n› belirtmiﬂ olmas› kendisinin mülteci de¤il, ekonomik göçmen olarak nitelendirilmesine yol açm›ﬂt›r. Bu do¤ru bir tespittir ve karar sadece bu gerekçeye dayand›r›lm›ﬂ olsa hukuken daha kabul edilebilir bir yaklaﬂ›m olurdu;
ancak mahkeme karar›n›n tam odak noktas›nda baﬂka bir gerekçe daha bulunmaktad›r. Burada davac›n›n ilk giriﬂ yapt›¤› güvenli ülkeler olan Türkmenistan veya ‹ran’da s›¤›nma talebinde bulunmas› gerekti¤i belirtilmektedir.
Bu yaklaﬂ›m, Avrupa Birli¤i’nin ‹ltica Usulleri Yönergesi’nde6 yer alan güvenli üçüncü ülke yaklaﬂ›m›d›r. Buna göre, güvenli oldu¤u varsay›lan ülkelerden
geçerek gelen s›¤›nmac›lar›n baﬂvurular› hakk›nda esasa iliﬂkin bir de¤erlendirme yap›lmadan onlar› güvenli say›lan ülkelere göndermek mümkündür.
Cenevre Sözleﬂmesi’nin hiçbir yerinde bulunmayan güvenli üçüncü ülke
yaklaﬂ›m›, Avrupa Birli¤i üyesi devletlerin sözleﬂme hükümlerini ile yerleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r ve ileride bölgenin en demokratik s›n›r ülkelerinden birisi
olan Türkiye’nin sorumlulu¤unun artmas› sonucunu do¤uracakt›r. Güvenli
üçüncü ülke kavram› hâlihaz›rda birçok mülteci kabul eden devlet taraf›ndan kullan›ld›¤›ndan, bu yaklaﬂ›m›n Türk uygulamas›nda benimsenmesi
karﬂ›laﬂt›rmal› hukuk mant›¤› ile aç›klanabilir. Ancak, Türkiye’nin güvenli
üçüncü ülke uygulamas›, esinlendi¤imiz Avrupa Birli¤i devletlerinin uygulamas›ndan ayr›lmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m› benimseyen hedef ülkelerin tamam›
güvenli üçüncü ülke kavram›n› yasalar›nda düzenlemiﬂler ve güvenli üçüncü ülkelerin nas›l belirlenece¤ini tan›mlam›ﬂlard›r.7 Di¤er yandan Türk hukukunda bu konuda hiçbir düzenleme bulunmamaktad›r. Nitekim yukar›da
an›lan mahkeme karar›nda da ‹ran ve Türkmenistan’›n hangi gerekçeyle güvenli üçüncü ülke olduklar› aç›klanmam›ﬂt›r. ‹ran ve Türkmenistan’›n bu
koﬂullar› karﬂ›lama olas›l›¤› oldukça düﬂüktür. Türkiye’nin do¤usundaki
devletlerin pek ço¤u, kabul ettikleri insan haklar› standartlar› ve denetim
mekanizmalar› bak›m›ndan Türkiye’ye göre daha az güvencelidirler. Bu çerçevede, örne¤in Türkiye’nin ‹ran’a geri göndermeye karar verdi¤i ‹ran vatandaﬂlar› sebebiyle daha önce Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nce verilen ihlal kararlar› hat›rlanmal›d›r.8 Sonuç olarak, temel haklar› korumak aç›s›ndan tercih edilmemekle birlikte, Türkiye e¤er bu yaklaﬂ›m› benimseyecek
ise, muhakkak güvenli üçüncü ülkelerin nas›l tespit edilece¤ini kanunla belirlemelidir.
Avrupa Birli¤i hukuku referans al›narak Türk s›¤›nma uygulamas›na dâhil olan di¤er bir kavram ise “ikincil koruma”d›r. ‹kincil koruma 57 Say›l› Uygulama Talimat›’na9 göre s›¤›nma talebi reddedilen baﬂvuru sahibinin geldi-
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¤i ülkeye geri gönderilmesi hâlinde, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi çerçevesinde ciddi zarar görme riski bulundu¤u durumda kendisine sa¤lanan korumad›r. ‹kincil koruma, Avrupa devletlerinde de yak›n zamanda bir mecburiyetin dayatmas› ile ortaya ç›km›ﬂt›r. Söz konusu mecburiyet insan haklar›
mekanizmalar›n›n dayatt›¤› geri gönderme yasa¤›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Nitekim insan haklar› mekanizmalar› alt›ndaki yasak, mülteci statüsüne göre
daha geniﬂ bir koruma alan› oluﬂturmaktad›r. Örne¤in, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne ‹liﬂkin Cenevre Sözleﬂmesi alt›nda hem mülteci statüsünün10 hem de geri gönderme yasa¤›n›n birtak›m istisnalar› bulunmas›na
karﬂ›l›k, 1984 tarihli ‹ﬂkence ve Di¤er Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü
Muamele veya Cezaya Karﬂ› Sözleﬂme11 veya 1966 tarihli Kiﬂisel ve Siyasal
Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi’nde12 sa¤lanan koruma, mutlak niteliktedir.
Bu çerçevede, ikincil koruma mekanizmas› mülteci olmay›p da temel haklara ayk›r›l›klar› önleyebilmek için öngörülmüﬂ bir koruma da sa¤lar. Bu çerçevede sa¤lanan koruma, mülteci statüsüne oranla daha düﬂük standartlarda bir korumad›r. Nitekim, Avrupa Birli¤i’nin Vas›f Yönergesi’nde13 mültecilere tan›nan haklar›n yan›nda ikincil koruma statüsünün bahﬂetti¤i haklar
bu ﬂekilde ayr›nt›l› olarak s›ralanmaktad›r. Di¤er yandan, yukar›da belirtildi¤i üzere, Türk uygulamas›nda ikincil koruma sadece idarenin kendi iç düzeni için kabul etmiﬂ oldu¤u bir uygulama talimat›nda yer almaktad›r. Türk
yasalar›nda ise bu konuda aç›k bir düzenleme bulunmamaktad›r. Bu çerçevede, Türk uygulamas›, özellikle statünün içeri¤inin ne tür haklar ile doldurulaca¤› konusunda Avrupa Birli¤i uygulamas›ndan ayr›lmaktad›r. Esasen
ikincil koruman›n Türkiye’de uygulama talimat› ile tan›nmas›n›n sebebi Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nde bu konuda Türkiye aleyhine sonuçlanan
Jabari, D. ve di¤erleri gibi davalard›r. Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi ise geri gönderme yasa¤›n› bünyesinde bar›nd›rmas›na karﬂ›l›k; bar›nma, iaﬂe gibi
sosyal ekonomik haklar› kapsamamaktad›r. Söz konusu temel haklar denetim mekanizmalar› daha zay›f olan Türkiye’nin de taraf› bulundu¤u Birleﬂmiﬂ Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleﬂmesi gibi belgelerde
korunmaktad›r. Türkiye’nin önceli¤i Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi oldu¤u için geri gönderme yasa¤›na odaklanm›ﬂ bir ikincil koruma sistemi oluﬂturulmuﬂ, Avrupa Birli¤i Yönergesi’nin aksine, ikincil koruma kapsam›nda
s›n›r d›ﬂ› edilmeyerek ikamet izni verilen bireylerin ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlar› hakk›nda hiçbir güvence sistemi düzenlenmemiﬂtir. Avrupa
Birli¤i’nin Vas›f Yönergesi’ne benzer bir kanun ile bu ihtiyac›n karﬂ›lanmas›
gerekmektedir.
Yukar›da verilen örneklerde de görüldü¤ü gibi, Türk s›¤›nma sistemini
temel hak ve hürriyetler eksenine taﬂ›yacak genel bir yasal düzenlemeye ih-
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tiyaç bulunmaktad›r. Genelgeler ile ﬂekillendirilen s›¤›nma sistemi, idarenin
iyi niyetli çabalar›na ra¤men, hem idari iﬂlemlerin öngörülebilirli¤i hem de
yarg›sal denetimi gibi temel haklar aç›s›ndan önemli noktalarda s›k›nt›lar
yaﬂanmas›na sebep olmaktad›r. Türkiye bu alanda ataca¤› ad›mlar› 2005 y›l›nda yay›nlanan ‹ltica ve Göç Alan›ndaki Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye Ulusal Eylem Plan›14 ile Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerine endekslemiﬂtir. Avrupa Birli¤i’nin mültecileri d›ﬂar›da tutmaya yönelen
düzenlemelerinin Türkiye üzerinde oluﬂturdu¤u bask› düﬂünüldü¤ünde bu
tavr› anlamak mümkündür. Di¤er yandan, Türkiye’nin kendi anayasal sistemine hâkim olan insan haklar›na sayg›l› devlet ve hukuk devleti gibi ilkeler
sebebiyle s›¤›nmac›lar›n temel haklar›n›n yük paylaﬂ›m› ve ekonomik endiﬂelere feda edilmemesi de gerekir.
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‹HH Üç K›tada
Mültecilerin Yan›nda
(Ahmet Emin Da¤; ‹HH ‹nsani Yard›n Vakf›
Ortado¤u Özel Temsilcisi)
Yaﬂanan her savaﬂ, ard›nda yüz binlerce mülteci ve ma¤dur b›rak›rken,
dünyan›n stratejik kuﬂaklar›ndaki bu savaﬂlar, ciddi insan haklar› ihlalleri ve
yoksullu¤u da bir yaﬂam biçimi hâline getirmektedir. Kimi bölgelerde bir as›rd›r devam etmekte olan mülteci trajedisi, insanlar› üç kuﬂakt›r mülteci kamplar›na hapsetmektedir. Baz› bölgelerde de bir halk›n neredeyse yar›ya yak›n›
evinden uzaklaﬂt›r›l›p farkl› co¤rafyalarda hem kendi sorunlar› hem de yeni
gittikleri bölgelerin sorunlar›yla mücadele etmektedir.
Dünyan›n en stratejik kuﬂa¤› olan Afro-Avrasya bölgesi savaﬂlar›n, iﬂgallerin ve iç kargaﬂalar›n en yo¤un yaﬂand›¤› co¤rafya durumundad›r. Bu bölgede, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n sürekli insani yard›m çal›ﬂmas› yapt›¤› 11 büyük göç dalgas› bulunmaktad›r. Bu göçlerin toplam›nda 30 milyonu aﬂk›n insan yer de¤iﬂtirmiﬂ durumdad›r. Kaynak ülkelere göre s›ralad›¤›m›zda en do¤uda Arakan (Myanmar), Do¤u Türkistan, Hindistan, Afganistan ve Özbekistan dikkat çekerken, yak›n kuﬂakta Çeçenistan, Irak, Filistin ve Bosna-Hersek,
Afrika k›tas›nda ise Sudan ve Somali göç hareketleri bak›m›ndan en kritik kaynak ülkeler konumundad›r. ‹HH’n›n mültecilere yönelik çal›ﬂmalar›n› kategorik
olarak kaynak ülkelerdeki mülteci yard›mlar› ve Türkiye’ye gelmiﬂ olan mültecilere Türkiye içinde yap›lan yard›mlar olarak iki ana bölüme ay›rabiliriz.
MÜLTEC‹LER‹N PROF‹L‹
a) Say›sal
‹HH’n›n çal›ﬂma yapt›¤› göç bölgeleri içinde say›sal karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda, alt› milyona yak›n mülteci say›s›yla Filistin, mevcut mülteci hareketleri içinde en geniﬂ hacimli yeri kaplarken; beﬂ milyon iç ve d›ﬂ mülteci ile Irak
ikinci s›rada, yaklaﬂ›k dört milyonla da Afganistan üçüncü s›rada gelmektedir.
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Ancak say›sal olarak bu rakamlar›n göç hareketinin toplumda yol açt›¤› y›k›m› anlatmaya tek baﬂ›na yetmeyece¤i aç›kt›r. Say›ca fazla olmamakla birlikte
genel nüfus içindeki mültecilerin oran›n›n çok yüksek olmas›, söz konusu toplumda yaﬂanan travman›n boyutlar›n› anlamam›z› kolaylaﬂt›r›r. Bu çerçeveden hareketle yap›lacak s›ralamada, her üç kiﬂiden ikisinin mülteci durumunda bulundu¤u Filistin bölgesi ilk s›ray› al›rken, toplumun üçte birinin göçmen
oldu¤u Çeçenistan ikinci, Arakan ise üçüncü s›rada yer almaktad›r. Hacim olarak büyük olmakla birlikte geniﬂ nüfusuna oranland›¤›nda Irak’taki mülteci
trajedisi dördüncü s›rada gelmektedir.
b) Zaman aral›¤›
Mülteci hareketlerinde kuﬂkusuz toplumsal y›k›m boyutunu ortaya ç›karan unsurlardan bir tanesi de sorunun zaman aral›¤›d›r. Problem ne kadar
uzun vadeye yay›lm›ﬂsa etkiledi¤i nesiller o kadar artmakta ve mültecilik babadan o¤ula geçen kötü bir mirasa dönüﬂmektedir. Bu aç›dan bak›l›nca ne yaz›k ki Filistinli mülteciler sorunu, ‹srail’in kuruluﬂ tarihi esas al›nd›¤›nda, 1948
y›l›ndan bu yana devam eden en uzun vadeli mülteci sorunu durumundad›r.
Bunu Do¤u Türkistanl› mültecilerin dram› ve Arakanl› göçmenler izlemektedir. Dünyan›n en eski mülteci sorunu ile ayn› co¤rafyada yer almakla birlikte,
Irak mülteci sorunu 2006 y›l›ndan bu yana yaﬂanm›ﬂ en yeni mülteci dalgas›d›r. Önceki mülteci hareketleri genelde zamana yay›lan bir profil gösterirken,
Irak sorunu çok k›sa sürede beﬂ milyon insan› ma¤dur etti¤i için toplumsal sonuçlar› itibar›yla çok daha sars›c› olmuﬂtur.
c) Göç sebeplerine göre
Mülteci sorununa yönelik çözümlerin bulunmas›nda sivil toplum kuruluﬂlar›n›n önceli¤ini belirleyecek, onlara yol haritas› olarak birtak›m veriler
sa¤layacak temel bilgilerden biri de göç hareketlerinin nedenleridir. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda ‹HH’n›n ilgi alan›na giren göç hareketlerinin en az yar›s›n› Irak,
Afganistan, Filistin ve Çeçenistan’da oldu¤u gibi yabanc› bir ülkenin hukuk d›ﬂ› sald›r›s› oluﬂturmaktad›r. Di¤er bir göç nedeni de, Somali ve Sudan’da oldu¤u gibi iç savaﬂlard›r. Yine baz› bölgelerde savaﬂ›n bitmesi üzerinden çok uzun
zaman geçti¤i hâlde yeniden imar ve altyap› çal›ﬂmalar›n›n yetersizli¤i ve
uluslararas› toplumun mültecilerin evlerine dönebilmeleri için gerekli iradeyi
göstermedeki isteksizlikleri gibi sebeplerle (Bosna ve Kosova gibi bölgelerde)
göç hareketlerinin devam etti¤i görülmektedir.
MÜLTEC‹ KAMPLARI
Mülteci kamplar›, ço¤u ülkede baﬂlang›çta ma¤durlar›n s›¤›na¤› olurken,
bir süre sonra onlar›n hayat›n› s›n›rlayan birer hapishaneye dönüﬂmektedir.
Bu kamplar, insanlara bar›nak sa¤lamakla birlikte, her türlü güvenlikten yoksun ve özgürlüklerin k›s›tland›¤› yerlerdir. Buralarda öncelikle can güvenli¤i,
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g›da güvenli¤i ve ahlaki güvenlik tehdit alt›ndad›r. Kamplar, her ne kadar bir
ülkenin idaresi alt›nda olsa da, detaylarda suç yap›lanmalar›n›n rahat çal›ﬂmas›na imkân verecek ﬂekilde otoriteden yoksundur. Bu ise burada yaﬂayan
insanlar›n güvenli¤ini tehdit etmektedir.
Altyap› yoksunlu¤u insanlar›n tedavi edilebilir hastal›klar sebebiyle hayat›na mal olurken, e¤itim imkânlar›n›n k›s›tl› olmas› ve ekonomik imkânlar›n
bulunmamas›, gelecek nesilleri tehdit eden baﬂl›ca unsurlard›r. Bu kamplardaki olumsuz k›s›r döngüyü k›rman›n en etkili yolu buralarda yaﬂayan insanlar› e¤itip meslek sahibi yapmaktan geçmektedir. Ne kadar çok say›da insan
e¤itilirse, sorunlar›n o kadar etkili bir ﬂekilde çözülece¤i ve bu insanlar›n yetiﬂmiﬂ kalifiye elemanlar olarak kendi toplumlar›n›n sorunlar›n›n çözümünde lider rolü oynayacaklar› da muhakkakt›r.
‹HH’NIN MÜLTEC‹LERE YÖNEL‹K YARDIMLARI
Mültecilerin en önemli ihtiyaçlar› can ve g›da güvenliklerinin sa¤lanmas›, kamplardaki e¤itim ve sa¤l›k altyap›s›n›n temin edilmesidir. Sonraki aﬂamada da ülkelerindeki ﬂartlar›n oluﬂmas› durumunda dönüﬂlerinin sa¤lanmas›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ‹HH’n›n yard›mlar›n› iki kategoride de¤erlendirmek gerekmektedir:
Yap›sal yard›mlar: Mültecileri hayatta tutacak ya da yaﬂam ﬂartlar›n›
olumlu hâle getirecek tüm acil, e¤itim, sa¤l›k ve altyap› yard›mlar›d›r.
Yap›sal yard›mlar içine Somali, Darfur, Arakan, Filistin ve Irak gibi bölgelerdeki mülteciler için yap›lan acil g›da yard›mlar›, Gazze’de ‹srail sald›r›lar› ile
yaralanan mültecilere yönelik tedavi deste¤i, Irak’ta güvenlik el vermedi¤i için
tedavi hizmeti alamayan ülke içi göçmenlere gezici klinik hizmetinin götürülmesi, Ürdün’deki mülteci kamplar›nda kalan çocuklara mesleki e¤itim verilmesi, dul han›mlar için bilgisayar e¤itimi verilmesi, Bangladeﬂ’teki Arakan
mülteci kamplar›nda kalan çocuklar için okul kurulmas› gibi yard›mlar, güncel yap›sal yard›mlardan baz›lar›d›r.
Türkiye içinde kalan Çeçen mültecilere düzenli g›da yard›mlar› ve okul ça¤›ndakilere e¤itim deste¤i ile Somali ve Do¤u Türkistan bölgelerinden gelen
mültecilere yönelik yard›mlar, ülkemize kadar ulaﬂm›ﬂ olan mültecilere yap›lan yap›sal yard›mlar›n bir bölümünü oluﬂturmaktad›r.
Lojistik yard›mlar: Mülteci sorununun çözümüne yönelik makro faaliyetlerin tümüdür. Mültecilerin sorunlar›na dikkat çekmek amac›yla yap›lan bas›n aç›klamalar›ndan onlara yönelik moral motivasyon ziyaretlerine kadar her
türlü lojistik çaba bu kategoriye dâhildir.
Lojistik yard›mlar çerçevesinde Irak, Filistin, Afganistan ve Darfur’daki
mültecilerin sorunlar›n›n Türkiye kamuoyunda gündeme getirilmesi için yap›lan medya faaliyetleri, Suriye ve Ürdün’deki mülteci ailelerine yönelik yard›m-
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motivasyon ziyaretleri, mültecilerin hayatlar›n› normale döndürmek için yap›lan hukuki yard›mlar, geri dönüﬂ destekleri ya da mültecilik statüsü için Birleﬂmiﬂ Milletler nezdindeki giriﬂimlerinde yard›mc› olunmas› bu tür yard›mlar
içinde de¤erlendirilebilir.
Bölgelere göre ‹HH yard›mlar› (2005-2009)
a) Ortado¤u
- Irak’›n Kerkük, Kaferi ve kuzey bölgelerinde 5500 mülteci aileye g›da ve
›s›t›c› yard›m› yap›lmas›.
- Baﬂta Ba¤dat ve Felluce gibi s›k›nt› içindeki kentlerde askerî operasyonlardan kaçmak zorunda kalan 2000’i aﬂk›n mülteci aileye acil yard›m yap›lmas›.
- Suriye ve Ürdün’e s›¤›nm›ﬂ olan iki milyonu aﬂk›n mülteciden, en muhtaç durumdaki 200’ü aﬂk›n mülteci aileye acil yard›m, sa¤l›k yard›m› ve eﬂya
yard›m› yap›lmas›.
- Gazze’de 10.000 mülteci aileye g›da, 250 aileye battaniye yard›m› yap›lmas›.
- Gazze’de 2000 mülteci çocu¤un istifade edebilece¤i bilgisayar e¤itim
merkezi kurulmas› ve k›rtasiye yard›m› yap›lmas›.
- Lübnan’daki mülteci kamplar›nda 10.000 mülteci aileye g›da, battaniye,
›s›t›c› ve giysi yard›m› yap›lmas›.
- Lübnan’›n Sayda kentinde mülteci çocuklar›n istifade etmesi için bir kültür merkezi inﬂa edilmesi.
- Beyrut kentinde mülteci yetimler için bir yetim destekleme merkezinin
inﬂas›na destek olunmas›.
- Ürdün’deki mülteci çocuklar›n e¤itimine destek olmak için 10 mülteci
kamp›n›n her birine bilgisayar merkezi kurulmas›.
- Ürdün’deki mülteci çocuklar›n mesleki e¤itimi için Türkiye’de e¤itim almalar›n›n sa¤lanmas›.
b) Asya
- Bangladeﬂ’teki Arakan mülteci kamplar›nda mülteci çocuklar için bir
okul inﬂa edilmesi; de¤iﬂik mülteci kamplar›nda 31 su kuyusu aç›lmas›; Chittagong kamp›nda bir bilgisayar merkezi kurulmas›.
- 15.000 mülteci aileye g›da, giysi ve battaniye yard›m› yap›lmas›.
- Afganistan’daki mülteci kamplar›nda yaﬂayan 10.000 mülteci aileye g›da, giysi ve battaniye yard›m› yap›lmas›.
- Pakistan’daki Afgan mülteciler için 2500 aileye g›da, giysi ve temel ihtiyaç maddeleri deste¤inde bulunulmas›.
- Keﬂmir’deki 200 mülteci aileye temel ihtiyaç maddesi yard›m› yap›lmas›.
- Afganistan, Pakistan, Bangladeﬂ ve Keﬂmir’deki mültecilere yönelik t›bbi
tedavi ve malzeme yard›m› yap›lmas›.
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- Pakistan ve Keﬂmir’deki deprem nedeniyle evleri y›k›lan on binlerce aileye çad›r kentler ve kapal› salonlarda alt› ay› aﬂk›n bir süre s›cak yemek imkân›ndan duﬂ ve e¤itim imkânlar›na kadar çeﬂitli hizmetlerin sunulmas›.
c) Afrika
- Kenya’da iç savaﬂtan kaçan 5000 mülteci aileye g›da, temizlik malzemesi ve temel ihtiyaç maddeleri yard›m› yap›lmas›.
- Sudan’daki Eritreli mültecilere ait kamplarda 10.000 mülteci aileye g›da,
giysi ve e¤itim yard›m› yap›lmas›.
- Darfur mültecilerinin yaﬂad›¤› kamplarda sa¤l›k taramas›, g›da yard›m›
ve e¤itim yard›mlar› yap›lmas›.
- Somalili mülteci ailelerine g›da ve t›bbi destek yard›m› yap›lmas›.
- M›s›r’daki Filistinli mültecilere sa¤l›k yard›m› yap›lmas›.
d) Balkanlar
- Bosna-Hersek’teki savaﬂtan kaçan sivil mültecilerin geri dönüﬂü için evlerinin yeniden inﬂa edilmesine destek verilmesi.
- Kosoval› mülteci ailelere ve yetimlere maddi yard›m yap›lmas›.
- Arnavutluk’ta ihtiyaç içindeki 32 mülteciye acil g›da, giysi, yatak ve di¤er
hayati malzeme yard›mlar› yap›lmas›.
e) Kafkasya
- Azerbaycan’a s›¤›nm›ﬂ olan 250 Çeçen mülteci yetime ayl›k düzenli
maddi yard›m yap›lmas›.
- Çeçen mülteci ailelerine bar›nma, yiyecek, giyecek ve t›bbi malzeme deste¤i verilmesi.
- Mülteci çocuklar›n okudu¤u iki okula bilgisayar laboratuvar› kurulmas›.
- Karaba¤’daki mülteci ailelere g›da yard›m› yap›lmas›.
- Gürcistan’daki savaﬂtan kaçan Gürcü mültecilere g›da yard›m› yap›lmas›.
- Gürcistan’da yaﬂayan Çeçen mültecilere g›da yard›m› yap›lmas›.
f) Türkiye içindeki mültecilere yard›mlar
- Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinden kaçarak Türkiye’ye s›¤›nm›ﬂ olan yaklaﬂ›k 500.000 mülteciye toplam tutar› iki milyon dolar› aﬂan nakdi yard›mlar›n
yan› s›ra g›da, ilaç ve giysi yard›mlar› yap›lmas›.
- Türkiye’deki Çeçen mültecilere düzenli g›da yard›mlar› yap›lmas›.
- Türkiye’deki de¤iﬂik milletlerden mülteci çocuklar›n›n e¤itimine destek
olunmas›.
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Türkiye’de Mültecilerin
Hukuki Sorunlar›n›n Çözülmesi
ve STK’lar›n Rolü
(Av. Abdulhalim Y›lmaz; MAZLUMDER ‹stanbul ﬁubesi)
GENEL DE⁄ERLEND‹RME
‹nsanlar›n farkl› sebeplerle göç etmesi, bulunduklar› yerleri de¤iﬂtirmek
zorunda kalmalar›, daha iyi sosyal, ekonomik, kültürel vb. imkânlara sahip
yerlerde yaﬂamak istemeleri nedeniyle bugün milyonlarca insan do¤duklar›
yerden uzakta yaﬂamaktad›r. Küreselleﬂme ile birlikte artan insan hareketleri, iltica ve s›¤›nma konular›n› daha da önemli k›lmaktad›r.
‹ltica ve göç, bir yan›yla asl›nda dinamizm, hareket, hayata tutunma,
güç kazanma ve h›rst›r. Bu anlam›yla insani bir olgudur. Göç, bir yan›yla da
kopuﬂ, kaç›ﬂ, ayr›l›k, yaln›zl›k, yabanc›l›k ve ac›y› bar›nd›r›r. Bazen daha da
ileri giderek kriminalize olmak ve suça itilmek ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir.
Göç eden kiﬂi farkl›, öteki, yeni ve gariptir. Göçler de¤iﬂim, dönüﬂüm, kar›ﬂ›kl›k ve yenili¤in de kayna¤›d›r.
Öncelikle göç ve iltica kavramlar› aras›ndaki farka k›saca de¤inmek gerekir. ‹ltica siyasi, dinî vb. nedenlerle zulüm ve bask›dan dolay› ülkesini terk
etmek ve ülkesine dönmenin kiﬂi için riskli olmas› durumudur. Göç ise daha
geniﬂ bir kavram olarak genellikle ekonomik sebeplerle mekân de¤iﬂtirme
durumudur. ‹lticadaki metazori durum ve keskin kopuﬂ, kiﬂiye yabanc›l›k
hissi, kendisini korunmas›z ve ç›plak hissetme duygusunu yaﬂat›r. Yabanc›
olmak, horlanma ve d›ﬂlanma tehlikesini bar›nd›r›r. Yabanc›l›k, d›ﬂlanma,
uyum, entegrasyon, asimilasyon konular›yla da yak›ndan ilgilidir.
Savaﬂlar, otoriter ve diktatörel yönetimler, iç çat›ﬂmalar, siyasi bask›lar,
muhaliflere yönelik a¤›r bask›lar sürekli olarak mültecilerin say›s›n› artt›rmaktad›r. ‹nsanlar, hayat hakk› baﬂta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak amac›yla yaﬂad›klar› yeri terk etmek ve baﬂka ülkelere s›¤›nmak
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zorunda kalmaktad›rlar. Günümüzde s›¤›nma sebepleri daha çok siyasi nitelikteki “zulüm” kaynakl› olsa da; önümüzdeki y›llarda küresel ›s›nma, do¤al
afetler gibi nedenlerle insanlar›n yerlerini de¤iﬂtirmek zorunda kalacak olmalar›, “iklim mültecileri” kavram›n›n da tart›ﬂ›lmaya baﬂlanmas›na neden
olmuﬂtur.
Mültecilik olgusu ve beraberinde gelen sorunlar insanl›k tarihinin çok
eski dönemlerinden bu yana devam edegelmektedir. Tam anlam›yla günümüzdeki modern manada iltica kavram›na denk gelmese de tarih, say›s›z iltica (s›¤›nma, zorunlu göç vb.) örnekleriyle doludur. Firavun’un zulmü alt›nda ikinci s›n›f insan muamelesi gören ve erkek çocuklar› öldürülen Yahudilerin Musa Peygamber önderli¤inde M›s›r’› terk etmesi; ‹slam tarihinde Mekke’de ilk Müslümanlar›n üzerindeki bask› ve zulümlerin dayan›lmaz boyutlara ulaﬂmas›ndan sonra Habeﬂistan Krall›¤›’na s›¤›nmalar›, Mekkeli yöneticilerin s›¤›nan Müslümanlar›n kendilerine teslim edilmesine yönelik taleplerinin reddedilmesi; bir süre sonra Mekke’deki Müslüman toplulu¤un maruz
kald›¤› zulmün etkisiyle Medine’ye hicret etmesi, bu anlamda önemli örneklerdendir.
Üzerinde yaﬂad›¤›m›z topraklar da s›¤›nma örnekleriyle doludur. 1492
y›l›nda Endülüs’ün y›k›lmas›yla ‹spanya’dan kaçan Yahudiler (Sefaradlar)
Osmanl›’ya s›¤›nm›ﬂlard›r. Osmanl›’n›n gerilemesine paralel olarak 18. yüzy›ldan itibaren -özellikle Balkanlardan ve Kafkaslardan- Anadolu’ya sürekli
göç dalgalar› gerçekleﬂmiﬂtir. Osmanl›’n›n son elli y›l› (Osmanl›-Rus Savaﬂ›,
Balkan savaﬂlar› gibi olaylar›n etkisiyle) ve Cumhuriyet’in ilk on y›l› bu göçlerin en yo¤un yaﬂand›¤› zaman dilimini oluﬂturmaktad›r. Anadolu’ya s›¤›nanlar sadece Müslüman unsurlarla s›n›rl› de¤ildir; farkl› zamanlarda Macarlar, Polonyal›lar, Beyaz Ruslar, Alman Yahudileri gibi gayrimüslim gruplar da s›¤›nma amac›yla bu topraklara gelmiﬂlerdir. Yak›n tarihte de (1989 y›l›nda) Bulgaristan’da yaﬂayan 312.000 Türk, Türkiye’ye göç etmiﬂtir. 1988 y›l›nda Halepçe’ye at›lan kimyasal bombalar ve 1991 y›l›nda Körfez Savaﬂ› nedeniyle Saddam’›n zulmünden kaçan yüz binlerce Irakl› Kürt ve Türkmen’in
Türkiye’ye s›¤›nmas› da yine büyük iltica hareketlerindendir. 1994 y›l›nda
Boﬂnaklar, 1999 y›l›nda Kosoval›lar savaﬂ nedeniyle Türkiye’ye s›¤›nd›lar ve
savaﬂ›n sona ermesinden sonra ülkelerine döndüler. ‹kinci Çeçen-Rus savaﬂ›ndan sonra Türkiye’ye s›¤›nan Çeçen mülteciler ise ülkelerindeki çat›ﬂma
ortam›n›n devam etmesi nedeniyle hâlen zor koﬂullar alt›nda yaﬂamlar›n›
idame ettirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Türkiye, bulundu¤u co¤rafyan›n da etkisiyle, mülteciler için önemlidir.
Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinden gelip Avrupa ülkelerine geçmek isteyenler için bir köprü konumundad›r. Ancak bu geçiﬂler, medyaya da s›k s›k
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yans›d›¤› gibi, denizde bo¤ulmalarla ço¤u zaman katliam gibi trajik sonlarla
neticelenmektedir.
Türkiye’de yaﬂayan mültecilerin medyaya yans›mayan çok fazla sorunlar› oldu¤unu, özellikle yabanc› olmaktan kaynaklanan de¤iﬂik s›k›nt›lar (hukuki, sosyal, bar›nma vb.) için çözüm bulma konusunda baﬂvuracak bir kurumun olmad›¤›n› belirtmek gerekir. Türkiye’de bu konuda ciddi olarak bir
çal›ﬂma yap›lmad›kça, dernekler ve vak›flar (STK’lar) bu konudaki çal›ﬂmalara dâhil edilmedikçe sorunlar artarak devam edecektir.
Türkiye’ye yak›n dönemde gelen mülteciler daha çok Asya (Afganistan,
‹ran, Irak, Özbekistan, Do¤u Türkistan/Çin), Afrika (Somali, Tunus, Nijerya
vd.) ile nispeten daha az olarak Avrupa (Bosna, Kosova) ve Kafkasya (Çeçenistan) ülkelerinden gelmektedirler. Avrupa k›tas› ülkelerinden gelenler
(Bosna ve Kosoval›lar) savaﬂ ve silahl› çat›ﬂmalar sona erdikten sonra ülkelerine dönmüﬂlerdir. Çeçenler ise ülkelerinde devam eden savaﬂ nedeniyle
hâlen kalabal›k bir grup olarak zor koﬂullarda yaﬂamlar›n› sürdürmektedir.
Ülkemiz, mülteciler için bir köprü veya s›¤›nak oldu¤u gibi, çok say›da
vatandaﬂ için de çeﬂitli nedenlerle baﬂka ülkelere s›¤›nma sebebi olmuﬂtur.
Özellikle, 12 Eylül Askerî Darbesi ve 1990 sonras› Do¤u ve Güneydo¤u’da yaﬂanan çat›ﬂmalar, Kürt sorununun çözülememesi gibi nedenlerle çok say›da
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› baﬂka ülkelere s›¤›nmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Türkiye yak›n zamana kadar en çok mülteci gönderen (kaynak) ülkelerden
biridir.
Türkiye, son y›llarda giderek artan bir ﬂekilde mülteci ve göçmenlerin bir
geçiﬂ merkezi hâline gelmiﬂtir. Asya ve Afrika ülkelerinden farkl› sebeplerle
ayr›lan ve say›lar› binlerle ifade edilen mülteci ve göçmenler, Türkiye üzerinden kara veya deniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çal›ﬂ›rken hayatlar›n› kaybetmektedirler. Türkiye’nin Ege sahil ﬂeridi, mülteci ve göçmenler için Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçebilmek için yo¤un kullan›lan bir güzergâh
olmas›n›n yan›nda, ölümcül deniz kazalar›n›n yaﬂand›¤› ve birçok insan›n
hayat›n› kaybetti¤i, mültecilerin can güvenli¤i aç›s›ndan en riskli bölgelerden biri hâline gelmiﬂtir.1
TÜRK‹YE’DE MÜLTEC‹LER‹N SORUNLARI
GENEL DURUM
Mülteci kavram›, iltica/s›¤›nma baﬂvurusu kabul edilmiﬂ olan kiﬂi için,
s›¤›nmac› kavram› ise henüz baﬂvurusu kesin olarak sonuçlanmam›ﬂ kiﬂi
için kullan›lmaktad›r. Ancak s›¤›nmac›lar mültecilerin sahip olduklar› haklar›n ço¤una sahiptir ve mültecilik statüsü tan›nd›¤›nda bu haklar geçmiﬂe
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dönük olarak etkilidir. Bu nedenle, mülteci statüsü tan›nmas›, hukuki aç›dan
kurucu bir iﬂlem olmaktan ziyade aç›klay›c› bir iﬂlemdir. Bu sebeple, bu çal›ﬂma içinde s›¤›nmac› ve mülteci kavramlar›n› ayr› ayr› kullanmak yerine
sadece mülteci terimini kullanmay› tercih edece¤iz.
Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) Türkiye
Temsilcili¤i (Ankara Ofisi) taraf›ndan baﬂvuruda bulunan mültecilerin kay›tlar› tutulmaktad›r. BMMYK, yaﬂ ve cinsiyet da¤›l›m› ile birlikte mültecilerin
yaﬂad›¤› ﬂehirlerde ve bar›nd›klar› misafirhanelerde onlara iliﬂkin kay›tlar›
istatistiksel olarak yay›nlamaktad›r.
BMMYK’n›n Aral›k 2008 istatistiklerine göre, kay›tlara giren toplam mülteci say›s› 11.103 olup mülteci nüfusu bar›nd›ran ﬂehirler aras›nda en fazla
yo¤unluk yaﬂanan iller ‹stanbul, Van, Gaziantep, Kayseri ve Konya olarak s›ralanmaktad›r.2 ‹stanbul’da çok say›da mültecinin tutuldu¤u Kumkap› Misafirhanesi’nde yaklaﬂ›k 800 kiﬂi bulunmaktad›r.
BMMYK kay›tlar› dikkate al›nd›¤›nda çat›ﬂma, savaﬂ ve iﬂgal bölgelerindeki sald›r›lar›n ciddi bir mülteci ak›n›na sebep oldu¤u görülmektedir. Özellikle Afganistan, ‹ran, Irak, Somali, Sudan ve Filistin gibi çat›ﬂma bölgeleri ve
siyasi belirsizliklerin yaﬂand›¤› bölgelerden kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaﬂmaya çal›ﬂan mülteciler a¤›rl›ktad›r. BMMYK’n›n Aral›k
2008 istatistiklerine göre, kad›n mültecilerin toplam say›s› 2951’dir. Uyruklar›na göre de¤erlendirildi¤inde kad›n mültecilerin ülkeleri aras›nda ilk üç s›ray› Afganistan, ‹ran ve Irak oluﬂturmaktad›r. Erkek mültecilerin toplam say›s› ise 4155 olarak belirtilmektedir ve erkek mültecilerin menﬂe ülkeleri aras›ndaki ilk üç ülke yine Afganistan, ‹ran ve Irak olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.3
MÜLTEC‹LER‹N YAﬁADIKLARI HUKUK‹ SORUNLAR
Mültecilerin sosyal ve ekonomik (g›da, bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, çal›ﬂma,
topluma adapte olma, normal yaﬂama dönme vb.) pek çok farkl› sorunundan bahsetmek mümkün olmakla birlikte, en temel sorun olarak hukuki sorunlar›n›n aﬂ›lmas› ve hukuki yard›m ihtiyaçlar› üzerinde durmak gerekir.
Çünkü bulunduklar› ülkelerde hukuki sorun yaﬂayan, her an gözalt›na al›nma ve s›n›r d›ﬂ› edilme tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya bulunan mültecilerin di¤er
sorunlar›n› çözmek anlams›z olacakt›r.
MÜLTEC‹ YASASININ EKS‹KL‹⁄‹
Türkiye, 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ‹liﬂkin Sözleﬂme’ye (k›saca “1951 Sözleﬂmesi”) taraft›r. Ancak sözleﬂmeyi “co¤rafi s›n›rlama” ile imzalam›ﬂ ve sadece “Avrupa’da meydana gelen
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olaylar nedeniyle” mülteci olan kiﬂiler aç›s›ndan sözleﬂmeyi kabul etmiﬂtir
(Türkiye d›ﬂ›nda co¤rafi s›n›rlamay› muhafaza eden ülkeler sadece Madagaskar ve Monako’dur.). Sözleﬂme d›ﬂ›nda Türkiye’de mevzuat olarak bir yönetmelik (1994 Yönetmeli¤i4) ve bir genelge (2006 y›l›nda haz›rlanan 57 nolu
Genelge) mevcuttur.
1951 Sözleﬂmesi, Anayasa’n›n 90. maddesi gere¤i kanun hükmünde olsa da, co¤rafi s›n›rlama nedeniyle Avrupa kökenli mülteciler için tam olarak
geçerli olabilecektir. Türkiye’ye gelen mültecilerin neredeyse tamam› Asya
ve Afrika ülkelerinden gelmektedir. Bu nedenle, Türkiye’ye gelen mülteciler
için bir “yasal boﬂluk” söz konusudur. Bu yasal boﬂluk da devlete (ilgili kurum ve görevlilere) çok geniﬂ takdir yetkisi vermektedir. Hayatlar›n› kurtarabilmek için Türkiye’ye gelen insanlar›n temel hak ve özgürlüklerini çok yak›ndan ilgilendiren konularda bu derece geniﬂ takdir yetkisi kullan›lmas›, sorunlar›n genelgelerle çözülmeye çal›ﬂ›lmas›, Anayasa’n›n (madde 13) “temel
hak ve özgürlüklerin ancak kanunla s›n›rland›r›labilece¤i” yönündeki kural›na da
ayk›r›d›r.
‹LT‹CA PROSEDÜRÜNE ER‹ﬁ‹MDE SORUNLAR
1951 Sözleﬂmesi’nin iltica hakk›n› düzenleyen hükümleri uyar›nca, mültecilerin, devletler taraf›ndan korunmas› gerekir. Türkiye, 1994 Yönetmeli¤i
çerçevesinde, sözleﬂmeye taraf bir ülke olarak, ülkeye yasa d›ﬂ› yollardan giriﬂ yapan yabanc›lar›n iltica baﬂvurusu hakk›n› kabul etmektedir.5
Türkiye’nin 1951 Sözleﬂmesi’ni co¤rafi s›n›rlama ile kabul etmiﬂ olmas›
nedeniyle, Avrupa d›ﬂ›ndan gelen mültecilerin, paralel olarak, hem
BMMYK’ya hem de ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na müracaatlar› gerekir. Ancak mültecilerin ço¤u, mültecilik ve yasal baﬂvuru konusunda bilgi sahibi de¤ildir. Misafirhanelerde tutulanlar aras›nda ise, baﬂvuru yapmalar›na ra¤men ilgili
memurlarca baﬂvurular› iﬂleme konulmayan vakalar›n oldu¤u bilinmektedir. Bu durumda özgürlü¤ü k›s›tlanm›ﬂ olan ve baﬂvurusu da iﬂleme konmayan kiﬂi, hukuksal olarak çok daha zor duruma düﬂmektedir.
Ayr›ca, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nda iltica ve s›¤›nma müracaatlar›n› Emniyet
Genel Müdürlü¤ü bünyesinde Yabanc›lar Hudut ve ‹ltica Daire Baﬂkanl›¤›
de¤erlendirmekte ve karar vermektedir. ‹llerde ise, mültecilerin muhatab› il
emniyet müdürlüklerindeki Yabanc›lar ﬁubesi birimleridir. Mültecilerin emniyet ve polis memuruyla muhatap olmalar›n›n, onlar›n ülkelerinden kaçarak gelmeleri ve içinde bulunduklar› güvensiz koﬂullar göz önünde bulunduruldu¤unda hoﬂ bir ﬂey olmad›¤› aç›kt›r. Di¤er taraftan, mültecilerle muhatap olan memur ve amirlerin uzmanlaﬂma imkânlar›n›n olmamas›; farkl›
polis birimlerinden atanarak gelmeleri veya bir miktar tecrübe kazand›ktan
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sonra baﬂka birimlere atanmalar›, hatta yabanc›lar ﬂube biriminde iken asayiﬂ vb. di¤er olaylarda görevlendirilmeleri devlet aç›s›ndan da bir handikapt›r. Mültecilerle muhatap olan memurlar›n tamamen sivil ve uzman memur
olmas›, kurumsal olarak da emniyet içinden ç›kar›lmas› ve do¤rudan ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› olmas› hem baﬂvuru yapanlar hem de baﬂvurular› kabul
eden resmî makamlar için sorunlar›n çözümü için gereklidir.
Mültecilerin genel olarak yasa d›ﬂ› yollardan ülkeye girmeleri ve durumlar›n› gösteren herhangi bir belgeye sahip bulunmamalar›, iltica baﬂvurusu
yapmalar›na ve mülteci olmalar›na engel teﬂkil etmez. Ayr›ca bu nedenle bir
ceza verilemez. Dolay›s›yla iltica hakk› ve baﬂvurusu ile ilgili tüm bilgilerin
uluslararas› standartlara göre kendilerine verilmesi ve buna uygun davran›lmas› gerekir. Ancak, 2008 y›l›nda BMMYK’ya kay›tl› olan 14 mülteci kendi ülkelerine geri gönderilmiﬂtir. 51 mülteci ise Türkiye’den di¤er ülkelere s›n›r d›ﬂ› edilmiﬂlerdir. Yine BMMYK’ya kay›tl› olduklar› hâlde ve geri gönderilmeme
ilkesine ra¤men 13 s›¤›nmac› kendi ülkelerine s›n›r d›ﬂ› edilmiﬂtir. Bu kiﬂilerin mültecilik durumu, üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri hâlinde maruz kalacaklar› tehlikeler, Türkiye taraf›ndan dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Özellikle son birkaç y›lda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM)’ne,
Türkiye’deki mahkemelerin yavaﬂ iﬂlemesi ve etkili bir sonuç elde edilememesi nedeniyle, hukuka ayk›r› s›n›r d›ﬂ› iﬂlemlerini durdurmak üzere gittikçe artan say›da baﬂvurular yap›lmaktad›r. A‹HM baﬂvurusu yap›lan ve mahkemenin durumlar› hakk›nda “tedbir karar›” verdi¤i baﬂvurucular, haklar›nda kesin karar verilinceye kadar gözetim alt›nda tutulmaya devam edilmektedir. Bu nedenle, mültecilik statüsü kazanm›ﬂ olanlar›n bu süreç sonlanmadan üçüncü ülkeye yerleﬂmeleri mümkün olmamaktad›r.6
MÜLTEC‹ VE YABANCILARIN TUTULDUKLARI MERKEZLER
Genel olarak yabanc› ülke vatandaﬂlar›, Türkiye’de yasa d›ﬂ› giriﬂ-ç›k›ﬂ
yapmak ve ikamet veya vize süresini aﬂmak, sahte pasaport ile ç›k›ﬂ yapmaya çal›ﬂmak gibi sebeplerden (illegal say›lan durumlarda) gözalt›na al›nmakta ve savc›l›kça serbest b›rak›ld›ktan sonra, emniyet müdürlüklerine ba¤l›
yabanc›lar ﬂube misafirhanelerine konulmakta, bazen de polis nezarethanelerinde veya havaalanlar›ndaki transit bölgelerde gözetim alt›nda bulundurulmaktad›r. Misafirhaneler isim olarak kula¤a hoﬂ gelse de gerçekte, tamamen polis kontrolü alt›nda bulunan, tutulanlar›n d›ﬂar›dan izole edildi¤i, giriﬂ-ç›k›ﬂlar›n tamamen kontrol alt›nda tutuldu¤u bir çeﬂit hapishane veya
gözalt› merkezleri olarak nitelendirilebilirler. Buralarda tutulan yabanc›lar›n
serbest dolaﬂ›mlar›na izin verilmemektedir. Örne¤in ‹stanbul Kumkap› Yabanc›lar Misafirhanesi fiziki yetersizliklerin bulundu¤u ve yaklaﬂ›k 800 s›¤›n-
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mac›n›n tutuldu¤u, aﬂ›r› derecede kalabal›k bir gözetim merkezi olarak s›k
s›k bas›na da yans›maktad›r. 2008 y›l› Ekim ay›nda misafirhanede tutulanlar
isyan etmiﬂler, kendilerini demir parmakl›klar ve ko¤uﬂlara kilitleyerek olay
ç›karm›ﬂlar ve sorunlar›n› küçük kâ¤›tlara yaz›p pencerelerden bas›n mensuplar›na atarak yetkililere duyurmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Bu çerçevede, Türkiye’deki yabanc› misafirhanelerinin durumu, tutulmakta olan mültecilerin hukuki ve insani sorunlar›n›n anlat›ld›¤› en kapsaml› çal›ﬂma, Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i (HYD) taraf›ndan “‹stenmeyen Misafirler: Türkiye’de ‘Yabanc› Misafirhaneleri’nde Tutulan Mülteciler” baﬂl›¤› alt›nda
rapor olarak yay›mlanm›ﬂt›r.7 Benzer ﬂekilde, mültecilerin Türkiye ve Yunanistan giriﬂlerindeki s›¤›nmac› ve göçmenlerin durumunu ayr›nt›l› bir biçimde ortaya koyan bir rapor ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü (Human Rights WatchHRW) taraf›ndan “Döner Kap›da S›k›ﬂ›p Kalanlar” baﬂl›¤› alt›nda yay›mlanm›ﬂt›r.8 MAZLUMDER de “K›rklareli Gaziosmanpaﬂa Mülteci Bar›nd›rma ve Kabul Merkezi Hakk›nda Gözlem Raporu” haz›rlay›p izlenimlerini, tespit etti¤i sorunlar› ve
çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›r.9 Bu üç kurumun haz›rlad›¤› üç
ayr› raporun ortak özelli¤i, yüz yüze yap›lan görüﬂmelerden ve bizzat elde
edilen izlenimlerden yabanc› misafirhaneleri ve gözalt› merkezlerinin çok
vahim koﬂullara sahip oldu¤u, tutulanlar›n gayriinsani ﬂartlarda tutulduklar›, havaland›rma, temizlik ve yemek gibi temel insani ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas›nda önemli sorunlar›n yaﬂand›¤›, iﬂkence ve kötü muamele vakalar›na
rastlan›ld›¤›, çok uzun ve belirsiz süreli olarak tutulduklar›, özetle buralarda
insani bir krizin söz konusu oldu¤u yönündedir.
Mültecilerin aylarca, hatta bazen bir y›l› aﬂan tutulmalar›, hukuki aç›dan tart›ﬂ›lmas› ve üzerine gidilmesi gereken bir konudur. Anayasa’ya, Ceza
Muhakemesi Kanunu’na ve Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleﬂmelere göre, bir kiﬂinin özgürlü¤ünün s›n›rland›r›lmas› ancak yarg›sal bir kararla (hâkim karar›yla) mümkündür ve en fazla 30 günlük periyotlarda, bu durumun tekrar de¤erlendirilmesi ve devam edip etmeyece¤i konusunda karar
verilmesi gerekir. Bu anlamda, yabanc›lar›n aylarca ve gayriinsani koﬂullarda bir yarg› karar› olmaks›z›n hapislik koﬂullar›nda tutulmalar›, emniyetin
talimat›yla aylarca tutulmalar›, özgürlük ve güvenlik haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› Anayasa’ya ve sözleﬂmelere ayk›r›d›r; Türk Ceza Kanunu’na göre de
suçtur. Ancak bu durum idari bir uygulama olarak normal karﬂ›lanmakta ve
hukuka ayk›r› durum devam etmektedir.
Mültecilerin hakl› bir zulüm korkusu nedeniyle ülkelerinden kaçarak
baﬂka bir ülkeye yasa d›ﬂ› yollardan s›¤›nmak istemesi, o ülkenin iç hukuk
kurallar›n›n ihlal edilmesi anlam›na gelmektedir. Ancak, 1951 Sözleﬂmesi’nin 31. maddesi, mültecilerin ülkeye yasa d›ﬂ› olarak giriﬂlerini ve bu ülke-
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de bulunma nedenlerini gerekçeleri ile birlikte ilgili resmî makamlara izah
ettikleri takdirde yasa d›ﬂ› giriﬂler yüzünden cezaland›r›lmamalar› gerekti¤ini düzenlemektedir. Mültecilerin de, tüm insanlar gibi istisnai hâller d›ﬂ›nda,
özgürlüklerinden yoksun b›rak›lmamalar› ve insan onuruna ayk›r› muamelelere maruz kalmamalar› gerekmektedir. Tutuklanma veya gözalt›na al›nmay› gerektirecek bütün hâllerde mülteciler, temel haklar›n›n yan› s›ra prosedürel haklar› konusunda da bilgilendirilmeli ve tutulduklar› ortamdaki
standartlar›n uluslararas› standartlara uygunlu¤u sa¤lanmal›; mültecilerin,
gözalt›na al›nma ve tutulma gerekçeleri ile tutulma süresini ö¤renme hakk›na sahip olmalar› gibi, buna itiraz etme ve yarg› yolunu kullanma hakk›na
sahip olduklar› da unutulmamal›d›r. Buna ba¤l› olarak, mültecilerin hukuki
yard›m ve avukat hakk›na eriﬂimi sa¤lanmal› ve tutulduklar› yerlere avukatlar›n›n rahatl›kla girerek müvekkilleri ile görüﬂebilmesine imkân tan›nmas›
gerekmektedir.10
MÜLTEC‹LER‹N SINIR DIﬁI ED‹LMES‹
Mültecilerin bir k›sm›n›n, prosedüre dâhil olmadan, Türkiye’yi bir geçiﬂ
güzergâh› olarak kullan›p kaçak/illegal yollarla Avrupa’ya ulaﬂmaya çal›ﬂt›klar› bilinen bir gerçektir. ‹llegal olarak s›n›r› geçerken yakalanan mültecilerin
ne kadar›n›n ilticaya eriﬂimleri gerçekleﬂmeden s›n›r d›ﬂ› edildikleri hakk›nda sa¤l›kl› verilere ulaﬂmak ise çok zordur. Ancak, çok say›da s›¤›nmac›n›n
iltica sistemine dâhil olamadan s›n›r d›ﬂ› edildi¤i ve ülkelerine zorla geri gönderildikleri de bilinmektedir.
Mültecilik baﬂvurusu ile ilgili iﬂlemlerin çok uzun sürmesi, kabul karar›ndan sonra üçüncü ülkeye yerleﬂtirmelerin 3-4 y›l› (bazen daha uzun bir
süreyi) bulmas›, bürokratik güçlükler, son derece yorucu oldu¤u kadar ayn›
zamanda y›prat›c› ve zorlu bir süreçtir. Bu nedenlerle, çok say›da yabanc› uyruklu kiﬂi Türkiye’de geçici olarak bar›nmay› tercih etmekte ve ilk f›rsatta yine ayn› yöntemleri kullanarak Avrupa ülkelerine ulaﬂmak istemektedir. Bir
k›sm› da (kültürel ve dinî nedenlerle) üçüncü bir ülkeye gitmek istemedi¤i
için iltica makamlar›na müracaat etmemekte ve normal bir yabanc› gibi
Türkiye’de yaﬂamlar›n› devam ettirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Hukuki sorunlarla karﬂ›laﬂan mültecilerin s›n›r d›ﬂ› edilmesi veya ülkelerine gönderilmeleri Türkiye’de s›kça yaﬂanan olaylardand›r. Bu tür olaylar,
uluslararas› hukukça non-refoulement (geri göndermeme) ilkesi olarak adland›r›lan kural›n da ihlali demektir. Non-refolument ilkesi, mülteci hukukunun en temel ilkelerinden biridir. Kendi ülkesindeki zulümden kaçan kiﬂileri ülkelerine (veya hayatlar›n›n tehlikeye girebilece¤i bir ülkeye) göndermek,
mülteci hukukunun en a¤›r ihlallerinden biridir. Uluslararas› hukuka göre,
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mültecilerin iﬂkence görebilece¤i veya yaﬂam haklar›n›n tehlikeye girebilece¤i ülkeye gönderilmesi yasakt›r.
Buna karﬂ›l›k, BMMYK taraf›ndan kendilerine mülteci statüsü tan›nan
kiﬂilerin zorla s›n›r d›ﬂ› edildi¤i, üstelik bu iﬂlemlerin kimi zaman A‹HM kararlar›na ra¤men gerçekleﬂti¤i de bilinmektedir. Bunun en bilinen örne¤i
1999 y›l›nda yaﬂanm›ﬂt›r. MAZLUMDER’e baﬂvuran iki Özbek mültecinin Özbekistan’a iade edilmesi A‹HM karar›yla durdurulmuﬂ olmas›na ra¤men, bir
süre sonra, zaman›n idarecileri Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit taraf›ndan, gece yar›s› uçakla Özbekistan’a gönderilmiﬂlerdir. A‹HM’in tedbir karar›na ra¤men bu iki Özbek mültecinin gönderilmesinden sonra, söz konusu
kiﬂilerin ak›beti hakk›nda sa¤l›kl› bir bilgi al›namam›ﬂt›r. A‹HM’in Büyük Dairesi’nin nihai olarak verdi¤i karar, içtihadi nitelikte benzer durumlara uygulanagelmektedir.11 23 Nisan 2008 tarihinde zorla Irak’a gönderilen mültecilerden dördü, s›n›rda Dicle Nehri’ni geçmeye zorlan›rken bo¤ulmuﬂtur. Bu
olay nedeniyle BMMYK bir bas›n aç›klamas›yla Türkiye’yi k›nam›ﬂt›r.12
Çok yak›n tarihte, yine Özbek mültecilerin s›n›r d›ﬂ› edilmesi ilginç ve
çarp›c› bir örnektir. 2007 y›l›nda Türkiye’ye mülteci olarak gelen ve BMMYK
ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤› nezdinde tüm iﬂlemleri eksiksiz olarak yürütülen,
BMMYK taraf›ndan mülteci statüsü tan›nm›ﬂ ve Van ilinde bulunan ço¤u kad›n ve çocuklardan oluﬂan 25 Özbek mülteci, kendilerine g›da ve k›rtasiye
yard›m› yap›laca¤› söylenerek getirildikleri Van Emniyet Müdürlü¤ü Yabanc›lar ﬁubesi taraf›ndan ‹ran’a zorla s›n›r d›ﬂ› edilmiﬂlerdir.13 Hiçbir itiraz hakk› tan›nmadan ve kand›r›larak s›n›r d›ﬂ› edilen Özbek mülteciler, Türkiye‹ran s›n›r›n› ay›ran da¤l›k bölgeye b›rak›lm›ﬂlar, daha sonra mülteciler kendi
imkânlar›yla 22 Eylül’de kaçak yollardan tekrar Türkiye’ye gelmiﬂlerdir. 11
Ekim 2008 günü Özbek mülteciler Van’da kolluk güçleri taraf›ndan bir kez
daha, bu sefer evlerinden zorla toplanarak yine ‹ran’a s›n›r d›ﬂ› edilmiﬂlerdir.
Söz konusu Özbek mültecilerin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’nda s›¤›nma baﬂvurular›
mevcuttu ve poliste kay›tlar› vard›, ikamet izinleri sona ermemiﬂti, herhangi bir suça da kar›ﬂmam›ﬂlard› (bir suç da isnad edilmedi). Üstelik her iki s›n›r d›ﬂ› olay›nda mülteciler, s›n›r kap›s›ndan de¤il, gece vakti s›n›rdaki da¤lardan illegal bir biçimde gönderilmiﬂlerdir. Mülteci statüsüne sahip olan Özbek mültecilerin zorla s›n›r d›ﬂ› edilmesiyle uluslararas› hukukun temel ilkelerinden olan geri göndermeme ilkesi a¤›r biçimde ihlal edilmiﬂ ve mültecilerin can güvenlikleri tehlikeye at›larak ak›betleri belirsiz hâle getirilmiﬂtir.14
S‹V‹L TOPLUM KURULUﬁLARININ DESTE⁄‹NE DUYULAN ‹HT‹YAÇ
Türkiye’deki mültecilere ikamet izni, çocuklar›n e¤itimi, pasaport yenileyememe, çal›ﬂma hakk›, BMMYK’ya ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na iltica ve s›¤›n-
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ma baﬂvurusu yap›lmas›, yabanc›lar polisinde aﬂ›r› uzun tutulma, s›n›r d›ﬂ›
edilme durumlar› vb. konularda s›kça sorunlar yaﬂanmaktad›r. Bunlar›n yan›nda yabanc›lar›n tutulduklar› merkezlerdeki gayriinsani koﬂullar, karﬂ›laﬂt›klar› s›k›nt›lar için ‹dare Mahkemeleri veya gerekirse A‹HM’e baﬂvurulmas› ihtiyac› vb., kiﬂilerin hukuki sorunlar›n›n bir an önce çözülmesini gerektirmektedir. Mültecilerin Türkiye’de en çok ihtiyaç duyduklar› konu, hukuki
yard›md›r. Bu konuda ﬂüphesiz sivil toplum kuruluﬂlar›na (STK) önemli görevler düﬂmektedir.
Öyle ki, çok say›da mülteci, kendisinin mülteci oldu¤unu dahi bilmemekte, bilse de nereye baﬂvurmas› gerekti¤i konusunda bilgi sahibi olamamaktad›r. Bu sorunlar› aﬂmak için bir avukata veya kendisine yard›mc› olabilecek bir STK’ya baﬂvuramamaktad›r. Herhangi bir yard›m alamad›¤› için sonuçta ço¤unlukla s›n›r d›ﬂ› edilen mültecilerin yaﬂam haklar› dahi ihlal edilmektedir. Mültecilerin STK’lara ulaﬂabilmesi, sorunlar›n›n çözümü için
STK’lar üzerinden medya, bürokrasi ve hukuki yard›ma ulaﬂabilmeleri hayati derecede önemli bir ihtiyaçt›r.
Bu çerçevede mülteciler konusunda çal›ﬂan az say›daki -ama say›lar›
gittikçe artan- STK’lar›n çal›ﬂmalar›na k›saca de¤inmek gerekir. ‹ltica baﬂvurular› ve mülteci say›s› artt›kça, sivil toplum örgütleri bir araya gelmekte ve
ortak çözüm önerileri geliﬂtirebilme kabiliyeti göstermektedirler. Bu konuda
çal›ﬂan STK’lar, 2008 y›l›nda, Dicle Nehri’nde bo¤ularak hayat›n› kaybeden
mülteciler ve Özbek mültecilerin ‹ran’a iki kez zorla s›n›r d›ﬂ› edilmeleri gibi
birçok önemli konuda ortak aç›klamalarla kamuoyunu bilgilendirmiﬂ ve yetkilileri göreve ça¤›rm›ﬂlard›r.15 Bu çerçevede mültecilerin sorunlar yaﬂad›klar›, K›rklareli Mülteci Kamp› (Gaziosmanpaﬂa Yabanc› Kabul ve Bar›nma
Merkezi), ‹stanbul Kumkap› Misafirhanesi, Havaalanlar›ndaki transit bölgeler gibi önemli baz› tutulma merkezlerinde yaﬂanan sorunlar›n tespiti ve
mültecilerin psikososyal ihtiyaçlar›n›n giderilmesi konular›nda ilgili STK’lar
saha çal›ﬂmalar› yürütmektedir. Bu çal›ﬂmalarda hukuki yard›m, araﬂt›rma
ve alan araﬂt›rmalar›, e¤itim ve insani yard›m faaliyetleri ile öne ç›kan belli
baﬂl› örgütler ﬂunlard›r: Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i (HYD), Uluslararas› Af
Örgütü Türkiye ﬁubesi, ‹nsan Haklar› ve Mazlumlar ‹çin Dayan›ﬂma Derne¤i
(MAZLUMDER), ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD), Mültecilerle Dayan›ﬂma Derne¤i (MÜLTEC‹-DER), ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹nsan Haklar› Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (‹HAD), Deniz Feneri Derne¤i, ‹nsan Kayna¤›n› Geliﬂtirme Vakf›
(‹KGV), S›¤›nmac› ve Göçmenlerle Dayan›ﬂma Derne¤i (SGDD).
Üniversite olarak ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi (‹nsan Haklar› Merkezi) bu konuda çal›ﬂmalar yürütmektedir. Mültecilere iliﬂkin sorunlar›n çözülmesinde, özellikle hukuki destek sunma konusunda ba-
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z› barolar da (Van, Edirne, Mersin, Mu¤la gibi) BMMYK ve Uluslararas› Af Örgütü’nün deste¤iyle, mülteci hukuku e¤itimi çal›ﬂmalar› düzenleyerek mülteci hukuku alan›nda çal›ﬂacak uzman/bilgi sahibi avukatlar› alana kazand›rmaktad›r. BMMYK Türkiye Temsilcili¤i, sivil toplum örgütleri ile toplant›lar gerçekleﬂtirerek iltica hakk› konular›nda karﬂ›l›kl› iﬂ birli¤i ve mültecilere
sivil toplum deste¤i sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
Türkiye’de mültecilerin sorunlar›n›n bir bütün olarak çözülmesi için sadece devlet kurumlar›na de¤il, sivil topluma da çok önemli görevler düﬂmektedir. Böyle bir konuyu s›rf devlet kurumlar›na b›rakmak, herhâlde mültecilere ikinci bir zulüm yapmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Çünkü, devletin kurumlar› ne kadar çok imkâna sahip olursa olsun, mültecilere gösterece¤i ilgi
ve yapaca¤› yard›m s›n›rl› kalacakt›r. Di¤er yandan, hukuki sorunlar› olan
mültecilerin muhtemel sonuçlar› nedeniyle resmî kurumlara baﬂvurmas›
mümkün olmamaktad›r. Bu nedenle mülteci sorunlar›n› çözmede STK deste¤i zorunlu bir ihtiyaçt›r. Yap›lacak her bir yard›m›n hayat kurtarmaya vesile olabildi¤i unutulmamal›d›r.
Sonuç olarak Türkiye, tarihî ve dinî gelenekleri de dikkate ald›¤›m›zda,
mülteciler konusunda olmas› gereken yerin uza¤›ndad›r. Bunun için de, öncelikle hukuki sorunlar›n aﬂ›lmas› amac›yla gerekli hukuki düzenlemelerin
yap›lmas› ve daha önemlisi STK’lar›n mültecilere baﬂta hukuki yard›m olmak üzere temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama konusunda yard›m etmek için kurumsallaﬂmalar› ve iﬂ birli¤i içinde olmalar› ihtiyac› vard›r.
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Mültecilik Sempozyumu
Çözüm Önerileri
ULUSLARARASI ARENADA MÜLTEC‹L‹K SORUNU
• Dünya üzerinde çeﬂitli nedenlerle yer de¤iﬂtiren milyonlarca kiﬂi bulunmaktad›r. ‹ster s›¤›nmac›, ister mülteci, isterse göçmen olsun, mutlaka
hepsinin temel yaﬂam hakk› güvence alt›na al›nmal›d›r.
• Uluslararas› arenada mültecilik sorunlar› ile ilgili mücadelede yap›lmas› gereken, insanlar› yaﬂad›klar› yerleri terk etmeye zorlayan nedenlerin
oluﬂumunu engellemektir. Uluslararas› toplumun, mevcut ve muhtemel
kriz bölgelerindeki sorunlar›n çözülmesinde etkili olmas› gerekir.
• ‹nsanlar› s›n›r kap›lar›nda, ara bölgelerde, s›¤›n›lan ülkelerde, söz konusu ülkelere ait iç hukuk ve uluslararas› hukuk kurallar›ndan kaynaklanan
sorunlarla yüz yüze b›rakmak yerine; kriz yaﬂanan bölgelerde istikrar›n sa¤lanmas›, bu bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, bu bölgelerde insan hayat›na ve insan
haklar›na sayg›l› bir ortam›n oluﬂturulmas› gerekmektedir.
• Mülteci konumunda olan kiﬂileri öncelikle acil yard›m, sonras›nda rehabilitasyon çal›ﬂmalar› ile desteklemek hayati önem taﬂ›maktad›r. Zira,
mülteci konumundaki kiﬂiler; yetimler, dullar, tüm ma¤dur kiﬂiler suiistimale aç›k ﬂartlarda yaﬂamaktad›r. Mülteciler, desteklenmedikleri takdirde, organ mafyalar›, misyoner kuruluﬂlar, insan tacirleri gibi gruplar taraf›ndan
suiistimal edilebilmekte, uyuﬂturucu ba¤›ml›s› olabilmekte, suç ﬂebekelerine
dâhil edilebilmektedirler.
• Ülke d›ﬂ›nda veya içerisinde yer de¤iﬂtirmiﬂ kiﬂilerin hukuki olarak maruz kald›klar› ma¤duriyetler giderilmelidir. Gerek uluslararas› hukuk gerekse yerel hukuk mekanizmalar›nda mültecilerin statüsü ile ilgili eksiklikler giderilmelidir.
• Sivil toplum kuruluﬂlar› mülteci sorunlar› ile mücadelede;
- Sosyal yard›mda bulunarak insani sonuçlar› hafifletme,
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- Mülteci ve s›¤›nmac›lara, haklara eriﬂim deste¤i sa¤lama (hukuki destek),
- Mülteci sorunlar›n›n çözümünde politika oluﬂturma sürecine katk›da
bulunma,
- Siyasi ve ekonomik önlemlerde dan›ﬂmanl›k yapma,
- Kamuoyu oluﬂturma,
- Alanda görülen sorunlar›n teﬂhisinde sivil denetim mekanizmas› olarak
faaliyet gösterme gibi konularda etkili olmal›d›r.
• Mülteci sorunu devletler düzeyinde çözümlenmesi gereken bir sorundur. Sivil toplum kuruluﬂlar›n›n bu alanda önemli katk›lar› olabilir. Ancak
mülteci sorunu, siyasi otoriteler ekonomik ve siyasi ad›mlar atmaks›z›n çözülemez.
• Mülteci kamplar›; can güvenli¤inin, g›da güvenli¤inin, ahlaki güvenli¤in tehlikede oldu¤u; sa¤l›ks›z koﬂullar›n, altyap› eksikli¤inin, e¤itim ve fakirlik sorunlar›n›n görüldü¤ü yerlerdir. Kamplarda yaﬂanan ölümlerin %40’›
kamp ﬂartlar›ndan kaynaklanmaktad›r. Mültecilerin bar›nd›¤› mekânlar›n
ﬂartlar› iyileﬂtirilmelidir.
• Yöneticiler ﬂeffaf ve sorunu çözmeye istekli olmal›d›r.
• Geri gönderme konusunda, yaﬂanan hukuksuz geri gönderimlerin
önünü almak için alandaki yarg› denetimsizli¤i engellenmelidir.
• Ülkesini terk eden kiﬂilerin hukuki prosedürden habersiz olmalar› nedeniyle, temel haklar›n›n garanti alt›na al›nmas› gerçekleﬂememektedir. Ülkesini terk etmek durumunda kalan kiﬂilere hukuki destek sa¤lanmal›d›r.
• Mültecilerin yaﬂad›klar› topluma adaptasyonu sa¤lanmal›, bu konuda
sosyal destek verilmeli, uyum sorunlar› giderilmelidir.
TÜRK‹YE ÖLÇE⁄‹NDE MÜLTEC‹ SORUNU
• Türkiye, iltica ile ilgili mevzuat›n› yasalara göre de¤il yönetmeliklere
göre düzenlemektedir. Türkiye anayasas›nda iltica yasas› net bir biçimde yer
almal›; uluslararas› normlara uygun bir ﬂekilde iltica yasas› ç›kar›lmal›d›r.
• Türkiye mevzuat›ndaki “co¤rafi s›n›rlama” maddesi nedeniyle Avrupa
ülkeleri d›ﬂ›ndan Türkiye’ye s›¤›nan kiﬂiler koruma alamamaktad›r. Mülteci
mevzuat› ile ilgili çal›ﬂmalar› yürüten hükümet yetkilileri, mevzuattan kaynaklanan sorunlar› gidermelidir.
• Türkiye’deki mülteci sorunlar› ile mücadelede, bir üst çat› oluﬂturularak, Türkiye’de mültecilerle ilgili çal›ﬂan kurumlar›n koordinasyonu sa¤lanmal›d›r.
• Türkiye’de iltica baﬂvurular› en az 2,5 y›lda sonuçlanmaktad›r. S›¤›nmac›lar›n temel yaﬂam haklar›n›n garanti alt›na al›nmas› ad›na bu süreç
h›zland›r›lmal›d›r.
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• S›¤›nmac›lar›n yaﬂad›¤› uydu kentlerde yüksek ikamet harçlar›, sa¤l›k
problemleri, istihdam sorunu, e¤itim sorunu, kültürel sorunlar vb. alanlarda
ciddi s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. Uydu kentlerin s›¤›nmac›lara sundu¤u koﬂullar iyileﬂtirilmelidir.
• S›¤›nmac›lar›n yaﬂad›¤› “yabanc›lar misafirhaneleri”nin koﬂullar› iyileﬂtirilmelidir.
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II. BÖLÜM
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DÜNYADAK‹
MÜLTEC‹ HAREKETLER‹
VE TANIKLIKLAR
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Ortado¤u’da Göç Hareketleri
(Ahmet Emin Da¤; ‹HH ‹nsani Yard›n Vakf›
Ortado¤u Özel Temsilcisi)
G‹R‹ﬁ
Hâlihaz›rda dünyadaki mültecilerin önemli bölümünü tek baﬂ›na Ortado¤u kaynakl› mülteciler oluﬂturmaktad›r. Ortado¤u’ya ve mücavir co¤rafyaya bakt›¤›m›zda baﬂl›ca sekiz büyük göç dalgas› oldu¤unu görmekteyiz.
Afganistan’dan Çeçenistan’a, Irak’tan Darfur’a uzanan bu hareketler içinde
Irak ve Filistinli mülteciler %90’l›k bölümü oluﬂturmaktad›r.

Harita 1: Bölgemizdeki önemli göç hareketleri
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Ortado¤u’daki temel göç hareketlerinin kayna¤› durumundaki Irak ve
Filistin özelinde, bölgede iki farkl› yap›sal özellikte mülteci hareketi görülmektedir. Bunlardan biri daha güncel olmakla birlikte toplumsal y›k›m› ve
sonuçlar› çok a¤›r olan Irak göç hareketi, di¤eri ise zaman aral›¤› olarak daha uzun döneme yay›lm›ﬂ olan ve toplumsal y›k›m› üç nesildir devam eden
Filistin göç hareketi.
Filistin sorunu kökenleri öylesine derinlere uzanmaktad›r ki, bu soruna
dayal› göç hareketini I. Dünya Savaﬂ›’ndaki paylaﬂ›m haritalar›na kadar dayand›rmak mümkündür. Osmanl›’n›n parçalanmas›ndan sonra ortaya ç›kan
yeni s›n›rlar ve koloni yönetimleri yerleﬂik halklar aras›nda ciddi bir göç krizi oluﬂturmuﬂtur. Bu çerçevede Avrupa’dan getirilen Yahudi göçmenleri iskân etmek için birçok Filistin köylüsünün yerinden edilmesiyle bölgedeki
kriz baﬂlam›ﬂt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Filistinli göçmenlerin sorunu 100
yaﬂ›n› bulmuﬂ bir mülteci sorunudur dense yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Irak ise, yak›n dönemde olmakla birlikte, say›sal bak›mdan Filistin’deki
ma¤duriyetle ayn› özellikleri göstermektedir. Son iki y›l içinde beﬂ milyona
yak›n Irakl› göçmenin ortaya ç›kt›¤›n› düﬂünecek olursak, bu bölgede toplumsal y›k›m ve ﬂokun çok daha etkili durumda oldu¤unu söyleyebiliriz.
Madalyonun di¤er yüzünde
Filistin
Irak
yer alan mülteci karﬂ›layan ülkeler
1948 - 2007
2003 - 2007
ise daha farkl› bir sorun içinde bu5.600.000
5.000.000
lunmaktad›r. Bu iki göç hareketiTablo 1: Ortado¤u’daki göçmenler
nin büyük bölümünü karﬂ›layan
ülkelerin tümü, s›n›r komﬂular› ve ayn› zamanda kendileri de zengin olmayan orta büyüklükteki ülkelerdir.
Gerek Irakl› ve gerekse Filistinli mültecileri karﬂ›layan ülkelerin baﬂ›nda
Suriye ve Ürdün gelmektedir. Bunlardan Suriye, iki milyona yak›n Irakl›y› bar›nd›r›rken, 1967’den bu yana 500.000 Filistinli mülteciye de ev sahipli¤i yapmaktad›r. Toplamda iki buçuk milyona yak›n mültecinin fakirlik s›n›r›nda
yaﬂayan 20 milyon nüfuslu Suriye toplumunda oluﬂturdu¤u toplumsal tahribat ve dengesizlik, sadece Suriye Devleti’nin kendi imkânlar› ile aﬂabilece¤i bir kriz olmaktan çoktan ç›km›ﬂ durumdad›r.
Di¤er göç alan ülke olan Ürdün, Suriye’ye oranla biraz daha ﬂansl› say›labilir. Zira, iki milyondan fazla Filistinliye ev sahipli¤i yapan Ürdün’de bu
göçmenlerin büyük bölümü Ürdün vatandaﬂ› kimli¤i ald›¤› için iﬂini kurmuﬂ,
mülkünü edinmiﬂ, düzenli hayat› olan insanlar olarak bu ülkede ikamet etmektedirler. Ürdün’de resmî olarak 500.000’e yak›n Filistin as›ll› göçmen oldu¤u kabul edilmektedir. Irak savaﬂ›ndan sonra bir milyona yak›n Irakl›
mültecinin ak›n etti¤i beﬂ milyon nüfuslu ülkede, kendi nüfusunun beﬂte bi-
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ri kadar büyüklükteki bir mülteci kitlesinin bar›nmas› kuﬂkusuz insani göstergeleri olumsuz etkilemektedir. T›pk› Suriye gibi Ürdün yönetimi de kendi
demografik göstergelerini etkilemenin ötesinde, getirdi¤i ekonomik ve siyasi
problemler bak›m›ndan göçmen sorunuyla tek baﬂ›na mücadele edebilecek
bir konumda bulunmamaktad›r.
A. F‹L‹ST‹N
Tarihî anlamda en eski göç sorununun yaﬂand›¤› Filistin’deki ay›klama
süreci, geçen 100 y›ll›k zaman zarf›nda bölgede meydana gelen demografik
de¤iﬂimden aç›kça anlaﬂ›labilecektir. Bundan 100 y›l önce Filistinlilerin tamam› kendi topraklar›nda yaﬂarken, 1948’den sonra üçte biri, 1967’den sonra da yar›dan fazlas› yaﬂad›¤› bölgeyi terk etmek zorunda kalm›ﬂt›r.

Harita 2: Filistin’deki demografik ve co¤rafi de¤iﬂim
Filistin halk›n› göç etmeye iten nedenlerin baﬂ›nda 1948 y›l›nda ‹srail’in
kurulmas›ndan önceki Yahudi çetelerin yapt›¤› katliam ve terör eylemleri
gelmektedir. Çok say›da Filistinlinin bu çetelerce katledilmesi üzerine Filistinliler topraklar›n› terk etmek zorunda kalm›ﬂt›r. Göçlerin ard›ndan Filistinlilerin topraklar›n› gasp etmek daha kolay olurken, baz› bölgelerde ise tehdit
ve ambargo ile insanlar yaﬂad›klar› yerlerden sürülüp ç›kar›lm›ﬂlard›r. Bugün Filistin nüfusuna bakt›¤›m›zda ikinci ve üçüncü nesil durumundaki büyük bölümünün, kendilerini mülteci olarak dahi görmeyecek kadar yaﬂad›klar› bölgelerin yerlisi hâline geldikleri anlaﬂ›lmaktad›r. Dünyadaki Filistinli
da¤›l›m›, çok sistemli bir altyap› ve propaganda olmad›¤› sürece bu insanlar›n ço¤unlu¤unun ülkelerine geri dönemeyece¤ini göstermektedir, ancak bu
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durum onlar›n topraklar›na yeniden sahip olmak istemedikleri anlam›na da
gelmemektedir.
Filistinlilerin da¤›ld›¤› çevre bölgeleBat› ﬁeria ve Gazze
3.900.000
re bak›ld›¤›nda 59 mülteci kamp›nda
Ürdün
1.835.000
dört buçuk milyon insan›n yaﬂad›¤› gö‹srail
1.318.000
Suriye
434.800
rülmektedir. Filistinli mülteciler bu
Lübnan
405.400
kamplarda altyap›dan tamamen yokﬁili
300.000
sun, gecekondu tipi evlerde yaﬂam müAmerika
225.000
M›s›r
44.000
cadelesi vermektedir. Hâlen uygulanan
Körfez ülkeleri
159.000
sistemli y›ld›rma siyaseti ile kamplarda
Di¤er Arap ülkeleri
153.000
ve özellikle Filistin içinde hayat koﬂullaDi¤er ülkeler
308.000
r›ndaki kötüye gidiﬂ ciddi boyutlara
Toplam
9.500.000
ulaﬂm›ﬂt›r. Fakirlik oran› 2000 y›l›ndan
Tablo 2: Filistinli nüfusu
bu yana ikiye katlanarak %70’leri bulmuﬂ, iﬂsizlik de neredeyse üç kat›na ç›karak %60’lara ulaﬂm›ﬂt›r.
Günümüzde Filistinlileri mülteci durumuna düﬂüren unsurlar›n baﬂ›nda ‹srail y›k›mlar› gelmektedir. Son y›llarda buna eklenen bir di¤er unsur, Ortado¤u’nun ortas›nda yükselmekte olan utanç duvar›d›r. Bu duvar ayr› bir
ma¤duriyet ve mülteci trajedisini de beraberinde getirmektedir. 730 km
uzunlu¤undaki duvar, inﬂa edilmeye baﬂland›¤› günden bu yana 200.000 yeni ma¤dur üretmiﬂtir. Topraklar› ellerinden al›nan insanlar baﬂkalar›na
muhtaç duruma düﬂürülürken, evsiz kalan ailelerin say›s› 4000’e ulaﬂm›ﬂt›r.
Bunun anlam› ise 20.000 yeni göçmen demektir.
Amerika’da yap›lan çok tarafl› son Ortado¤u zirvesinde de en önemli
gündem maddelerinden biri olan mültecilerin geri dönüﬂü konusu, bir anda
çözümlenebilecek bir konu de¤ildir. Bu sorunun öncelikle maddi bir bedeli
vard›r ki, bu bedelin kimler taraf›ndan karﬂ›lanaca¤› henüz aç›kl›k kazanmam›ﬂt›r. 85 milyar dolara ulaﬂan bu rakam›n kolay bulunamayaca¤› ise ortadad›r. Filistinlilerin topraklar›nda bar›nd›r›lan mevcut Yahudi yerleﬂimcilerin ç›kart›lmas›, yeni evlerin yap›lmas›, kay›tlar›n düzenlenmesi, onlar›n ç›kmas›ndan sonra Filistinliler için yeni yerleﬂim yerlerinin inﬂa edilmesi, altyap›n›n kurulmas› vb. büyük bir mebla¤ tutmaktad›r. Üstelik, insanlar geri
döndükten sonra yaﬂamlar›n› devam ettirebilmeleri için gerekli olan ekonomik yat›r›mlar bu rakama dâhil de¤ildir.
‹kinci nokta ise, psikolojik olarak Filistinlilerin tamam›n›n dönmeye, Yahudi toplumunun da bu kadar büyük bir kitle ile s›n›rdaﬂ olmaya ikna edilmelerinin gereklili¤idir. Bu da en az maddi sorunlar kadar büyük bir sorundur. Zira, sürgünde neredeyse üçüncü neslin dünyaya geldi¤i Filistinli mülteciler aras›nda vatanlar›n› görmemiﬂ milyonlarca insan bulunuyor ve bun-

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 105

105

lar›n, kurulu düzenlerinin bulundu¤u ülkeleri terk edip dede ve babalar›n›n
ömrünün yetmedi¤i bu topraklara yerleﬂmeyi düﬂünüp düﬂünmeyecekleri
konusu önemli bir sorundur. Ayr›ca beﬂ milyonu aﬂk›n mültecinin geri dönmesi hâlinde nerede iskân edilece¤i, bunlar için binlerce dönüm arazinin, binan›n, altyap›n›n ve iﬂ olanaklar›n›n nas›l kurulaca¤› da belirsizdir. Tüm
bunlar›n 15-20 y›ll›k bir sürece yay›larak gerçekleﬂtirilebilmesi teknik olarak
mümkün olsa bile, siyasi düzenlemelerin yap›lmas› konusu hâlen en önemli engeldir. ‹srail ve Filistin aras›nda bar›ﬂ sa¤lanmad›¤›, iﬂgaller sona ermedi¤i sürece bu konular› konuﬂmak suya yaz›lan yaz› misali kaybolup gidecektir. Çünkü Ortado¤u’daki bar›ﬂ›n anahtar› Filistin sorununun çözümündedir. Filistin sorununun çözümü ise mültecilerin geri dönüﬂ garantisinin
verilmesine ba¤l›d›r.
B. IRAK
Zaman aral›¤› bak›m›ndan Ortado¤u’nun en trajik göç hareketinin yaﬂand›¤› Irak’taki insani tablo, iﬂgal ve ambargolarla Irak toplumunun yaﬂad›¤› dönüﬂümü aç›k biçimde göstermektedir. Bir zamanlar›n en müreffeh ve
zengin ülkelerinden biri olan Irak’›n bugün içinde bulundu¤u trajik hâl, insanlar›n bu ülkede kalmalar› için fazla bir sebeplerinin bulunmad›¤›n› da
göstermesi bak›m›ndan anlaml›d›r. Halk›n büyük bölümünün fakirleﬂti¤i
Irak’ta, bir kimsenin e¤er bombalarla karﬂ›laﬂmad› ise bir hastal›ktan ölmesi ihtimali di¤er ülkelere göre dört-beﬂ kat daha fazlad›r. E¤itim ve sa¤l›k altyap›s›n›n çökmek üzere oldu¤u ülkede güvenlik sorununa odaklanan siyasiler, k›sa bir süre sonra güvenli¤ini sa¤layacak sivil bulamayabilirler.
Irak’tan göçlerin en önemli nedeni kuﬂkusuz iﬂgal sonras› oluﬂan kaotik
ortamd›r. Bunda ﬂiddet eylemleri baﬂ› çekmektedir. Cana ve mala tehditler
ile bask›lar, insanlar›n yer de¤iﬂtirmesindeki en önemli unsurdur. Adam öldürme, iﬂkence, yarg›s›z infaz, adam kaç›rma, tecavüz, h›rs›zl›k ve gasp gibi
asayiﬂ olaylar› da Irak’› yaﬂan›lmaz bir yer hâline getirmiﬂ durumdad›r.
‹ﬂgalin ard›ndan tüm bu çöküﬂ yaﬂan›rken, bölgede dikkat çekilmesi gereken nokta ise, iﬂgalin 2003 y›l›nda baﬂlam›ﬂ olmas›na ra¤men göçlerin
2006’da h›z kazanmas› durumudur. Bu ise, Irak toplumunun kendi içinden
çat›rdamaya baﬂlad›¤› dönemde, Samarra’daki el-Askeri türbesinin bombalanmas›ndan sonra yaﬂanan süreçle yak›ndan ilgilidir.
‹ﬂgalin ilk zamanlar›nda oldukça s›n›rl› ve dar kapsaml› olarak gördü¤ümüz göç hareketine karﬂ›n, insanlar› göç etmeye iten as›l unsurlar 2006 y›l›
baﬂ›ndan itibaren baﬂlayan intikam sald›r›lar› ve infazlarla aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Bu ise, Irak’ta iç hesaplaﬂman›n göçleri tetikledi¤ini göstermektedir. ‹nsanlar
göç etmekte haks›z say›lmazlar; çünkü ölümlerin da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
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ölenlerin büyük bölümünün siviller oldu¤u aç›kça görülmektedir. Elde edilen
verilere göre, iﬂgal sonras› ﬂiddet olaylar›nda ölenlerin %70’i sivillerden oluﬂmaktad›r.
GÖÇ ÜLKELER‹
Irakl› göçmenlerin gittikleri ülkelere bak›ld›¤›nda büyük bölümünün
komﬂu ülkelere s›¤›nm›ﬂ durumda oldu¤u görülmektedir. Irakl› s›¤›nmac›lar›n önemli k›sm› Suriye’ye giderken, ikinci s›rada Ürdün ve ard›ndan Körfez’deki Arap ülkeleri gelmektedir. M›s›r’a 100.000’i aﬂk›n Irakl› s›¤›n›rken,
Türkiye ve ‹ran’a da 60.000’i aﬂk›n Irakl› mülteci gitmiﬂtir.
2007 y›l› sonu
itibar›yla Suriye ve
Ürdün’e giden Irakl›
mültecilerin k›smi
geri dönüﬂleri baﬂlam›ﬂt›r. Bu geri dönüﬂlerdeki en önemli faktör, son dönemde Irak’ta güvenlikle
ilgili kayg›lar›n biraz
olsun hafiflemiﬂ olmas› olarak görülmektedir. Ancak bu
Harita 3: Irakl› göçmenlerin hareket yönü
durum, farkl› bir riski de beraberinde getiren tehlikeli bir oyunun parças› durumundad›r. Bu
oyun, Irak’ta mültecilerin geri dönüﬂü için sa¤lanan uygun ortamdan yararlanarak Sünni aﬂiretlerin silahland›r›lmas›n› esas almaktad›r. Bu ise, ileriye
dönük olarak ﬁii ve Sünni kesimler aras›ndaki çat›ﬂman›n zeminini oluﬂturacak bir durumdur.
Her gün ortalama 2000 Irakl› ülkesine geri dönüyor. Buna karﬂ›n ülkeden
yine her gün 1000’e yak›n insan da yurt d›ﬂ›na kaçmay› sürdürüyor. Geri dönüﬂlerde hem yukar›da bahsedilen güvenlikle ilgili faktör rol oynarken hem
de göç eden insanlar›n geçinmek için yanlar›nda götürdükleri paralar›n bitmesi, gittikleri yerlerde iﬂ bulamamalar› ve bulunduklar› ülkelerdeki siyasi
bask›lar önemli rol oynuyor. Mültecilerin %70’i vize sorunlar› ve maddi imkâns›zl›klar sebebiyle geri dönerken, üçte biri, yaﬂad›¤› yerdeki güvenlik durumunun iyileﬂti¤ini söylüyor.
Irak yönetimi, gerek Suriye ve gerekse Ürdün’e 10 ila 20 milyon dolar
aras›nda de¤iﬂen birer ödeme yapt›. Ancak sadece Ürdün, kendisinin bu göç-
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menler için 1 milyar dolara ihtiyac› oldu¤unu söylüyor. Dolay›s› ile mültecilerin gitmiﬂ olduklar› ülkelerde, önümüzdeki süreçte yol açaca¤› toplumsal
sorunlar artabilece¤inden, bu ülkelerin de istikrars›zlaﬂmas› ihtimalinin göz
önünde bulundurulmas› gerekiyor.
C. D‹⁄ER GÖÇ HAREKETLER‹
Ortado¤u’nun kendi iç hareketi olmasa bile, bu bölgeye yönelik göç hareketleri de önemli bir sorun oluﬂturmaktad›r. Örne¤in Afganistan savaﬂ›ndan kaçarak 1980’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren ‹ran’a s›¤›nan iki milyonu aﬂk›n sivil, bu ülkedeki demografik ve ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkilemiﬂ durumdad›r. 1989 y›l›nda bir bölümü geri dönen ancak baﬂlayan iç savaﬂ nedeniyle yeniden ülkelerinden kaçmak zorunda kalan milyonlarca Afganl›, bugün sadece ‹ran’da de¤il, bu ülkeden yasa d›ﬂ› yollarla kaçmaya çal›ﬂt›klar› daha bat›daki ülkelerde de önemli bir soruna dönüﬂmüﬂtür. Yunanistan’daki bir kampta, Afganistan’dan daha kötü ﬂartlarda yaﬂamakta olan
2000 civar›nda Afganl› buna en güzel örnektir.
Neredeyse 30 y›ll›k bir göçmen sorununa ev sahipli¤i yapan ‹ran’da,
özellikle Amerika’n›n 2001 y›l› Ekim ay›nda gerçekleﬂtirdi¤i Afganistan operasyonundan sonra göç edenlerle birlikte, hâlen iki buçuk milyonu aﬂk›n
mülteci yaﬂamaktad›r. Bu göçmenler genellikle s›n›r bölgelerindeki çad›r
kentlerde uluslararas› kuruluﬂlar›n deste¤i ile yaﬂamlar›n› sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r. ‹ran yönetimi, mültecilere geri dönüﬂ konusunda yo¤un bask› yaparken, yeni bir savaﬂ›n içine dönmek istemeyen mültecilerin trajedisi ise
devam etmektedir. Özellikle çocuklar›n e¤itim imkânlar›ndan yoksun olmas›, güvenlik sorunlar› ve yard›mlar›n çok k›s›tl› olmas›, yüz binlerce mültecinin hayat›n› tehdit etmektedir. Afgan mülteciler, çal›ﬂma ve ev edinme konular›nda büyük engeller yaﬂamaktad›rlar.
SONUÇ
Geçmiﬂten bugüne Ortado¤u’daki göçlerin en önemli sebepleri, insanlar›n içinde bulunduklar› kaos ortam› ve güvenlikten yoksunluk hâlidir. Ortado¤u’nun kendi göç hareketlerinden Filistin ve Irak karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapt›¤›m›zda, Filistin’den göçlerin temel sebebi olarak yerinden zorla ç›kar›lma, öldürülme olaylar›n›n artmas› ve ölüm tehditlerini; Irak’tan göçlerin temel sebebi olarak da insanlar›n maruz kald›klar› iç çat›ﬂma hâlini ve karﬂ›l›kl› tehditleri görmekteyiz. D›ﬂar›dan bu bölgeye gelen Afganistanl› göçmenler de yine ölüm tehdidi sebebiyle yurtlar›n› terk etmiﬂ durumdad›rlar.
Bölgeye yönelik iﬂgal ve hegemonik politikalar›n sona ermesi, yaﬂanan
kaosu önemli ölçüde azaltacakt›r. Zira Ortado¤u’daki göç hareketlerinin ya-
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ﬂand›¤› iki bölge, Irak ve Filistin’deki mevcut durumun ortak sebebi, iﬂgal alt›nda bulunmalar› gerçe¤idir. Çözüm için de bu iﬂgallerin sona ermesi gerekmektedir. Göçmenlerin geri dönüﬂleri için güvenli ortam sa¤land›ktan sonra
yap›lmas› gereken en temel çal›ﬂma, bu insanlar›n yaﬂayabilecekleri uygun
ortamlar›n oluﬂturulmas› için destek verilmesi olacakt›r.
Filistin, Irak ya da Afganistan’daki altyap›n›n tamam›n›n y›k›ld›¤› düﬂünülürse, bu mültecilerin geri dönmeleri, yeni sorunlarla karﬂ›laﬂmalar› demek olacakt›r. Bu anlamda geri dönüﬂ, mültecilerin sorunlar›n› çözmekten
ziyade, sorunlar› kendi ülkelerine taﬂ›maktan baﬂka bir de¤iﬂiklik getirmeyecektir. Sorunun çözümü için rehabilitasyon programlar›ndan iﬂ olanaklar›
bulunmas›na kadar geniﬂ yelpazede bir kalk›nma program› bu mültecilere
uygulanmal›d›r. Bu çal›ﬂmalar› yerel otoritelerin geliﬂtirece¤i programlar belirlerken, yabanc› ülke ve yard›m kuruluﬂlar› da sorunun çözümü için maddi olarak destek sa¤lamal›d›r.

Filistinli Mülteci
Gazze Bureyc Kamp›, 1948’de Filistin iﬂgali sonras›nda kurulan onlarca kamptan sadece biri.
Normal bir hayat›n bir anda de¤iﬂti¤i, ailelerin
yitirildi¤i, akrabalar›n yok oldu¤u, ev denen s›cak
mekânlar›n moloz y›¤›n›na dönüﬂtü¤ü bir zamanda, binlerce kiﬂinin sessiz yürüyüﬂü baﬂlad›.
Bulduklar› ilk emniyetli yerde zulümden kaçabilen
grup olarak korumaya ald›lar kendilerini. Kamplar›
ads›z yuvalar› oldu. Mülteci olmaya zorlanan
Filistinliler iﬂgalden bu yana Lübnan, Suriye,
Ürdün topraklar›nda geleceklerini ar›yorlar. Gazze
ﬁeridi yak›n›ndaki bütün köy sakinleri göçe zor-

land›, vatan sahipleri ﬂimdi birer mülteci.
“Gazze ﬂeridinde sekiz tane mülteci kamp› var.
Kamplarda yaklaﬂ›k 1 milyon 100 bin mülteci bulunmakta. Hayat ﬂartlar› ise altyap› ve sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i nedeniyle oldukça kötü. Sa¤l›k
altyap›s›n›n eksikli¤i hastal›klar›n yay›lmas›na
sebep oluyor. Kamplar, yard›m kuruluﬂlar›n›n g›da
ve giyecek yard›mlar›yla ayakta kalmaya çal›ﬂ›yor.”
diyor lise y›llar›nda yaﬂad›¤› topraklar› terk etmek
zorunda kalan Gazzeli bir mülteci.
Bureyc kamp›nda umutla geri dönece¤i günü
bekliyor.
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Çeçenistan’da Mülteci Hayatlar
(Murat Y›lmaz; ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
Araﬂt›rma Komisyonu Baﬂkan›)
“Cesetler bir tarlada toplanm›ﬂt›. Sars›lan insanlar akrabalar›n› tan›ma çabas› içerisinde dolaﬂ›yordu. Ceyrah Kanyonu’ndan, buzlanm›ﬂ patikalardan
kayarak geliyorlard› insanlar: Yaﬂl›lar, kad›nlar ve çocuklar. Kuca¤›nda iki
çocu¤u taﬂ›yan bir erkek onlardan birisini düﬂürdü ve ac› dolu feryad›na sadece da¤ yank›s› ve çocu¤un içine düﬂtü¤ü nehrin sesi cevap verdi. Kayan
küçük taﬂlar ve her ﬂey yine sakindi. Ve birbiri ard› s›ra gelen insanlar yürümeye devam ediyorlard›”1
‹nsanl›k tarihi; güçlü medeniyetlerin kuruldu¤u, büyük icatlar›n yap›ld›¤›, ülkelerin bir arada kardeﬂçe yaﬂad›¤› dönemlerden çok, maalesef savaﬂlar›n, afetlerin ve bunlar›n getirdi¤i tamiri imkâns›z y›k›mlar› yazar. ‹nsano¤lunun incelenebilen son 7000 y›ll›k tarihinin her 100 y›l›n›n ancak 13 y›l› bar›ﬂ içerisinde geçerken di¤er 87 y›l› savaﬂlarla geçmiﬂtir.2 Medeniyetin ilerlemesi, teknolojinin geliﬂiyor olmas› bar›ﬂ için umutland›r›rken, insan ne yap›p edip bu geliﬂmeleri savaﬂ için kullanm›ﬂt›r! ﬁimdilerde dünyay› bir seferde hem de defalarca kez yok edebilme kabiliyetine sahip bombalar, Hiroﬂimo ve Nagazaki’yi cehenneme çeviren atom bombalar›n›n at›ld›¤› B-52 bombard›man uça¤›na s›¤d›r›labilir hâle getirilmiﬂtir. Bu korkunç savaﬂ denizinde hayatta kalmak pamuk ipli¤ine ba¤l›d›r. Bar›ﬂ son sözünü söylemiﬂ, kazanan yine savaﬂ olmuﬂtur. Bu safhada yap›labilecek tek ﬂey hayatta kalabilmeye çal›ﬂmakt›r. Bu da kolay de¤ildir. Çünkü geçen yüzy›l›n ilk yar›s›nda
yaﬂanan iki büyük dünya savaﬂ›nda cephede ölenlerin birkaç misli insan, ﬂehirlerde, kasabalarda hayat›n› kaybetmiﬂ ve yine bundan daha fazla insan
da devas›z hastal›klarla ve kal›c› sakatl›klarla hayat›n›n kalan k›sm›n› geçirmek durumunda kalm›ﬂt›r. Göç, geride kalanlar›n yegâne ekme¤idir. Onlar
mülteci3 olarak hayata tutunmay› denemelidir.
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So¤uk Savaﬂ sonras› tüm dünyada meydana gelen kargaﬂa ve savaﬂ ortam›n›n en uzun sürelisi kuﬂkusuz Çeçenistan’da oldu. ‹lki Aral›k 1994’te
baﬂlay›p A¤ustos 1996’da biten ve hâlâ çok düﬂük yo¤unluklu da olsa devam
etmekte olan, ikincisi 1999 Ekim’inde baﬂlayan savaﬂlardan etkilenmeyen
tek bir Çeçen yoktur. ‹nsan hayat› d›ﬂ›ndaki yaﬂamlar da bu olumsuzluklardan ayn› ﬂekilde etkilenmiﬂ durumdad›r. Kullan›lan kimyasal, biyolojik ve
belki nükleer özellikleri olan silahlar Çeçenistan’›n ormanlar›n›, da¤lar›n›,
ba¤ ve bahçelerini, nehir ve tüm su kaynaklar›n›, dahas› burada yaﬂayan bitki ve hayvanlar› derinden etkilemiﬂtir.
Çeçen halk› için sürgün ve göç tabirleri hiç de yabanc› say›lmaz. Altm›ﬂl› yaﬂlarda olup üçüncü sürgününü yaﬂayan binlerce Çeçen bulunmaktad›r.
1864 Büyük Sürgünü’nde zorla yerlerinden edilen 1,5 milyondan4 fazla Kafkasyal› içerisinde ve 1944 y›l›nda Almanlarla iﬂ birli¤i yapt›klar› gerekçesiyle
Stalin taraf›ndan Orta Asya ve Sibirya’ya gönderilenler aras›nda yüz binlerce Çeçen bulunmaktad›r. Bu insanlar›n önemli bir k›sm› zor yolculuk koﬂullar›nda ve zorunlu yerleﬂimin ilk y›llar›nda hayatlar›n› kaybetmiﬂtir.
“Tren çok yavaﬂ hareket ediyordu. Olan biteni gözlerden uzak tutabilmek için
büyük istasyonlarda durmuyordu. Iss›z yerleri tercih ediyorlard›. Vagonlar,
tavana yak›n seviyedeki parmakl›klardan içeri düﬂen zay›f ›ﬂ›kla ayd›nlan›yordu. Kalabal›k yerlerden geçerken anneler çocuklar›n› bellerinden tutup bu
parmakl›klar›n hizas›na kald›r›yorlard›; çocuklar, incecik kollar›n› bu parmakl›klardan d›ﬂar›ya uzat›p ekmek ve su istesinler diye... O kadar çok insan
ölüyordu ki, bir duraktan di¤erine var›lana kadar vagon cesetlerle doluyordu.
K›sac›k molalarda cesetlerin hepsini d›ﬂar› ç›karmak mümkün olmuyordu.
Ölüm treni yoluna devam ediyordu...”5
T›pk› Ortado¤u ve Balkanlar gibi bir geçiﬂ co¤rafyas› olan Kafkasya çok
uzun y›llar büyük göçlere, istila ve iﬂgallere konu olmuﬂtur. Bu co¤rafyan›n
en eski sakinleri olan Çerkesler 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren komﬂu
olduklar› Ruslarla uzun süreli mücadelelere girmiﬂler ve Rusya kendi emelleri için bu, zirveleri gökyüzünde kaybolan da¤lar ve da¤l›lar ülkesini her zaman önemli bir parças› olarak kabul etmiﬂtir. Bu anlamda Çeçenler ço¤u
Kafkasya halklar› gibi sürekli olarak geçmiﬂe dönüﬂ yaﬂamaktad›rlar. Yetiﬂkinler hemen hemen hiç de¤iﬂmeksizin yeni nesillere savaﬂ ve getirdi¤i s›k›nt›lardan, mültecilik dönemlerinden bahsetmektedirler. 1994-96 savaﬂ› boyunca ve hâlâ devam etmekte olan savaﬂta göç eden insanlar›n say›s› ayr›
ayr› 500.000’i bulmuﬂtur. Bu insanlar saatte 4000’den fazla patlaman›n yaﬂand›¤› Çeçen kentlerinden daha emin olarak gördükleri komﬂu ülke ve bölgelere göç edebildikleri için kendilerini ﬂansl› saymaktad›rlar.
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Çeçenistan’da kalmak, her iki savaﬂ döneminde de baﬂta hayati tehlike
olmak üzere her türlü sorunla karﬂ›laﬂmay› kabullenmek anlam›n› taﬂ›maktad›r. Çeçen topraklar›, geliﬂen savaﬂ teknolojisinin laboratuvar› hâline getirilmiﬂtir. Biyolojik, kimyasal ve belki nükleer silahlar savunmas›z insanlar
üzerinde denenmiﬂ, yap›lan bombard›manlar 300.000’e yak›n Çeçenin hayat›na mal olmuﬂtur. Bu rakam bir milyondan fazla olmayan Çeçen nüfusun
neredeyse üçte birlik bir k›sm›n› oluﬂturmaktad›r.6
Göç, Çeçenistan’da yaﬂayan herkes için, özellikle son 15 y›l içerisinde,
ço¤u zaman tek ç›k›ﬂ yolu olmuﬂtur. Bu bask› çemberinde insanlar yo¤un
bombard›man alt›nda ölüm ya da yaralan›p sakat kalma tehlikesiyle karﬂ›
karﬂ›yad›r. Kaç›r›lma, ya¤malama, tecavüz vakalar›, toplama kamplar› gerçe¤i ve yayg›n iﬂkence olaylar› ve ‘temizleme operasyonlar›’ ad› alt›nda gece
yar›s› bask›nlar›n›n getirdi¤i derin psikolojik izler, insanlar› yaﬂamla ölüm
aras›nda bir tercih yapmaya zorlamakta ve göç tek ç›k›ﬂ yolu olmaktad›r.
Rusya’n›n, taraf oldu¤u Cenevre Sözleﬂmelerini ihlal ederek her iki savaﬂta
da özellikle hastaneleri, do¤umevlerini, pazar ve yerleﬂim yerlerini ve mülteci konvoylar›n› hedef almas› insanlar›n endiﬂelerini hakl› ç›karmaktad›r.
Çok düﬂük bir seviyede de olsa 10. y›lana giren ikinci savaﬂ boyunca
mülteci rakamlar› sürekli olarak de¤iﬂmiﬂtir. Kay›tlar›n düzenli tutul(a)mamas› ve kay›t d›ﬂ› mültecili¤in yayg›nl›¤› sebebiyle net rakamlara ulaﬂmak
ço¤u zaman mümkün de¤ildir. Buna göre savaﬂ boyunca 400-800.0007 aras›nda de¤iﬂen mülteci rakamlar› tekrarlan›p durmuﬂtur. Bize göre de ülke ve
bölgelerdeki rakamlar topland›¤›nda mültecilerin say›s›, baﬂta ‹nguﬂetya gibi neredeyse “kamp ülke”ye çevrilen bölgelerde insanlar›n çad›rlar›n›n zorla
söküldü¤ü ve hukuka ayk›r› bir ﬂekilde zorunlu olarak Çeçenistan’a dönüﬂe
zorland›klar› 2004 y›l› sonuna kadar 500.000’in alt›nda de¤ildir. Ayr›ca Çeçenistan içerisinde yine ayn› dönemlere ait rakamlarda 240.000 yer de¤iﬂtiren
insandan bahsedilebilir.8 Bu insanlar aras›nda mülteci kamplar›na s›¤›nm›ﬂ
olanlar da bulunmaktad›r.
Çeçenistan’da seyahat özgürlü¤ü bulunmayan insanlar çok uzun y›llar
bodrum katlarda ve y›k›nt›lar aras›nda yaﬂamaya mahkûm olmuﬂlard›r.
Gerçi Rus sermayesiyle birkaç senedir baﬂta Grozni olmak üzere büyük kentlerde binalar, yeni yerleﬂim yerleri inﬂa edilse de kenar mahalleler, ﬂehre
uzak kasabalar hâlâ bir insan›n yaﬂayabilece¤i iptidai koﬂullar›n uza¤›nda
bulunmaktad›r.
Savaﬂ›n aciz b›rakan so¤uk rüzgârlar›n›n esmeye devam etti¤i dönemlerde su almak için çocuklar›yla soka¤a ç›kmak zorunda kalanlara bile Rus
keskin niﬂanc›larca ateﬂ aç›lm›ﬂ, Çeçenistan içerisinde evleri y›k›lan ya da
tehlike içerisinde bulunan insanlar s›kl›kla yer de¤iﬂtirmek durumunda kal-
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m›ﬂlard›r. Grozni, Vedeno, ﬁali, Gudermes, Argun, Urus Martan ve daha nice
Çeçen ﬂehirleri defalarca asker-sivil ayr›lmadan bombard›mana tutuldu¤undan, insanlar da akrabalar›n›n ya da tan›d›klar›n›n bulundu¤u daha güvenli
ﬂehir ve kasabalara göç etmiﬂlerdir.
Elbette göçler kolay olmamaktad›r. Zira da¤a, taﬂa ve hemen her tarafa
yerleﬂtirilen may›nlar, sinsice, gelip geçenleri, muhacirleri beklemektedir. Bu
ﬂekilde 2001-2007 y›llar› aras›nda 800’ü çocuk olmak üzere 4000’den fazla Çeçen zarar görmüﬂtür.9 Ruslar›n mülteci konvoylar›n› ve guruplar hâlinde yol
alan mültecileri hava ve karadan bombard›mana tutmalar›, onlara geçiﬂ noktalar›ndaki karakollarda taciz ve sald›r›larda bulunmalar› defalarca yaﬂanan
olaylardand›r. Bir istatisti¤e göre Çeçenistan’da bulunan mültecilerin %90’›n›n
en az bir ya da birden fazla akrabas› hayat›n› kaybetmiﬂ durumdad›r.10
Mülteci rakamlar› hakk›nda bugün bile gerçekçi bir bilgi vermek maalesef kolay de¤ildir. Zira rakamlar› tutan makamlar bu konuda çeﬂitli manipülasyonlara aç›k durumdad›r. 2003 Ekim’inden itibaren gayrimeﬂru bir biçimde iktidara getirilen Kadirov saltanat› bugün Çeçenistan’da hüküm sürmeye
devam etmektedir. Ahmet Kadirov’un 2004 May›s›nda stadyumda meydana
gelen patlamayla ölümü, ayn› y›l A¤ustos ay›nda Ali Alhanov’u cumhurbaﬂkanl›¤› koltu¤una getirmiﬂ, o¤ul Ramzan Kadirov ise 2007 ﬁubat’›nda ayn›
makama yine Rus deste¤iyle oturabilmiﬂtir. Bu arada seçimle iﬂ baﬂ›na gelmiﬂ olmas›na ra¤men 2005 Mart ay›nda Aslan Mashadov’un ve 2006 Temmuz’unda ﬁamil Basayev’in insanl›k d›ﬂ› bir ﬂekilde ﬂehit edilmeleri Ruslara
ve Rus yanl›s› Çeçenlere karﬂ› verilen mücadelenin zay›flamas›na sebep olmuﬂtur. Bugün düﬂük yo¤unluklu olmas›na ra¤men mücadelenin devam etti¤i bilinmektedir. Nitekim Rusya’n›n ‘antiterör operasyonu’nun bitti¤ini
aç›klad›¤› 16 Nisan 2009 tarihinde hâlâ da¤l›k bölgelerde yo¤un bombard›man devam ettirilirken, 16 Nisan’› millî bayram ilan edece¤ini ifade eden
Ramzan Kadirov, üç Çeçen bölgesini operasyon bölgesi olarak ilan etmiﬂtir.
Ayr›ca tüm Çeçen bölgelerinde insanlar durdurulmaya, sorgulanmaya devam etmektedir.11
Çeçenistan’daki tüm bu gerçeklere ra¤men Rus yanl›s› Kadirov hükümeti Çeçenistan’daki durumun normalleﬂti¤ini iddia etmekte ve sürekli olarak
bas›n yoluyla dünyan›n onlarca ülkesine yay›lm›ﬂ bulunan Çeçen mültecileri Çeçenistan’a davet etmektedir. Bunlardan sonuncusu 20 Mart 2009 tarihinde Ramzan Kadirov taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve Çeçenistan d›ﬂ›ndaki tüm Çeçenlere “evlerinize geri dönün” denmiﬂtir.12 Oysa iktidara getirilmeleri akabinde tüm Çeçenistan’da devam ettirilen bask›lar, soruﬂturma ve iﬂkenceler,
adam kaç›rma eylemleri, keyfi tutuklama ve yasa d›ﬂ› gözalt›lar, gözalt›nda
ölümler, aﬂ›r› kuvvet kullan›m› ve direniﬂ gruplar›yla irtibat› bulundu¤u id-

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 115

115

dia edilenlere yönelik sürdürülen ko¤uﬂturmalar bugün de devam etmektedir.13 Birleﬂmiﬂ Milletlere (BM) ait 2008 “Rusya ‹nsan Haklar› Raporu”na göre
Ramzan Kadirov muhaliflerine ﬂiddet uygulamaya devam etmektedir.14
Kadirov yönetimi geri dönenlerden evleri y›k›lm›ﬂ olanlara, yeni evlenenlere ve hatta yeni çocu¤u olanlara maaﬂ ve astronomik düzeyde paralar vaat
etmekte15 fakat tüm bunlar Çeçenistan’›n hâlâ güvenliksiz bir co¤rafya oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmemektedir. Nitekim 2009 Nisan sonu itibar›yla Çeçenistan’›n üç bölgesi yine Kadirov taraf›ndan operasyon bölgesi olarak ilan edilmiﬂtir ve ‹tum Kala, Shatoy, Notshoy-Yurt ve Vedeno gibi bölgelerde, güney
da¤lar›nda, bombard›man devam etmektedir. Tüm dünyaya da¤›lm›ﬂ olan ve
say›lar› çok ciddi rakamlar› bulan bu insanlar, Çeçenistan’a dönme fikriyle yat›p kalkmalar›na ra¤men baﬂlar›na geleceklerden endiﬂe duymakta ve her türlü zorlu¤a ra¤men bulunduklar› yerleri terk etmemektedirler.
Bu insanlar› geriye dönüﬂte bekleyen ﬂey elbette sadece güvenlik sorunu
de¤il. Evleri yurtlar› y›k›lan, baz› köy ve kasabalar›n tamamen haritadan silindi¤i Çeçenistan’da yeni bir hayata baﬂlamak da hiç kolay de¤il. ‹ﬂsizlik, geri dönmek isteyenler için yine önemli bir engel olmaya devam etmekte. Zira
bugün Çeçenistan’da her beﬂ kiﬂiden yaln›zca birinin iﬂi var. Bürokratik iﬂlerin tamam›na iﬂlemiﬂ bulunan rüﬂvet ve devlet kademelerindeki yolsuzluklar Çeçenistan istikrar› için yine önemli tehditlerden birini oluﬂturmaktad›r.
So¤uk Savaﬂ dönemi öncesinde SSCB’nin nükleer çöplü¤ü gibi kullan›lan Çeçenistan’da savaﬂ dönemi ve sonras›ndaki ad› bile konulamayan hastal›k ve
kanser vakalar› ve hâlâ çok geri düzeyde bulunan sa¤l›k sektörü; e¤itim altyap›s›n›n gerili¤i ve tamiri bir türlü yap›lmayan ya da yeniden inﬂa edilmeyen okullar yine önemli sorunlar aras›nda yer almaktad›r.
ﬁu an savaﬂ dönemi öncesinde Çeçenistan’da bulunmalar›na ra¤men
savaﬂ›n getirdi¤i y›k›mdan dolay› ülkeyi terk eden ve hâlâ çok önemli bir k›sm›n›n geriye dön(e)medi¤i bilinmekte olan Rus, ‹nguﬂ, Ermeni, Gürcü, Ukraynal› unsurlar›n rakamlar› 200.000’in üzerindedir.
BM’nin Norwegian Refugee Council (NRC), Internal Displacement Monitorung
Centre (IDMC), Danish Refugee Councill (DRC) ve Rusya menﬂeli insan haklar›
örgütü Memorial’›n bulundu¤u grubun 2006 y›l›n› içeren Kuzey Kafkasya
Mülteci Raporu’na göre, ço¤unu Çeçenlerin oluﬂturdu¤u 30-51.000 aras›nda
bir mülteci kitlesinden bahsedilmektedir.16 Bunun d›ﬂ›nda baﬂta Moskova olmak üzere Rus kentlerinde NRC rakamlar›na göre 2008 itibar›yla 139.000 Çeçen muhacir bulunmaktad›r.
Yine savaﬂ döneminde baﬂta Polonya olmak üzere Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, ‹ngiltere, Almanya gibi Avrupa Birli¤i (AB) ülkelerine geçen
Çeçen mültecilerin say›s›n›n 100.000’in üzerinde oldu¤u belirtilmektedir. Ay-
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r›ca Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye’de bulunan Çeçen muhacirlerin bugün itibar›yla say›s›n›n 4 ila 6.000 aras› olabilece¤i tahmin edilmektedir. Çeçenistan içinde bulunmakla beraber evleri y›k›lm›ﬂ bulunan ve maddi anlamda geri dönüﬂü mümkün görünmeyip iç göç yaﬂayan ailelerin say›s› hâlâ on binlerle ifade edilmektedir. BM 2008 Çeçenistan raporuna göre
30.000’den fazla ev kullan›lmaz hâldedir ve bu evlerin sakinleri maalesef hâlâ Çeçenistan’›n farkl› noktalar›ndaki yaﬂam mücadelelerini devam ettirmektedirler.17 Bu rakamlar göstermektedir ki, So¤uk Savaﬂ döneminin hemen akabinde yaklaﬂ›k bir milyona ulaﬂan Çeçen mültecilerin bugün hâlâ
önemli bir k›sm› Çeçenistan d›ﬂ›nda bulunmaktad›r. Konuyu biraz daha detayl› ele almakta fayda bulunmakta.
‹NGUﬁETYA
Çeçenistan d›ﬂ›ndaki en yo¤un mülteci nüfusun bulundu¤u yer, Çeçenlerin 1991’e kadar Çeçen-‹nguﬂ Cumhuriyeti ad› ile ayn› devleti paylaﬂt›klar›
akraba topluluk olan ‹nguﬂetya’d›r. ‹nguﬂ Göç Hizmetleri Bürosu’nun kay›tlar›na göre, 1999’dan Çeçenlerin ülkelerine dönmeye zorland›klar› 2004 y›l›na kadar ‹nguﬂetya’ya 308.912 Çeçen mülteci giriﬂ yapm›ﬂt›r.18 Kay›tlarda yer
almayanlarla birlikte bu rakam daha da artmaktad›r.
Rusya ve ‹nguﬂetya’n›n mültecilere Çeçenistan’a dönmeleri için bask›
yapmaya baﬂlad›klar› 2003 Eylül’ünden evvel BM, 7000’i çad›r kamplarda,
24.000’i kasabalardaki geçici yerlerde ve 36.000’i de özel yerlerde olmak üzere toplam 67.000 mülteciyi tespit etmiﬂtir. Fakat sivil oluﬂumlar, o döneme
iliﬂkin olarak bu rakam›n en az üç kat› mültecinin ‹nguﬂetya’da bar›nd›¤›n›
belirtmektedir.
2004 y›l› Haziran ay›na kadar ‹nguﬂetya’da yedi mülteci kamp›nda, eski
çiftlik ve vagonlarda 30.000 civar› insan kalmaktayd›.19 Bu kamplar; Bart,
Sputnik, Karabulak, Alina, Aki Yurt, Kristal ve Bela kamplar›d›r. Bu kamplarda kapasitenin çok üzerinde insan, zorunlu olarak kalmaktayd›. Bir çad›rda
üç ailenin kald›¤›, 10 kiﬂilik çad›rlarda 25-30 kiﬂinin bar›nd›¤›, 500’den fazla
insana bir duﬂun düﬂtü¤ü kamplar görülmekteydi. Rusya, 2003 y›l›ndan itibaren Çeçenistan’da savaﬂ›n bitti¤i imaj›n› güçlü bir biçimde yaymak için bu
kamplar› boﬂaltmak üzere bask›lar yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu konuda ‹nguﬂetya’n›n Ruslan Auﬂev sonras› cumhurbaﬂkan› olan eski Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Teﬂkilat› (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti-FSB) Astarhan
Baﬂkan› Murat Zazikov, ‹nguﬂ askerlerin de etkin bir biçimde kat›ld›¤› operasyonlarla Rusya’ya destek vermiﬂtir.
‹nguﬂetya’daki Çeçen mülteci kamplar›na yap›lan bask›lar g›da, elektrik,
su ve do¤al gaz kesintileriyle baﬂlam›ﬂ; sonra adam kaç›rma, çad›rlar› zorla
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sökme ve nihayet kamplar› tamamen kapatma ﬂeklinde devam etmiﬂtir. Nitekim 2005 y›l›na gelindi¤inde ‹nguﬂetya’da tek bir mülteci kamp› b›rak›lmam›ﬂt›r. Fakat Çeçenistan’da can güvenli¤i olmad›¤› için insanlar bu tür bask›lara direnmeyi, bir kamptan kovulduklar›nda ‹nguﬂ akraba ve tan›d›klar›n›n evine s›¤›nmay›, o da olmazsa metruk yap›larda ve sokaklarda kalmay›
tercih etmiﬂtir. Öyle ki çad›r kentlerin henüz tam olarak kapat›lmad›¤› dönemlerde, Rus yanl›s› Çeçen Parlamento Heyeti Baﬂkan› Hüseyin ‹sayev’in
ikna için geldi¤i kamplardan, mültecileri Çeçenistan’a götürmek için yanlar›nda getirdikleri 15 araca tek bir Çeçen bile binmemiﬂtir. Resmî a¤›zlardan
sürekli olarak “ancak istedi¤iniz zaman geri döneriniz” denmesine ra¤men,
bitmek bilmeyen bask›lar, ülkedeki mültecilerin çok önemli bir k›sm›n› Çeçenistan’a geri dönmek zorunda b›rakm›ﬂt›r. Kuzey Osetya’n›n Beslan bölgesindeki olaylar sonras›nda ‹nguﬂetya’daki bask›lar di¤er bölgelerdeki gibi artm›ﬂt›r. Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, ‹nguﬂetya’daki her üç Çeçen mülteciden ikisi kendisini güvende hissetmemektedir. ﬁu an ülkede 20 ila 30.000
aras› bir Çeçen toplulu¤un kald›¤› tahmin edilmektedir.20
Adam kaç›rma olaylar› sadece Çeçenistan’da de¤il ‹nguﬂetya’da da s›radan olaylar aras›nda yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. 18-25 yaﬂ aras› gençler ‹nguﬂ
polisince potansiyel ‘terörist’ muamelesiyle tutuklanmaktad›r. Baﬂkent Nazran’daki geçici kamplardan birinden Said Emin (23) ve Ali Taymsov (19) ile
babalar› götürülmüﬂ ve kendilerinden bir daha haber al›namam›ﬂt›r. ‹nﬂaat
iﬂçisi olan gençlerin ne ile suçland›klar› ise ö¤renilememiﬂtir. Yine baﬂka bir
kaç›rma olay›nda 24 May›s 2002 tarihinde ‹nguﬂetya’n›n Sunjen bölgesinin
Nosterovskaya yerleﬂim biriminde Rus askerleri helikopterle bir operasyon
yapm›ﬂ ve ayn› evde kalan dört Çeçen mülteci kaç›r›lm›ﬂt›r.21 Kaç›rma operasyonlar› maalesef bugün de Rus ve Rus yanl›s› Çeçen yönetim taraf›ndan
devam ettirilmektedir.
GÜRC‹STAN
Çeçen mülteciler ‹nguﬂetya d›ﬂ›nda Stravrapol, Gürcistan, Azerbaycan,
Da¤›stan, Kabardey-Balkar, Osetya ve di¤er Kafkas cumhuriyetleri, Kazakistan, Türkiye, baz› AB ve Arap devletleri, Amerika ve Kanada gibi ülkelere göç
etmiﬂlerdir. Bu ülkeler içerisinde en fazla spekülasyon yap›lan ve fakat ikinci savaﬂ›n hemen baﬂlar›nda Çeçenlerin mülteci statülerinin tan›nd›¤› yer
Gürcistan’d›r.
Mültecilerin, komﬂular› olan Gürcistan’› tercih etmelerindeki en önemli
sebeplerden biri Çeçen-Gürcü s›n›r›ndaki Pankisi Vadisi diye bilinen Ahmeda bölgesinde yer alan akraba topluluk Kistinlerdir.22 Burada bulunan Çeçen
mültecilerin say›s› en fazla 12.000’e ç›km›ﬂ, Tiflis ve di¤er Gürcü kentlerinde-
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kilerle birlikte say› 20.000’i bulmuﬂtur. ﬁimdi ise burada 1000 civar› Çeçen’den bahsedilmektedir; ki bu insanlara bulunduklar› yerden baﬂka bir yere geçebilmeleri için gerekli olan seyahat belgeleri bile ancak 2009 Nisan
ay›nda verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.23
11 Eylül 2001 olaylar›n›n ard›ndan Çeçenlerin yaﬂam mücadelesi verdikleri Pankisi Vadisi uluslararas› bir mesele hâline getirilmiﬂtir. ABD, Orta Asya’daki askerî varl›¤›n› güçlendirdikten sonra bir süredir Gürcistan’da devam
ettirdi¤i varl›¤›na “El-Kaide mensuplar›na terör operasyonu” ad› alt›nda daha resmî bir boyut kazand›rm›ﬂt›r. Ad› geçen bölge, Çeçenistan’›n dünyaya
aç›lan kap›s› oldu¤u gerekçesiyle Rusya’n›n da farkl› zamanlarda bombard›mana tuttu¤u bir aland›r. Bu sald›r› ve operasyonlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, güvenlik sorunu sadece Çeçenistan ve ‹nguﬂetya’dakiler için de¤il Gürcistan’daki mülteciler için de baﬂl›ca sorunlardand›r. Mülteciler 25 Eylül 2004
tarihli BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) temsilcisi Rudd Lubbes ile
görüﬂmelerinde bu sorunu bir kez daha dile getirerek, bir baﬂka ülkeye gitmeyi ya da durumlar›n›n iyileﬂtirilmesini talep etmiﬂlerdir; ki bu ﬂikâyet ve
endiﬂenin, Gürcü makamlar›n›n baz› Çeçen muhacirleri hukuksuz bir ﬂekilde Rusya’ya teslim etmiﬂ olmas›yla gerçekten hakl› oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
AZERBAYCAN
Azerbaycan da Çeçen mültecilerin durak yerlerinden biridir. Rusya ile s›k›nt› yaﬂamak istemeyen Azeri hükümeti ülkede Çeçenler için ayr› bir mülteci kamp› kurulmas›na müsaade etmemiﬂtir. Mülteciler Bakü ve çevresindeki bak›ms›z evlerde yaﬂamaktad›r. Bir evde birden fazla aile kalmaktad›r
ve bu insanlar›n büyük ço¤unlu¤u kad›n, yaﬂl›, çocuk ve sakatlanm›ﬂ Çeçenlerden oluﬂmaktad›r. Ülkedeki mültecilerin say›s› Çeçenistan’daki hareketlenmelere göre de¤iﬂmektedir. 2000’li y›llar›n baﬂ›nda 12.000’e kadar yükselen mülteci rakamlar›, 2005 itibar›yla 8000’e inmiﬂ, buradaki yaﬂam ﬂartlar›n›n kötülü¤ü ve güvenlik koﬂullar› nedeniyle daha sonra muhacirlerinin ço¤unun AB ülkelerine geçmeleriyle daha da azalm›ﬂt›r.24 Son olarak 2007 y›l›
BM rakamlar›na göre 2600 civar› bir mülteci toplulu¤undan bahsedilmektedir.25 2009 May›s’›nda bulundu¤umuz ﬂu günlerde rakam›n 2000’in alt›na
düﬂtü¤ü tahmin edilmektedir.
Mültecilere s›n›rl› say›da yard›m ulaﬂmakta ve insanlar elektrik, do¤al
gaz, su gibi giderlerini kendileri karﬂ›lamaktad›r. Alt› ay ve bir y›ll›k ikametlerle ülkedeki varl›klar›n› devam ettirebilin mültecilerin çocuklar› Azeri
okullar›ndan faydalanabilmektedir. Bununla beraber Çeçen çocuklar için
okullar da aç›lm›ﬂt›r. Bu okullardan bir tanesi 2005 y›l›nda Azeri makamlarca kapat›lm›ﬂ, di¤er bir okul da kapat›lma aﬂamas›ndayken Çeçen muhacir-
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lerin protesto gösterileri ve tepkileri sonucu yürütme durdurulmuﬂtur.26 Buradaki okullardan bir tanesi de ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› taraf›ndan aç›lm›ﬂ
olup 150 civar›nda ö¤rencisi bulunmaktad›r. ‹HH ayn› zamanda Azerbaycan’da bulunan 133 Çeçen yetim çocu¤un bak›m›n› da üstlenmiﬂtir.
Azerbaycan’da da t›pk› Gürcistan’daki gibi baz› Çeçenlerin Rusya’ya iadesi vakalar› yaﬂanm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda mülteci statüsü alm›ﬂ olan Yusuf Nogayev’in 2008 May›s ay›nda Rusya’ya iadesi örneklerden biridir. Nogayev’in
kardeﬂinin de iﬂkence alt›nda hayat›n› kaybetti¤i bilinmektedir. Yine bu ülkede 27 Çeçen muhacir kaybolmuﬂ, daha sonra bu kiﬂilerden baz›lar›n›n cesetleri Samaﬂki yak›nlar›ndaki Çeçen ormanlar›nda bulunmuﬂtur. Görgü tan›klar› cesetlerin helikopterden at›ld›¤›n› ifade etmiﬂlerdir.27 Azerbaycan’daki Çeçen toplumunun önde gelenlerinden Ramzan Molayev, 2009 y›l› Nisan
ay›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla ülkede bulunan Çeçen muhacirlerin
durumlar›n›n -10 y›ld›r bulunduklar› Azerbaycan’da- sürekli kötüye gitmekte oldu¤unu belirtmiﬂ, Çeçen muhacirler için yasal statü talebinde bulunmuﬂtur. Molayev ayr›ca, yak›n zamanda Gürcistan’da uygulamaya geçildi¤i
gibi muhacirlere seyahat belgelerinin verilmesini de talep etmiﬂtir.28
DA⁄ISTAN
Çeçen mültecilerin bulundu¤u yerlerden biri de Da¤›stan’d›r. Da¤›stan’›n tercih edilmesinde Çeçenistan’a komﬂulu¤un yan› s›ra, burada Kuzey
Kafkasya nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n› bulan Müslüman bir nüfusun varl›¤› ve baﬂkent Mohaçkala’n›n Çeçenlerin dünyaya aç›lan kap›lar›ndan biri
olmas› gelmektedir. Azerbaycan’da oldu¤u gibi mülteci kamplar›n›n bulunmad›¤› ve kay›tl› mültecinin çok az oldu¤u Da¤›stan’da, BM’nin 2008 Nisan
ay›nda yay›nlad›¤› raporuna göre 4-5000 kadar Çeçen mültecinin bulundu¤u
tahmin edilmektedir.29 Bilindi¤i üzere ikinci savaﬂ›n ilk kurﬂununun at›ld›¤›
yer Da¤›stan’d›r ve bu olay Ruslar›n Çeçenistan’a sald›rmak için bahanelerinden biri olmuﬂtur.
Bahsedilen bölgeler d›ﬂ›nda Kafkasya’da Kaberdey Balkar ve Kuzey Osetya’da da ikinci savaﬂ›n baﬂ›ndan itibaren muhacir gruplar› bulunmuﬂ fakat
günümüzde bunlar›n say›lar› oldukça azalm›ﬂt›r. ﬁu an itibar›yla Kaberdey
Balkar ve Kuzey Osetya’daki Çeçen muhacir say›s› ancak yüzlü rakamlarla
ifade edilmektedir.
AB ÜLKELER‹
AB ülkelerine Çeçen mültecilerden çok yo¤un bir talep olmuﬂtur ve hâlâ olmaktad›r. Görüﬂme yap›lan Çeçen muhacirler, Avrupa ülkelerine olan
taleplerini buralara dair besledikleri aﬂ›r› sevgi ve ilginin de¤il, yasal statüye
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kavuﬂma isteklerinin dürtüledi¤ini anlatmaktad›rlar. Bu, Türkiye’dekiler de
dâhil olmak üzere tüm dünyaya yay›lan Çeçen muhacirler için geçerli bir durumdur. ‹stanbul Fenerbahçe kamp›nda görüﬂme yap›lan ve isimleri Ali ve
Ahmet olarak belirtilen iki Çeçen muhacir, “kâ¤›tlar›” olmad›¤› için Türkiye’den ayr›lmak ve Avrupa’ya gitmek istediklerini belirtiyorlar. Ahmet; “Buray› sevmedi¤im için de¤il; Türkiye’yi düﬂmanlar›na karﬂ› t›pk› Çeçenya’y›
Rusya’ya karﬂ› korudu¤um gibi koruyabilirim. Avrupa’y› sevmiyorum. Ama
orada en az›ndan yar›n›m› güvence alt›na alabilirim. Türkiye’de ise kâ¤›tlar›m›z yok.” diyor. Ali ve Ahmet, mülteci statüsü kazanmay› umduklar› için
Avrupa’ya gitmek istiyorlar. Ayr›ca Türkiye’de her an s›n›r d›ﬂ› edilmeleri ihtimali söz konusu. Çal›ﬂma haklar› yok ve yasa d›ﬂ› konumda bulunmalar›
onlar› ürkütüyor. Ve “var” ama resmen “yok” olduklar› bu co¤rafyadan özgürlüklerine kavuﬂmak; yani “var” olduklar›n› gösterebilmek için Avrupa’ya
gitmek istiyorlar.30
AB ülkelerine yap›lan baﬂvurular›n 2004 y›l› Beslan olaylar›ndan sonra
inan›lmaz bir ﬂekilde artt›¤› gözlemlenmiﬂtir. Kuzey Osetya’da ve di¤er Kafkas ülke ve bölgelerinde Çeçenlere yap›lan bask›lar›n artmaya baﬂlamas›yla
birlikte muhacirler, güvenlik endiﬂeleri ve yasal bir statüye ulaﬂabilmek için
Avrupa ülkelerini bir çözüm olarak görmüﬂlerdir. Zaten 2003 sonu rakamlar›na göre Belçika, Norveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi ülkelere yine benzer gerekçelerle 33.000 Çeçen’in ulaﬂt›¤› ve mültecilik için baﬂvuruda bulundu¤u bilinmektedir.31
Çeçenistan’daki savaﬂ ve sald›r›lar›n devam etti¤i süre içerisinde, AB ülkelerinin mültecilere karﬂ› tav›rlar› birbirinden farkl›l›k göstermiﬂtir. Bat› Avrupa ülkelerinin Çeçen mültecilere yönelik yaklaﬂ›mlar› baﬂlang›çta sert ve
hoﬂgörü temelinden uzak bulunurken, mülteciler genellikle yeni AB üyesi
olan Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerde tutulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Avusturya’n›n Treiskirchen ﬂehrindeki Azul kamp›nda bulunan Çeçenlere karﬂ› hükümet birimlerinin tavr› bu duruma örnek gösterilebilir. Daha önce aileleriyle bu kampta kalan insanlar, sonra ancak 12 yaﬂ alt› çocuklar›n kampta kalabilece¤i duyurusuyla büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂam›ﬂlard›r.
Bundan sonra ülkedeki kamp ve pansiyonlar, yard›m ulaﬂmad›¤› için zorluk
içerisinde yürümeye baﬂlam›ﬂt›r. ‹nsanlar parklarda, sokaklarda, metro ve
terk edilmiﬂ evlerde yaﬂamak zorunda kalm›ﬂlard›r. Benzer sorunlar Polonya’da da yaﬂanm›ﬂt›r. 50 Çeçen ailenin yaﬂad›¤› Polanya’n›n Vinin kamp›nda
muhacirlerin hiçbir sosyal güvencesi bulunmamakta ve üç-dört aile bir arada yaﬂamak zorunda kalmaktad›r. Mutfak, banyo ve tuvaletin ortak kullan›ld›¤› kampta, yemekler mültecilere uygun olarak ç›kart›lmamaktad›r. Kampta ilaç ve doktor s›k›nt›s›yla birlikte okul ça¤›na eriﬂen çocuklar için e¤itim
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imkân› da bulunmamaktad›r. Mülteciler, ﬂartlar›n zorlu¤u nedeniyle o dönemde di¤er AB ülkelerine ç›k›ﬂ, s›cak su, yemeklerin iyileﬂtirilmesi, k›ﬂl›k yiyecek ve çocuklar›n e¤itimleri için iki hafta süren bir grev yapm›ﬂlard›r.32
Avrupa’da Çeçen muhacirlere reva görülen bu muamelelerin zaman
içerisinde yumuﬂamaya baﬂlad›¤› Almanya, Avusturya, Fransa, ‹ngiltere ve
baz› ‹skandinav ülkelerinin, gelen yo¤un talepler karﬂ›s›nda Çeçen muhacirleri kabulde daha esnek davranmaya baﬂlad›klar› görülmüﬂtür. Avusturya
2007’de 2000’i aﬂk›n Çeçen mülteciye s›¤›nma hakk› tan›m›ﬂt›r.33 Ayr›ca BM
taraf›ndan 2008 Nisan ay›nda yay›nlanan rapora göre, Avusturya’da ekseriyeti Çeçenlerden oluﬂan 5500 Rusya Federasyonu vatandaﬂ›ndan bahsedilmektedir.34
Polonya’ya 2007’nin sadece ilk sekiz ay›nda yaklaﬂ›k 3600, sonraki dört
ay›nda da 6000’in üzerinde Çeçen, mültecilik statüsü için baﬂvuruda bulunmuﬂtur. 2008 itibar›yla Çeçenler, AB’nin do¤usunda yer alan ve genelde bat›ya geçiﬂ noktas› olarak kullan›lan Polonya’ya ulaﬂan (2007’de %90) en büyük mülteci toplulu¤u olmuﬂtur.
‹ngiltere’de de çok say›da Çeçen mülteci bulunmaktad›r. Bunlardan baz›lar› ‘terör’ ve di¤er suçlardan dolay› Rusya taraf›ndan istenmekte, ancak
‹ngiliz hükümeti insan haklar› düzleminde onlar› s›n›r d›ﬂ› etmeyi reddetmektedir. Rus yanl›s› Kadirov hükümeti karﬂ›t› baz› Çeçen yöneticilerin ‹ngiltere’ye yerleﬂti¤i bilinmektedir. Benzer ﬂekilde Norveç’te de baz› isimlerin
bulundu¤u ifade edilmektedir.
Fransa’da da çok say›da Çeçen aile yaﬂamaktad›r. 2008 y›l›ndan bu yana binlerce Çeçen muhacir Polonya’dan Fransa’ya geçiﬂ yapmaya çal›ﬂmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda yine binlerce Çeçen Belçika, Norveç, ‹sveç ve Almanya
gibi di¤er AB ülkelerine s›¤›nm›ﬂ durumdad›r.35 Tüm bu muhacirlerin say›lar› konusunda net bir veri olmamakla birlikte rakam›n 100.000’in alt›nda olmad›¤› ifade edilmektedir; hatta kaynaklarda 130.000’e kadar farkl› rakamlardan söz edilmektedir.36
AB ülkelerinin Rusya ile olan siyasi, ekonomik iliﬂkileri bu ülkenin Çeçenistan’da yapmakta oldu¤u hak ihlallerini uluslararas› platformda dile getirmelerini ve yapt›r›m için istekte bulunmalar›n› engellemektedir. Kimi zaman ç›kan birkaç k›s›k ses, iyi niyet temennilerinden öteye gitmemektedir.
Avrupa Parlamentosu Yeﬂiller Partisi Milletvekili Dr. Caroline Lucas’›n Avrupa Komisyonu baﬂkan›na gönderdi¤i mektup da bunlardan biridir. Mektupta; ortadan kaybolan insanlar, tecavüz, iﬂkence ve infazlar nedeniyle insan
haklar›n›n ciddi ihlali ile ‹nguﬂetya’daki Çeçenlerin ola¤anüstü ﬂartlardaki
Çeçenistan’a dönmeye zorlanmalar›n›n kabul edilemezli¤i ve AB ile Rusya
aras›ndaki anlaﬂman›n 2. maddesi uyar›nca Avrupa Komisyonu’nun anlaﬂmay› iptal etmesi istenmiﬂ, fakat somut bir netice ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
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TÜRK‹YE
Türkiye Çeçen mültecilerin en çok güvendi¤i ülkeler aras›ndad›r. Ülkedeki birkaç milyon Kafkas kökenli insan›n yan›nda Türkiye halk›n›n da Çeçenlere karﬂ› sempatisi ve hüsnükabulü vard›r. Her iki savaﬂta da Türk halk› Çeçenlere hemen her alanda destek vermiﬂ, ac›lar›n› hafifletmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Fakat uzun y›llard›r devam etmekte olan muhacirlik hayat›, zaman
içerisinde Çeçenlerin gündemden düﬂmesine ve unutulmalar›na sebebiyet
vermiﬂtir. Ayr›ca Türkiye içerisindeki statülerinde herhangi bir geliﬂme görülmeyen Çeçenler, zaman içerisinde AB ülkelerine geçerek burada yaﬂama
tutunmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Türkiye’deki mültecilerin durumu görece olarak Kafkas ülkelerinden iyidir. Ülkede ‹stanbul yo¤unluklu olmak üzere 1500 civar› mültecinin bulundu¤u tahmin edilmektedir.37 ‹stanbul’daki mülteciler toplu hâlde Ümraniye
(114 kiﬂi), Beykoz (103 kiﬂi) ve Kad›köy-Fenerbahçe kamplar›nda (178 kiﬂi)
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› gibi sivil toplum kuruluﬂlar› ve hay›rseverlerin destekleriyle misafir edilmektedir. Kamplar d›ﬂ›nda ise insanlar akrabalar›n›n
yan›nda ve yine STK’lar›n masraflar›n›n karﬂ›lanmas›na katk›da bulundu¤u
evlerde yaﬂamaktad›rlar.
Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleﬂmesi’ni kabul
etmekle birlikte 1967 Protokolü alt›ndaki yükümlülüklerini co¤rafi s›n›rlama
ile kabul etmiﬂtir. Buna göre, Avrupa’da meydana gelen olaylar neticesinde
zulüm görmekten korkarak Türkiye’ye gelen kiﬂilere mültecilik statüsü verilebilmektedir. Ülkelerinde devem etmekte olan savaﬂ nedeniyle Çeçenistan’dan Türkiye’ye gelen muhacirler de bu tan›ma uymas›na ra¤men bugüne kadar geçici ikamet izinleri d›ﬂ›nda Çeçenlere resmî bir statü verilmemiﬂtir. BMMYK, co¤rafi s›n›rlamalardan dolay› Çeçenlerin baﬂvurular›n› dahi kabul etmedi¤inden, muhacirler için bu yol kapal›d›r.
Rusya’n›n Çeçenlerin ellerindeki pasaportlar› ikinci savaﬂ›n hemen baﬂ›nda geçersiz ilan etmesi ile birlikte bu insanlar yeni sorunlarla karﬂ›laﬂm›ﬂlar, neredeyse bulunduklar› yerden hareket edemez olmuﬂlard›r. Mültecilerin sosyal güvenceleri bulunmad›¤› için g›da, yiyecek, yakacak ve sa¤l›k sorunlar› ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› gibi kurumlar taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
‹HH’n›n sadece 2008 y›l› içerisinde Çeçen muhacirler için sa¤l›k, e¤itim, g›da
ve di¤er ayni yard›mlarla, nakdi deste¤inin tutar› 1.800.000 TL’yi aﬂmaktad›r.
Mülteci statüleri bulunmad›¤› için bu insanlar meslekleri olsa bile bir iﬂte çal›ﬂamamakta ve yard›mlara muhtaç bir hâlde yaﬂamaya mecbur kalmaktad›rlar. ‹ﬂ bulanlar ise çok düﬂük ücretler almakta ve yabanc› olmalar›ndan dolay› birtak›m sosyal haklardan faydalanamamaktad›rlar.
Mülteciler sa¤l›k baﬂta olmak üzere yasal hiçbir sosyal haktan yararla-
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namamaktad›r. S›n›r d›ﬂ› edilme tehlikesi her an için muhacirleri bekleyen
sorunlar aras›ndad›r. Uzun bekleyiﬂ süreci ve evlerine dönemiyor olmak,
muhacirlerde psikolojik rahats›zl›klara neden olmakta ve maalesef baz› Çeçen gençler zararl› al›ﬂkanl›klara duçar olmaktad›rlar. Kamplarda yaﬂayan
ve özellikle Fenerbahçe kamp›nda bulunan muhacirler toplumdan tecrit
edilmiﬂ bir hâlde yaﬂamaktad›rlar. Ayr›ca kamp yaﬂam›, odalar›n geniﬂli¤i ve
imkânlar, asla bir insan›n yaﬂayabilece¤i standartlarda bulunmamaktad›r.
Türkiye’deki Çeçen çocuklar e¤itim konusunda uzun y›llard›r en büyük
ma¤duriyeti yaﬂamakta olan gruptur. ‹stanbul’da bulunun üç Çeçen muhacir kamp›nda okul ça¤›nda 187 çocuk bulunmas›na ra¤men bu çocuklar›n
ancak %55’ine tekabül eden 103 tanesi e¤itim görebilmektedir.38 Bunlar da
okullara misafir ö¤renci ad› alt›nda kabul edilmekte ve diploma alamamaktad›rlar. Kendi yaﬂ›tlar› sene sonunda karne ve diplomalar›n› al›rken, muhacir çocuklar bu sevinci yaﬂayamamakta ve bu durum da çocuklarda psikolojik tesirler b›rakmaktad›r.
‹NSAN‹ YARDIMIN ÖNÜNDEK‹ ENGELLER
Mültecilerin durumlar›n› aktard›ktan sonra baﬂta Çeçenistan olmak
üzere bölgeye yard›m ulaﬂt›rmaya çal›ﬂan STK’lar›n önündeki engellerden
bahsetmek yerinde olacakt›r. Rusya, savaﬂlar›n yo¤un olarak devam etti¤i
her iki savaﬂ döneminde de Çeçenistan’› ve muhacirlerin bulundu¤u di¤er
Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerini insani yard›mlar aç›s›ndan âdeta ölüme
terk etmiﬂtir. Rusya bunu, güvenlik sorunlar› oluﬂturarak ve yard›m› neredeyse imkâns›zlaﬂt›ran bürokratik ve hukuki uygulamalarla yapm›ﬂt›r.
‹statistiklere göre 2005 y›l›na kadar 700’ü aﬂk›n yard›m görevlisi ve yabanc›, Çeçenistan’da kaç›r›lm›ﬂt›r. Fidye için adam kaç›rma olaylar›n›n s›kça
yaﬂand›¤› ülkede bazen bir cesede ulaﬂmak için bile binlerce dolar ödemek
gerekmektedir. Bu tarz eylemler Rus askerlerince ya da Rus yanl›s› Çeçenlerce yap›lmaktad›r. Yard›m konvoylar›na yap›lan sald›r› ve ya¤malamalar ile
can güvenli¤inin sa¤lanamamas›, bölgede yard›m kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›n› imkâns›zlaﬂt›rmaktad›r. Bu nedenle, çok uzun y›llar, bölgeyi çok iyi bilmelerine ra¤men 30 civar›nda Kafkasyal› uluslararas› yard›m kuruluﬂu bölgede çal›ﬂma yapamam›ﬂt›r. Hatta, 2002 y›l› Temmuz ay›nda BM, buradaki
çal›ﬂmalar›n› ask›ya almak zorunda kalm›ﬂt›r.39 Bunlar d›ﬂ›nda Çeçenistan’da oldu¤u söylenen 500.000 kara may›n›, yard›mlar›n aksamas›ndaki di¤er bir nedeni oluﬂturmaktad›r.
Yard›mlar›n mültecilere ulaﬂmas›ndaki ikinci engelleme, bürokratik ve
hukuki uygulamalarla olmaktad›r. Rusya, bölgede çal›ﬂma yapmak isteyen
yard›m kuruluﬂlar›ndan özel vize ve çal›ﬂma izniyle birlikte, hem Rusya hem
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de Çeçenistan taraf›ndan onaylanm›ﬂ resmî kay›t talep etmektedir. Bu bürokrasiyi aﬂmak neredeyse imkâns›zd›r. Normal turist vizesiyle bölgeye girmek ise kurum çal›ﬂanlar›n› ve kurumu illegal pozisyona düﬂürmektedir.
E¤er her ﬂeyi göze alarak yard›m kamyonunuzla yola ç›kmak isterseniz ‹nguﬂetya’dan Grozni’ye kadar olan 100 km boyunca birçok Rus kontrol noktas›n› geçmeniz gerekecek. Bu tehlikeli yolculukta her bir Rus kontrol noktas›nda rüﬂvet vermek durumunda da kalacaks›n›z. Ayr›ca bir kontrol noktas›nda rüﬂvet verip aranm›ﬂ olman›z bir di¤er noktada da ayn› prosedürün
uygulanmas›n› engellemeyecek ve geri gönderilme, malzemelerinizi el konma ve hatta tutuklanma ihtimallerinden biri ya da birkaç› sizi takip etmeye
devam edecektir.
Anlaﬂ›laca¤› üzere Rusya, sivil toplum kuruluﬂlar›n› bölgeye cebren almayarak ya da ad› geçen nedenlerle engeller koyarak Çeçen sivillere ve mültecilere karﬂ› tavr›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.
SONUÇ
Rusya’n›n her iki savaﬂta da dünya gündeminden saklamay› baﬂard›¤›
Çeçenistan’da 300.000’den fazla Çeçen hayat›n› kaybetmiﬂtir. Rusya’n›n ABD
ve AB ülkeleriyle pazarl›klar›na konu olmay› sürdüren Çeçen topraklar›nda
savaﬂ›n yo¤un olarak yaﬂand›¤› dönemlerdeki hak ihlalleri ve dayan›lmaz
yaﬂam koﬂullar› bu anlamda gündem olmay› baﬂaramam›ﬂt›r. Rusya’n›n hiçbir gözlemciyi, gazeteci ve araﬂt›rmac›y› kabul etmedi¤i topraklarda insanlar
‘temizleme operasyonlar›’ ad› alt›nda çok a¤›r iﬂkenceler görmüﬂ, evleri ya¤malan›p bombalanm›ﬂt›r.
Çeçenistan içindeki güvenliksiz ortamdan kaçmak zorunda kalan on
binlerce Çeçen ise zor ﬂartlar alt›nda Kafkas cumhuriyetleri, baz› AB ve Arap
ülkeleri, Kazakistan, Türkiye, ABD ve Kanada gibi ülkelerde kendilerine her
türlü mahrumiyeti ve ac›y› tatt›ran bu savaﬂ›n bitmesini beklemiﬂ, ‹nguﬂetya örne¤inde görüldü¤ü gibi, baz›lar› da 2004 y›l›ndan itibaren çad›rlar› baﬂlar›na y›k›lmak suretiyle Çeçenistan’a getirilmiﬂtir.
Birço¤unun mültecilik statüsünün bulunmamas›, onlar› ortalama yaﬂam koﬂullar›n›n uza¤›nda, illegal göçmenler pozisyonuna düﬂürmüﬂtür.
Savaﬂ›n bitti¤i propagandas›yla zorla Çeçenistan’a gönderilmeye çal›ﬂ›lan mülteciler, bulunduklar› yerlerdeki ola¤anüstü koﬂullara ra¤men ülkelerine dönmek istememektedirler. Özellikle Urus Martan, Çernokozova, PAP 1,
PAP 5, Dayko, Oyl, Hankale, Mozdok gibi toplama kamplar›nda on binlerce
gencin iﬂkenceden geçirildi¤inin bilincinde olan aileler, mevcut Rus yanl›s›
Kadirov yönetiminin de bask› politikalar›na devam ediyor olmas› ve yeni bir
hayata baﬂlaman›n önündeki hemen her alandaki sorunlardan dolay›, çok
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istemelerine ra¤men Çeçenistan’› ilk seçenek olarak düﬂünmemektedirler.
BM, Çeçen muhacirlerin daha iyi koﬂullarda yaﬂamlar›n› devam ettirebilme, iyi muamele görme, hayatlar›n› idame ettirecekleri koﬂullar› sa¤lama
konusunda üzerine düﬂen sorumlulu¤u yerine getirmeli, mültecileri politik
hesaplara kurban etmemelidir.

Çeçen Mülteci
Hiç bitmeyen savaﬂlar›n, zulüm ve çat›ﬂmalar›n merkezlerinden biri Çeçenistan. 220 kiﬂinin ﬂehit oldu¤u
çat›ﬂmalar›n birinde yaral›lar aras›nda kalan ve kaçmay› baﬂaran bir Çeçen. Lakin tedavi edilece¤i hastane Ruslar›n kontrolü alt›nda oldu¤u için bir ay eﬂi
hemﬂiresi; evi klini¤i olmuﬂ. ‹yileﬂmek için Bakü’ye gitmiﬂ. Rusya’n›n Bakü üzerindeki bask› politikalar› nedeniyle arkadaﬂlar›n›n yakaland›¤›n› duydu¤unda buraya

da veda etmiﬂ. Yedi y›l önce geldi¤i Türkiye’de ise hâlâ
tedavi görüyor. Y›llard›r Çeçenistan’da yaﬂanan ﬂiddet
ve iﬂgalin sona ermesi için bekliyor. Geride kalanlar›n
ya iﬂkence gördü¤ünü ya da gözalt›nda kayboldu¤unu
dillendiriyor, sesinin binlere ulaﬂaca¤›n› düﬂünerek. Öldürülen 42.000 Çeçen çocuk düﬂüyor akl›na s›k s›k. Bir
gün bitece¤ini düﬂündü¤ü savaﬂ›n ard›ndan ülkesine
dönmeyi bekliyor.

Sonnotlar
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Afrika Boynuzu’nda
Sürdürülebilir Yaﬂam Aray›ﬂ›
(Zehra Öztürk; ‹HH Araﬂt›rma Yay›nlar Birimi Koordinatörü)
Bir yol hikâyesi ile baﬂlar mültecilik. Arkas›nda ne b›rakt›¤›na bakmadan, dönmemecesine kimi zaman, bilinmeyene yolculuktur... Mülteciler; dini, dili, ›rk›, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüﬂü nedeniyle,
yaﬂad›¤› yerde huzur, emniyet ve sükûnet bulamayan, ço¤u zaman hayati
tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya olan kiﬂi veya kiﬂilerdir.1
Belki insanl›k tarihi kadar eski olan savaﬂ, iﬂgal ve çat›ﬂmalar, siyasi
problem ve istikrars›zl›k süreçleri, insanlar›n kitleler hâlinde yaﬂad›klar› yerleri terk etmesine neden olmuﬂtur. Örne¤in, II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Avrupa’da 40 milyon kiﬂi yerinden edilmiﬂtir. Dünyan›n baz› bölgelerinde yaﬂanan savaﬂ, iﬂgal vb. süreçler, münferit mültecilik hareketlerine ek olarak, kitlesel göç hareketlerini de do¤urmuﬂtur. Bu makalede, 1991 y›l›ndan bu yana
merkezî hükümetin bulunmad›¤› bir ülke olan Somali’de yaﬂanan mültecilik hareketlerine de¤inilecektir.
B‹R AFR‹KA PROTOT‹P‹: SOMAL‹
Bir Afrika gerçe¤i olan mültecilik bu yönüyle sadece Somali’ye hasredilemez. Somali’nin mültecilik sorununu ele almak, bir Afrika gerçe¤ini ele almakt›r. Afrika ülkelerinin yak›n geçmiﬂte yaﬂad›klar›, bütün bir co¤rafyan›n
kald›rabilece¤inin çok üzerinde bir yüktür. Gerçekte bu, Afrikal›n›n kendi yükü de¤il, onun için b›rak›lm›ﬂ a¤›r bir mirast›r. Bu miras Zimbabve’den Sierra Leone’ye, Somali’den Ruanda’ya, Liberya’dan Sudan’a, Çad’dan Malavi’ye
kadar k›tan›n kuzeyinden güneyine, do¤usundan bat›s›na, benzer neticelerle gün yüzüne ç›km›ﬂt›r. Mültecilik, Afrika ülkelerinin “kader” ortakl›¤› yapt›¤› sorunlar›ndan biri olmuﬂtur.
Bat›’n›n k›ta Avrupa’s›nda s›k›ﬂt›¤› cendereden kurtulmak, yeni yollar ve

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 130

130

yeni kaynaklar aramak için baﬂkas›na ait olana sorumsuzca el koymas›yla
baﬂlayan sömürgecilik (colonialism) dönemi 20. yüzy›l›n baﬂ›nda belki resmî
olarak sonra ermiﬂtir; ancak yeni sömürgecilik (neo-colonialism) dönemi, Afrika ülkelerini, s›n›r ve kabile savaﬂlar›yla, diktatörlüklerle, zay›f ekonomiler
ve yap›sal sorunlarla baﬂ baﬂa b›rakm›ﬂ, bu sorunlar da açl›k, yoksulluk, e¤itimsizlik, salg›n hastal›klar vb. meseleleri k›ta nüfusunun kronik problemleri hâline getirmiﬂtir.2 Di¤er Afrika ülkelerinden farkl› olarak Somali, homojen bir etnik ve dinî yap›ya sahiptir, ancak bu ülkede de sivil savaﬂ ve d›ﬂ müdahaleler toplumsal huzuru bozmuﬂtur.
1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Somali’de, o tarihten bu yana istikrarl› bir siyasi yap› ve toplumsal düzen görülememiﬂtir. ‹ç savaﬂlar, iktidar
mücadeleleri, komﬂu ülkelerle sorunlar ve d›ﬂ müdahaleler ülke siyasi yap›s›na kaosu hâkim k›larken, Somali halk›n› da kan›ksanm›ﬂ insani problemlerle baﬂ baﬂa b›rakm›ﬂt›r. Bu makalenin konusu olan “Somali ve mültecilik
gerçe¤i” de söz konusu siyasi sürecin do¤al sonucu olmuﬂtur.
S‹YAS‹ ARKA PLAN
Günümüzde Somali halk›n› mültecilik gerçe¤i ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakan
sebeplerin baﬂ›nda, 1991 y›l›ndan bu yana Somali’de tüm ülkeye hükmedebilecek bir merkezî hükümetin bulunmay›ﬂ› gelmektedir.3 Afrika Boynuzu’nda, Afrika’n›n Ortado¤u, Asya ve Uzakdo¤u ülkelerine aç›ld›¤› stratejik
bir noktada konumlanan Somali’de iç siyasi sürecin çalkant›l› olmas›, ülkeye d›ﬂ müdahaleleri de mümkün k›lm›ﬂt›r.
1969 y›l›nda darbe ile baﬂa geçen ve Somali’nin sosyalist bir devlet oldu¤unu ilan eden General Siyad Barre, iktidar›n›n ilerleyen y›llar›nda ülke içinde ciddi bir muhalefetle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. 1988 y›l›nda, The Somali National Movement (SNM), The United Somali Congress (USC) ve The Ogadeni Somali Patriotic
Movement (SPM) birleﬂerek, Siyad Barre hükümetine karﬂ› silahl› mücadeleye
baﬂlam›ﬂt›r. Siyad Barre, 1991 y›l›nda ülkeyi terk etmek zorunda kalm›ﬂ; Barre hükümetinin düﬂmesinin ard›ndan, ülkede yönetim boﬂlu¤u yaﬂanm›ﬂ ve
Somali anarﬂi ortam›na sürüklenmiﬂtir. Süreç içerisinde merkezî bir hükümet kurulamazken, Somaliland ve Puntland gibi bölgeler kendi özerk yönetimlerini ilan etmiﬂlerdir.4
2006 y›l›na gelindi¤inde, 16 y›l›n ard›ndan ilk kez ‹slam Mahkemeleri Birli¤i (‹MB)’nin baﬂkent Mogadiﬂu ve çevresinde kontrolü sa¤lamas›yla, toplumsal huzurun sa¤land›¤›, kanunlar›n uyguland›¤›, huzur ve emniyetin hâkim oldu¤u bir dönem yaﬂanm›ﬂ; nüfusun tamam›n›n Sünni Müslüman oldu¤u Somali’de ‹MB’nin uygulad›¤› ﬂer’i kanunlar toplum taraf›ndan kabul
görmüﬂtür.5 Fakat 2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda, ‹MB’ye karﬂ› geçici hükümeti
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destekleyen Etiyopya askerlerinin ülkeye girmesiyle kanl› çat›ﬂmalar tekrar
baﬂlam›ﬂt›r.
Somali halk›, 1991 krizinden bu yana devletsiz bir ülkedeki anarﬂi ortam› ve zaman zaman artan gerilim nedeniyle, sürdürülebilir bir yaﬂam aray›ﬂ› ile dünyan›n farkl› bölgelerine iltica etmektedir. Somali, hâlen iltica hareketlerinde kaynak ülkelerden biridir. Etiyopya’n›n 2006 y›l›nda ülkeye girmesi de Somali halk›n› tekrar iltica etmeye zorlam›ﬂt›r.6
‹LT‹CAYA ZORLAYAN KOﬁULLAR VE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YAﬁAM ARAYIﬁI
Yukar›da k›saca özetlenen 1991 sonras› süreç, Somali’de siyasi ve iktisadi hayat›n iﬂleyiﬂini sarsm›ﬂ ve toplumsal yaﬂam› sekteye u¤ratm›ﬂt›r. 1991
sonras›nda, temel insani ihtiyaçlar›n karﬂ›lanamad›¤›, zaman zaman insanlar›n can güvenli¤inin dahi tehlikeye girdi¤i görülmektedir.
Fiziki tehditler, ﬂiddet, zulüm, anarﬂi, ya¤ma, adam kaç›rma gibi hadiseleri birebir yaﬂayan Somalililer, devletsiz bir ülkede düzenli e¤itim ve sa¤l›k
imkânlar›ndan faydalanamamakta, istihdam edilememekte, dolay›s›yla Somali’de bir gelecek kurma, “sürdürülebilir bir yaﬂam” inﬂa etme ümitlerini
yitirmektedir. Swiss Forum for Migration and Population Studies’in Somalili mültecilerle ilgili yay›nlad›¤› bir çal›ﬂmada, bahsi geçen atmosferin Somalililerin
baﬂka ülkelere iltica etmelerinde etkili oldu¤u belirtilmektedir. Etiyopya’ya
s›¤›nan bir Somalili mülteci, kendisini ilticaya götüren süreci ﬂöyle
anlatmaktad›r:
“Y›llard›r savaﬂla yaﬂ›yor, tahammül ediyordum; güvenlik yetersizdi, ailemin
zarar görebilece¤i, evimin ya¤malanabilece¤i korkusu ile yaﬂ›yordum. Eﬂim
ve o¤ullar›mdan biri öldürülünce ayr›lmaya karar verdim. Bu çok fazlayd›.
Daha fazla dayanamazd›m.” (Erkek, Etiyopya)7
Somali’de sosyal kurumlar›n iﬂleyiﬂi ve bu kurumlara eriﬂim çok s›n›rl›d›r. Ülkede yaﬂayan ilkokul ça¤›ndaki çocuklar›n sadece %22’si okula gidebilmektedir.8 Kimi zaman baﬂkent Mogadiﬂu’da okul, üniversite ve hükümet binalar› mülteciler için bar›nak olarak kullan›lmak durumunda kalm›ﬂt›r. Somalililer, toplumsal düzenin iﬂleyiﬂi için gerekli olan sosyal hizmetlerden
mahrumdur. ‹ﬂ imkânlar›n›n olmamas›, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinden faydalan›lamamas› hayat› oldukça zorlaﬂt›rm›ﬂt›r. Son y›llarda ise, yüksek enflasyon ve küresel ekonomik kriz, Somalililerin al›m güçlerinin düﬂmesine,
temel g›da ihtiyaçlar›n› dahi karﬂ›layamayacak duruma gelmelerine neden
olmuﬂtur. Küresel kriz nedeniyle, diasporadaki Somalililerden ülkedeki akrabalar›na gelen ekonomik destek de azalm›ﬂt›r.9
Sosyal hizmetler ve ekonomik yaﬂam aç›s›ndan yaﬂanan zorluklara ek
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olarak ülkede hükümet güçleri ve di¤er gruplar aras›nda süregelen çat›ﬂmalar, özellikle baﬂkent Mogadiﬂu ve çevresinde güvenlik sorunlar›n› artt›rm›ﬂt›r. Can ve mal güvenli¤inin hedef hâline gelmesi, hükümet askerlerinin ya¤malar›, yol blokajlar›, ticari iﬂleyiﬂi engellemeleri, insani yard›mlar›n ülkeye
giriﬂinin s›n›rland›r›lmas› gibi etkenler de yaﬂam› zorlaﬂt›rmaktad›r. Sokak
çat›ﬂmalar› nedeniyle baﬂkent halk› çevredeki yerleﬂim birimlerine da¤›lm›ﬂ
durumdad›r. Bu ﬂartlar›n sonucu ise, Somalililerin gerek ülke içerisinde yer
de¤iﬂtirmeleri gerekse baﬂka ülkelere s›¤›nmalar› olmuﬂtur.
2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda Etiyopya askerlerinin Somali’ye girmesi ve sivillerin yo¤un yaﬂad›¤› bölgelere keyfi sald›r›larda bulunmalar› ile 1991 y›l›ndan bu yana yaﬂanan kaosta yeni bir ﬂiddet dalgas› baﬂlam›ﬂt›r. 2007 ve
2008’de Mogadiﬂu’daki hareketlilik civar ﬂehirlere yay›lm›ﬂ; 2008 y›l› ortas›na
gelindi¤inde ülkenin büyük bir k›sm› geçici hükümetin kontrolünden ç›km›ﬂt›r. Etiyopya güçlerinin sivillerin yo¤un yaﬂad›¤› bölgelere geliﬂigüzel sald›r›larda bulunmas› geniﬂ kitleleri yer de¤iﬂtirmeye zorlam›ﬂt›r. Sadece 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda çat›ﬂmalar nedeniyle 400.000 kiﬂi yer de¤iﬂtirmiﬂtir.10
Siyasi gerilim, toplumsal huzurun bozulmas› ve
güvenlik sorunlar›na ek
olarak ülkede görülen kurakl›k da göç hareketlerini
tetiklemektedir. Hâlihaz›rda yaﬂanan kurakl›k nedeniyle 10 milyonluk Somali
nüfusunun 3,2 milyonu
acil yard›ma muhtaç hâle
gelmiﬂtir.11
Ülkede istikrarl› bir
sosyal ve siyasi düzen kurulamad›¤› için kurakl›k ve
iklim ﬂartlar›na ba¤l› sorunlarla mücadelede etkili
yöntemler geliﬂtirmek de
mümkün olmamakta ve
bu durum insanlar› göçe
zorlamaktad›r. 2009 y›l›nda Somali’de ciddi bir kurakl›k olaca¤› tahmin edilmekte; g›da göstergeleri de
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özellikle kronik açl›k görülen bölgelerde acil yard›ma ihtiyac›n artaca¤›na
iﬂaret etmektedir.12
SOMAL‹L‹ MÜLTEC‹LER
Somali, mültecili¤in tüm yönleri ile gerçeklik kazand›¤› bir co¤rafyad›r.
Göçmenler, mülteciler veya ülkesinde yerinden edilen kiﬂiler her daim Somali’nin
en önemli gerçeklerinden biri olmuﬂtur. Devletsiz yap›, güvenlik sorunu, hayati tehlike, iﬂsizlik ve geçim kaynaklar›n›n k›tl›¤› dolay›s›yla temel insani ihtiyaçlar›n karﬂ›lanamamas› gibi nedenlerle Somalililer evlerini, yurtlar›n› b›rakarak yeni yaﬂam alanlar› aramak durumunda kalm›ﬂt›r.
SOMAL‹ ‹ÇER‹S‹NDE HAREKETL‹L‹K
Somali, günümüz itibar›yla ülke içerisinde 1,3 milyon yerinden edilmiﬂ
kiﬂiyi bar›nd›rmaktad›r. Somali’nin kuzeyindeki Somaliland ve Puntland görece olarak sakin iken, baﬂkent Mogadiﬂu ve çevresi, çat›ﬂmalar ve kurakl›k
nedeniyle göç vermektedir.
Baﬂkent Mogadiﬂu ile Afgoi aras›nda bulunan koridorda, baﬂkentin 10-30 km
d›ﬂ›nda, 100-200.000
mülteci derme çatma
yerlerde yaﬂamaktad›r.
Etiyopya askerlerinin
2008 y›l› sonunda ülkeden çekilmesinin ard›ndan, 60.000 kiﬂi Mogadiﬂu’ya geri dönmüﬂtür
ancak baz› aileler yol
masraflar›n› karﬂ›layacak maddi imkâna sahip olmad›klar› için Mogadiﬂu’ya dönememekte; dönenler ise evlerini
yerinde bulamad›klar›ndan ya da yeterince
güvenli bir ortam olmad›¤› için tekrar baﬂka bir
bölgeye göç etmek durumunda kalmaktad›r.13 Baﬂkente dönenler için de her ﬂey yoluna girmiﬂ de¤ildir:
Somali içerisinde yer de¤iﬂtiren kiﬂiler, 01.02.2007-17.06.2008
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“Burada hayat›m›z› yeniden kurmak için hiç bir ﬂeyimiz yok. Eﬂim olmadan
çocuklar›ma nas›l bakaca¤›m› bilmiyorum. Aylard›r onu görmüyoruz, ölü mü
sa¤ m› bilmiyoruz. Burada iﬂlerin yolunda gidip gitmeyece¤inden emin de¤ilim. Kamptaki komﬂular›ma yerimi korumalar›n› söyledim. Ne olur ne olmaz.” (Havva Salad Halane, baﬂkent yak›nlar›ndaki bir mülteci kamp›nda 18 ay kald›ktan sonra Mogadiﬂu’ya iki çocu¤u ile birlikte geri
döndü.)14
Baﬂkent Mogadiﬂu’dan çevre bölgelere, ülkenin güneyinden kuzeye, Somaliland ve Puntland bölgesine göçler yaﬂanmaktad›r. Puntland, Aden Körfezi giriﬂinde yer ald›¤› için Yemen’e geçiﬂlerde üs olarak kullan›lmakta; Somaliland ise hem ülkenin güneyinden gelen kiﬂilerin hem de Somaliland içerisinde kabile çat›ﬂmas› nedeniyle yer de¤iﬂtiren kiﬂilerin yükünü taﬂ›maktad›r.
SOMAL‹’DEN D‹⁄ER ÜLKELERE HAREKET
Somali diasporas›, dünyadaki en büyük diasporalardan biridir. Somali
nüfusunun %14’ü diasporada yaﬂamaktad›r. Somali diasporas›, Afrika Boynuzu ve Yemen Körfez ülkeleri, Bat› Avrupa ve Amerika’da yo¤unlaﬂm›ﬂ durumdad›r. Kenya ve Yemen, Avrupa içerisinde ilk s›rada ‹ngiltere, sonras›nda Hollanda, Norveç, ‹sveç, Danimarka ve ‹talya Somalililere ev sahipli¤i
yapmaktad›r. Somali diasporas›n›n ülke ile ba¤lant›s› devam etmekte ve y›llard›r kaosun sürdü¤ü Somali ekonomisine önemli katk›lar› olmaktad›r. Somali halk›n›n günlük gelirinin %23’ü diasporadan gelmektedir.15
Somali, ilk güzergâh olarak civar ülkelere; Kenya, Etiyopya, Cibuti ve Yemen’e; Avrupa ve KuFarkl› ülkelere yasal olarak s›¤›nma talebinde
zey Amerika’ya geçiﬂbulunan Somalililerin say›s› 438.000’dir.
lerde birer durak olaGENEL
Sadece 2008 y›l›nda, Etiyopya, Yemen, Cibuti
ve Kenya’ya 100 bin Somalilinin s›¤›nma
rak da M›s›r ve Güney
talebinde bulundu¤u tahmin edilmektedir.
Afrika’ya göçler verKenya’n›n Dadaab bölgesinde yaklaﬂ›k
mektedir. Acil bir du250.000 Somalili bulunmaktad›r.
KENYA
rum (örne¤in çat›ﬂmaOcak 2009-May›s 2009 aras›nda, 24.000’den
fazla Somalili, Kenya’ya geçmiﬂtir.
lar) sonucunda yerinden edilen kiﬂiler, yolOcak 2009’dan bu yana 3000 Somalili
ET‹YOPYA
Etiyopya’ya geçmiﬂtir.
culu¤un k›sa süreli
Cibuti, Somalililer için Yemen’e geçiﬂte önemli
olaca¤›n› düﬂünerek
C‹BUT‹
bir noktad›r.
yola ç›kmakta, ülke
2008 sonu itibar› ile Yemen’de ço¤u Somalili
YEMEN
içerisinde yer de¤iﬂtir129.000 Afrikal› bulunmaktad›r.
mekte veya komﬂu ülGüney Afrika ve M›s›r, Somalililer için Avrupa
GÜNEY AFR‹KA
ve
Kuzey
Amerika’ya
geçiﬂlerde
üstür.
VE MISIR
kelere s›¤›nmaktad›r.
Avrupa ve Amerika k›Somali’den di¤er ülkelere hareket
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tas›na gerçekleﬂen geçiﬂler ise genelde önceden planlanm›ﬂ ve uzun süreli
yer de¤iﬂtirmelerdir.
KOMﬁU ÜLKELERE GÖÇLER
Somali’deki mevcut durum, her ay binlerce Somalilinin komﬂu ülkelere
göç etmesine neden olmaktad›r. Somali’den farkl› ülkelere yasal olarak s›¤›nm›ﬂ olan 438.000 Somaliliye ek olarak; 2008 y›l›nda Etiyopya, Yemen, Cibuti ve Kenya’ya 100.000 Somalilinin s›¤›nma talebinde bulundu¤u tahmin
edilmektedir. Ocak 2009’dan bu yana 24.000’den fazla Somalili Kenya’ya,
3000 Somalili Etiyopya’ya geçmiﬂtir. Bunda bu y›l Somali’de görülen kurakl›k dalgas›n›n da etkisi bulunmaktad›r.16
Somalili mülteciler, yasal veya yasal olmayan, görünür veya görünmez
olarak evlerini, ailelerini ve belki de geçmiﬂlerini, tarihlerini geride b›rakarak
s›¤›nd›klar› yerlerde hayata tutunmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Somalili mültecilerin ilk muhataplar›, do¤al olarak kendilerine en yak›n olanlar›, yani komﬂular›d›r. Afrika Boynuzu’nda Somali’ye komﬂu olan ülkeler, Somalilerin hikâyesine ortak olmaktad›r.

Bilinmeyene yolculukta zor bir durak
Dadaab’a 2009 y›l› baﬂ›nda ulaﬂan mültecilerin yar›s›ndan fazlas›n› kad›n ve çocuklar oluﬂturuyor.
Yeni gelen mültecilerden bir k›sm›, kad›n ve çocuklar da dâhil, 800 km’lik yolu 16 gün boyunca

yürüyerek kampa ulaﬂt›lar. Dadaab’taki 90.000 kapasiteli bölgede, 261.000 kiﬂi bar›n›yor. Kamp›n
bar›naklar› ve altyap› hizmetleri bu nüfusu bar›nd›rmak için yeterli de¤il.

DÜNYANIN EN KALABALIK MÜLTEC‹ KAMPI ‹LE KENYA
Kenya, Somali’de yaﬂanan krizin en yak›n hissedildi¤i ülkelerden biridir.
Hâlihaz›rda Kenya’da 500.000’den fazla Somalili oldu¤u tahmin edilmektedir. Kenya-Somali s›n›r›na yak›n bir bölge olan Dadaab’da bulunan üç mülteci kamp›, dünyada mülteci nüfusunun en yo¤un oldu¤u mülteci kamplar›d›r.17
90.000 kapasiteli Dadaab mülteci kamplar›nda, Mart 2009 itibar›yla
261.000 mülteci bar›nmaktad›r. 2008 y›l›nda 60.000 Somalili Dadaab’a geçmiﬂken (yani günde 165 kiﬂi), 2009’un ilk üç ay›nda bu bölgeye ulaﬂan Somalililerin say›s› 20.000’i aﬂm›ﬂ durumdad›r. Dadaab’daki koﬂullar mültecilerin
ihtiyac›n› karﬂ›layamamaktad›r. Kampta kolera gibi bulaﬂ›c› hastal›klar görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r; bar›nma, g›da ve temizlik imkânlar› da yeterli de¤ildir. Mülteciler âdeta bir yokluktan baﬂka bir yoklu¤a gelmiﬂlerdir. Kampta
yaﬂayan mülteciler, içinde bulunduklar› durumu, “Somali’de bile yaﬂam da-
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ha iyiydi. Burada Somali’den farkl› olan
tek ﬂey güvenlik. Burada güvenlik sorunu yok ama imkânlar Somali’yi arat›yor.” ﬂeklinde ifade
etmektedirler.18
Kenya hükümetinin s›n›r kap›s›n›
kapatmas› da Somalilileri, Kenya’ya illegal yollarla girmeye
zorlamakta ve onlar›
rüﬂvet, taciz, zorla
s›n›r d›ﬂ› edilme gibi
uygulamalarla karﬂ›
karﬂ›ya b›rakmaktad›r. Somalililer, s›n›r›
geçtikten sonra tutuklanabilmekte, iﬂkence görmekte veya Dadaab’a sa¤ salim ulaﬂmak için rüﬂvet ödemek durumunda b›rak›labilmektedirler.19
SOMAL‹L‹ MÜLTEC‹LER ET‹YOPYA’DA
Somali’nin geçmiﬂte de günümüzde de sorun yaﬂad›¤› komﬂusu Etiyopya,
ayn› zamanda kaostan kaçan Somalililere ev sahipli¤i yapmaktad›r. Etiyopya,
90’l› y›llarda Somali’den gelen 630.000 mülteciyi sekiz kampta bar›nd›rm›ﬂt›r.
Bu mülteciler, 1997 ve 2005 y›llar› aras›nda geri dönmüﬂ ve Etiyopya’da sadece bir mülteci kamp› kalm›ﬂt›r.20 2006’dan bu yana, Etiyopya ile Somali aras›nda fiili savaﬂ durumu devam etti¤i için, son y›llarda Somali’den Etiyopya’ya
mülteci ak›m› görülmemekteydi. Ancak 2008 y›l› sonunda Etiyopya askerlerinin Somali’den çekilmesinden bu yana, 3000 Somalili Etiyopya’ya geçmiﬂtir.21
B‹R GEÇ‹ﬁ NOKTASI YEMEN
Yemen, Somalililerin yo¤un olarak göç ettikleri ülkelerin baﬂ›nda gelmektedir. 2008 y›l› sonu itibar›yla Yemen’de ço¤u Somalili olan 129.000 Afrikal› bulunmaktad›r.22 Yemen, Somalililer için yaﬂamlar›n› sürdürebilecekle-
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ri, iltica baﬂvurusunda bulunabilecekleri üçüncü ülkelere giden yolda bir geçiﬂ ülkesidir. Yemen, zihinlerde hayata aç›lan kap›d›r. Yemen hükümetinin
ülkeye ulaﬂan Somalilileri do¤rudan mülteci olarak kabul etmesi ve Yemen’in gerek Körfez ülkelerine gerekse Bat›’ya geçiﬂte bir üs olmas›, ülkeyi
Somalililer için cazip hâle getirmektedir.
Ancak Somalili mültecilerin Yemen yolculu¤u, ço¤u zaman ma¤durlar›n suiistimal edildi¤i, yola ç›kan›n amac›na ulaﬂamad›¤› bir macerad›r. Yemen yolunda Somalili mültecileri ilk bekleyen, insan tacirleridir. Onlarca kiﬂi Yemen’e götürülme vaadiyle -bir Somalili için ciddi bir mebla¤ olan- 100’er
dolar karﬂ›l›¤›nda feribotlara bindirilmekte; kimi zaman Yemen’e ulaﬂmadan yolda hayatlar›n› kaybetmekte, kimi zaman da insan tacirleri taraf›ndan
gece boyu Aden Körfezi’nde dolaﬂt›r›ld›ktan sonra Somali sahiline b›rak›lmaktad›r. Yemen’e yak›nl›¤› sebebiyle Somali’nin di¤er bölgelerinden ülkenin kuzey bölgesindeki ba¤›ms›z idari bölge olan Puntland’e göçler yaﬂanmakta; uzun sahil ﬂeridi ve Yemen’e yak›nl›¤› ile Puntland, insan kaçakç›lar›n›n ve yeni bir hayata kap› aralama umudunda olan Somalililerin buluﬂma
noktas› olmaktad›r.23 Yemen, Somalililerin insan kaçakç›lar› ile karﬂ›laﬂt›klar› rotalardan ilkidir.
YEN‹ B‹R HAYAT ‹Ç‹N BATI’YA GÖÇ
Ülkelerinde yaﬂanan iç savaﬂ nedeniyle Somalilerin sürdürülebilir bir
yaﬂam atmosferi arad›¤› yerlerin baﬂ›nda Avrupa ülkeleri gelmektedir. Somalililer Yemen, M›s›r, Türkiye gibi ülkeler üzerinden kimi zaman gayriresmî yollarla kimi zaman da s›¤›nd›klar› ülkelerin kendilerini üçüncü ülkelere
göndermesi yolu ile Avrupa ülkelerine ulaﬂmaya çal›ﬂmaktad›rlar. 1997 ve
2005 y›llar› aras›nda Avrupa ülkelerine Somalililer taraf›ndan yap›lan s›¤›nma baﬂvurular› say›s› tablodaki gibidir: 24
Somali diasporas› dünyadaki en büyük diasporalardan
birini oluﬂturmaktad›r. Somali, Irak’tan
sonra vatandaﬂlar›
geliﬂmiﬂ ülkelere en
fazla s›¤›nma baﬂvurusunda bulunan ülkedir.

Ülke ad›

S›¤›nma baﬂvurusu

Ülke ad›

S›¤›nma baﬂvurusu

‹ngiltere

45000

Almanya

4000

ABD

12000

‹talya

3000

Hollanda

13000

Belçika

2000

Norveç

10000

‹rlanda

1500

‹sveç

7000

Avusturya

1000

‹sviçre

5000

Finlandiya

1000

Danimarka

5000

Türkiye

1000

Kanada

5000
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2008 y›l›nda 21.800 Somalili geliﬂmiﬂ ülkelere s›¤›nma talebinde bulunmuﬂtur.25 S›¤›nma veya iltica talepleri Avrupa ülkelerinden kabul alan Somalililer, bu ülkelerde yerleﬂmekte ve ülkelerine geri dönmeyi düﬂünmemektedirler. Örne¤in, 18 yaﬂ›nda iken Mogadiﬂu’dan güneye do¤ru yürüyerek Kenya’ya ulaﬂan, bir süre Kenya’da kampta kalan ve daha sonra ABD’ye
iltica eden Mohamed Hassan, ailesi ve arkadaﬂlar› Somali’de olmas›na ra¤men geri dönmeyi düﬂünmemekte, ülkesindeki durumun düzelece¤ine
inanmamaktad›r.26
‹HH ‹NSAN‹ YARDIM VAKFI’NIN SOMAL‹L‹ MÜLTEC‹LERE DESTEKLER‹
10 y›l› aﬂk›n bir süredir Somali’ye yönelik sosyal kalk›nma ve acil yard›m
çal›ﬂmalar› yürütmekte olan ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, bugüne kadar istikrars›z ortamdan hayati derecede etkilenerek iç göçün ma¤duru olmuﬂ mülteciler ve benzer ma¤duriyetleri yaﬂamas›na ra¤men kendi köy ve kasabalar›nda yaﬂanmaya devam edenler için 196 su kuyusu, 9 mescit, 2 ‹slami e¤itim merkezi; dul han›mlara yönelik bir e¤itim enstitüsü ve bir mesleki e¤itim
merkezi inﬂa etmiﬂtir. Bunun yan› s›ra iç savaﬂ ve kurakl›ktan etkilenen ço¤u mülteci binlerce aileye acil g›da yard›mlar›; e¤itim çal›ﬂmalar› kapsam›nda ö¤renci burslar›; k›rtasiye yard›mlar›; 3000 yetimin bak›m ve desteklenmesi; sa¤l›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda 4000’den fazla Somalili katarakt hastas›n›n tedavisi; Ramazan ve Kurban dönemlerindeki Ramazan kumanyalar›
ve kurban eti destekleriyle Somali’nin ma¤dur insanlar›n›n yan›nda olmaya
gayret göstermiﬂtir.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ayn› zamanda umut yolculu¤una ç›karak ülkemiz s›n›rlar› içerisinde bulunan Somalili mültecilere yönelik olarak da insani yard›m faaliyetlerine devam etmektedir.
SONUÇ
Afrika Boynuzu’ndaki stratejik konumu ile uluslararas› aktörlerin ilgi oda¤›
olan Somali, 1991 y›l›ndan bu yana iç savaﬂla mücadele etmektedir. Devletsiz
yap› ve anarﬂi nedeniyle, toplumsal düzen aç›s›ndan gerekli olan kurumlar›n iﬂleyiﬂi aksam›ﬂ; iﬂsizlik, geçim kaynaklar›n›n yetersizli¤i ve güvensizlik ortam›,
Somali’yi 90’l› y›llardan itibaren mülteci veren bir ülke konumuna getirmiﬂtir.
Günümüzde 10 milyonluk Somali halk›n›n 3,5 milyonu acil yard›ma
muhtaçt›r; ülke içerisinde 1,3 milyon kiﬂi yer de¤iﬂtirmiﬂtir. Dünyan›n farkl›
ülkelerine yasal olarak s›¤›nma talebinde bulunan yaklaﬂ›k 500.000 Somalili
vard›r. Ve baﬂka ülkelere s›¤›nan Somalililerin say›s› her geçen gün artmaktad›r. Sadece Ocak 2009’dan bu yana 24.000’den fazla Somalili Kenya’ya,
3000 Somalili de Etiyopya’ya geçmiﬂtir.
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Somali’den baﬂka ülkelere s›¤›nan kiﬂilerle yap›lan mülakatlar göz
önünde bulunduruldu¤unda, 1991’den bu yana bir toplumsal düzenden
mahrum yaﬂayan Somalililerin, ülkelerinde bir gelecek inﬂa etmenin mümkün olmad›¤›n› düﬂündükleri görülmektedir. Somali, “sürdürülebilir bir yaﬂam” için elveriﬂli görülmemektedir. Ancak, yurtlar›n›, yaﬂamlar›n›, geçmiﬂlerini geride b›rakarak gerek komﬂu ülkelere gerekse dünyan›n farkl› bölgelerine s›¤›nan Somalililerin, s›¤›nd›klar› ülkelerde huzur ve sükûnet bulmalar› da kolay olmamaktad›r. Somalililer, Kenya ve Yemen örne¤inde görüldü¤ü gibi, uzun süre sa¤l›ks›z mülteci kamplar›nda bar›nabilmekte; insan tacirleri taraf›ndan suiistimal edilebilmekte; umuda yolculu¤u tamamlamadan
hayatlar›n› kaybedebilmekte; gayriresmî yollar ile girdikleri ülkelerde illegal
bar›nd›klar› için a¤›r bedeller ödemek zorunda kalabilmekte veya bu ülkelerden geri gönderilebilmektedirler.
Somalili mültecilerin s›¤›nd›klar› ülkelerdeki yaﬂam ﬂartlar›n›n düzeltilmesi, zorla geri gönderilmelerinin engellenmesi, iltica baﬂvurusu ile ilgili süreçlerde hukuki destek sa¤lanmas› gibi ad›mlar, Somalili mülteciler için rahatlat›c› olabilir. Ancak, yap›lmas› gereken mülteci hareketlerinde kaynak
ülke olan Somali’de, mülteci üreten ﬂartlar›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Etiyopya askerlerinin 2008 y›l› sonunda ülkeden çekilmesi ve bir önceki geçici hükümete k›yasla daha geniﬂ tabanl›/kapsay›c› bir hükümet kurulmas›, Somali’de sükûnetin sa¤lanaca¤› yönünde bir beklenti do¤urmuﬂtur. Ancak bekle-

Somalili Mülteci
Üç y›ldan fazla zamand›r Türkiye’de
yaﬂ›yor. 1991’den bu yana Somali’de
yaﬂanan hükümet boﬂlu¤u, insanlar›n
hayat›n› oldukça zorlaﬂt›rm›ﬂ. Ülkesinde
toplu ölümler ve sebepsiz yere öldürülen
insanlara ﬂahit oldu¤unda daha güzel bir
hayat için yola ç›km›ﬂ. ‹stedi¤i sadece bir
insan›n en temel hakk› olan yaﬂama
hakk›na sahip olmak. Risk alt›nda
yaﬂanan bir hayat›n yar›m ve de¤ersiz
oldu¤unu anlat›yor. Yaﬂam ümidi
olmayan, her an tehlike içinde yaﬂayan
binlerce kiﬂi var Somali’de. Mülteci olarak
bir yerde yaﬂamak ise hayatlar›n›n
korundu¤u anlam›na geliyor. “Biz bir
insanl›k dram›n›n parças›y›z; yokluk ya
da iç çat›ﬂmalar nedeniyle her an ölümle
burun buruna yaﬂamaya çal›ﬂ›yoruz.”
diyor.
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nen olmam›ﬂt›r; hâlen Mogadiﬂu’da ﬂiddet devam etmekte, anlaﬂma sa¤lanamamaktad›r.27
So¤uk Savaﬂ dönemi sonras›nda, uluslararas› güçlerin bölge ile ilgili tutumu, stratejik bir co¤rafya olan Somali’yi istikrars›zlaﬂt›rarak bu yolla yönetimde söz sahibi olmay› amaçlam›ﬂt›r. Mevcut siyasi yap›n›n ve uluslararas› yaklaﬂ›m›n yak›n bir zamanda de¤iﬂmeyece¤i gerçe¤inden hareketle Somali’deki iç ve d›ﬂ göçün k›sa vadede çözümlenemeyece¤ini söyleyebiliriz.
Bu noktada, bölgeyi istikrars›zlaﬂt›racak yeni uluslararas› müdahalelerden
kaç›n›lmal›, ülke içinde taraflar› uzlaﬂt›racak çözüm aray›ﬂ›na gidilmeli ve
bu süreçte mültecilerin durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi ve mültecilere insani yaﬂam koﬂullar›n›n sunulmas› için daha fazla inisiyatif al›nmal›d›r.

Sonnotlar
1 Uluslararas› hukukta, “mülteci/refugee” kavram›, dili, dini, siyasi görüﬂü vb. nedenlerle zulüm

görme korkusuyla baﬂka bir ülkeye s›¤›nan ve s›¤›nma talebi, baﬂvuru ülkesi taraf›ndan resmen
kabul edilen kiﬂiler için kullan›l›r. S›¤›nma talebi sonuçlanmam›ﬂ kiﬂiler “s›¤›nmac›” olarak tan›mlan›rken; baﬂka bir ülkeye geçmeyen ancak yine benzer nedenlerle kendi ülkesinde yer de¤iﬂtiren kiﬂiler, “ülkesinde yerinden edilen kiﬂi/internally displaced person” olarak, sadece ekonomik nedenlerle baﬂka bir ülkede yaﬂama baﬂvurusunda bulunan kiﬂiler ise “göçmen/migrant”
olarak tan›mlan›r. Bu makalede; “mültecilik sorunu”, “mülteci problemleri”, “mültecilik gerçe¤i”
gibi tan›mlar, sadece “mülteci” statüsünde olan kiﬂi ve gruplara at›fta bulunmak için de¤il, yaﬂad›¤› yerleri terk etmek durumunda kalan tüm gruplar› refere etmek için kullan›lm›ﬂt›r. Mültecilikle ilgili temel kavramlar için bkz: Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, S›¤›nma ve Mülteci Konular›ndaki Uluslararas› Belgeler ve Hukukî Metinler, Ankara, 1998.
2 Afrika tarihi ve sömürgecilik geçmiﬂi için bkz: Türkkaya Ataöv, Afrika Ulusal Kurtuluﬂ Mücade-

leleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›, Ankara, 1977.
3 Somali, 1991 öncesinde de önemli göç dalgalar› yaﬂam›ﬂt›r. Somali, kuruldu¤undan bu yana

göç hareketlerinin görüldü¤ü bir ülke olagelmiﬂtir. Örne¤in, 1969 askerî darbesinin ard›ndan, askerî yönetimin zulmünden kaçan yüz binlerce kiﬂi Etiyopya’ya s›¤›nm›ﬂt›r. 1977-80 y›llar› aras›nda, Etiyopya ve Somali aras›nda yaﬂanan Ogaden Savaﬂ› sonucunda iki milyon kiﬂi mülteci
konumuna düﬂmüﬂtür. Yine 1982-83 y›llar› aras›nda ve 86’da Somali içerisinde yaﬂanan isyanlar ve iç kar›ﬂ›kl›klar s›ras›nda mülteci hareketleri görülmüﬂtür. 1991-92 y›llar› aras›nda yaﬂanan iç savaﬂta ise 50.000 kiﬂi ölmüﬂ; yine bu savaﬂ s›ras›nda sadece 300.000 kiﬂi açl›ktan dolay›
hayat›n› kaybetmiﬂ, savaﬂ›n neden oldu¤u güvensizlik ve ma¤duriyet ortam› insanlar› mültecili¤e zorlam›ﬂt›r. ‹HH Araﬂt›rma Komisyonu, Zengin K›tan›n Açl›k Öyküsü: Afrika, ‹lmi Toplant›lar
Serisi 1, 2007, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ‹stanbul, s. 161.
4 “Somalia”, Africa Continental and Country Profiles, Africa Institute of South Africa, 1998.
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6 Etiyopya müdahalesinden sonra sadece 2007 y›l›n›n Nisan ay›nda 400.000 Somalili yerlerinden

edildi. 2007 y›l›nda toplam 700.000 Somalili, baﬂkent Mogadiﬂu’dan ülkenin farkl› yerlerine göç
etti. Ken Menkhaus, Somalia: A National or Regional Disaster?, WRITENET, Nisan 2009, s. 3.
7 Joelle Moret, Simon Baglioni, Denie Efionayi-Mader, The Path of Somali Refugees into Exile, Swiss

Forum for Migration and Population Studies, University of Neuchatel, Neuchatel, 2006, s.78.
8

“Somalia”, Info by Country, UNICEF, http://www.unicef.org/infobycountry/somalia_

statistics.html.
9 “Somalia: Security and protection crisis continues despite peace deal”, Internal Displacement

Monitoring Center, http://www.internal-displacement.org, 20.05.2009.
10 Ken Menkhaus, s. 3.
11 “Widespread humanitarian crisis affecting 3.2 million people or 42% of the total population”,

Food Security and Nutrition Analysis Unit Somalia, http://www.fsausomali.org, 05.02.2009.
12 “Somalia: Political Progress, Humanitarian Stalemate, Refugees International”, http://www.

refugeesinternational.org, 3 Nisan 2009.
13 “Somalia: 60,000 return to unstable conditions in capital”, UNHCR, http://www.unhcr.org/ref-

world, 15.05.2009.
14 “Somalia: IDPs returning to ‘risky’ Mogadishu”, http://www.unhcr.org/refworld, 05.03.2009.
15 Hassan Sheikh ve Sally Healy, Somalia’s Missing Million: The Somali Diaspora and its Role in Deve-

lopment, UNDP, Mart 2009.
16 “Somalia: 60,000 return to unstable conditions in capital”, UNHCR, http://www.unhcr.org/ref-

world, 15.05.2009.
17 “Thousands of Somalis still fleeing to Kenya”, UNHCR, http://www.unhcr.org/refworld,

27.03.2009.
18 “Somali refugees fleeing war, face danger, abuse in camps”, The Huffington Post, www.huffin-

gtonpost.com, 26.03.2009.
19 ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü’nün Dadaab mülteci kamp› ile ilgili raporu için bkz: Gerry Simp-

son, From Horror to Hopelessness: Kenya’s Forgotton Somali Refugee Crisis, Human Rights Watch
(HRW), 2009.
20 “UN concerned over Kenya’s forcible return of Somali asylum-seekers”, UNHCR, http://

www.unhcr.org/refworld, 03.04.2009.
21 “Somalia: 60,000 return to unstable conditions in capital”, UNHCR, http://www.unhcr.org/ref-

world, 15.05.2009.
22 “Somalia: Potential migrants gather in Puntland” UNHCR, http://www.unhcr.org/refworld,

29.05.2009.
23 “Somalia: Potential migrants gather in Puntland”, UNHCR, http://www.unhcr.org/refworld,

29.04.2009.
24 Hassan Sheikh ve Sally Healy, s. 8-9.

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 142

142
25 “A Somali Refugee Family’s Quest for Healing”, http://news.yahoo.com, 22.05.2009.
26 “Somali refugees describe a country in chaos”, www.minnpost.com, 01.12.2008.
27 Örne¤in, 22 May›s 2009 tarihli bir habere göre, Mogadiﬂu’da çat›ﬂmalar hâlen devam ediyor.

May›s ay›n›n baﬂ›nda 49.000 kiﬂi Mogadiﬂu’yu terk etmek durumunda kalm›ﬂt›r. 15 May›s’ta yaﬂanan çat›ﬂmalarda 45 kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂtir. “Rebels rush to Mogadishu, residents fear more bloodshed” http://www.reuters.com, 22.05.2009.
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Diken Üstündeki
Do¤u Türkistan Mültecileri
(Ahsen Utku; Gazeteci)
G‹R‹ﬁ
Do¤u Türkistan meselesi, günümüzde yaﬂanan pek çok “az›nl›k” meselesi aras›nda belki de en fazla kangrenleﬂen ancak buna karﬂ›n dünyaya en
az duyurulabilen meselelerden biridir. Çin’in uygulad›¤› bask› politikalar› nedeniyle dünya çap›nda yank› bulan ve 2008 Çin Olimpiyatlar› öncesinde ve
olimpiyatlar boyunca bütün dünyada düzenlenen protestolarla uluslararas›
kamuoyunun gündemine s›k s›k gelen Tibet kadar “ﬂansl›” olamayan Do¤u
Türkistan, unutulmaya yüz tutmuﬂ bir co¤rafya say›labilir. Do¤u Türkistan’›n ve Uygur Türklerinin bu unutulmuﬂlu¤u, Çin politikalar›n›n bir sonucu olmakla beraber uluslararas› kamuoyunda bir sorunun ilgi görmesi için
hangi kriterlerin gerekli oldu¤u sorusunu da ak›llara getirmekte.
Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Tibet, Çin, Mo¤olistan ve Rusya’n›n aras›nda yer alan ve 1.828.418 km2lik bir
alana yay›lan Do¤u Türkistan, dünyan›n geri kalan›ndan âdeta yal›t›lm›ﬂ gibidir. Geniﬂ ve tar›ma elveriﬂli topraklar› ve sahip oldu¤u zengin maden kaynaklar›na ra¤men tamamen geri b›rak›lm›ﬂ bir bölge olan Do¤u Türkistan,
kelimenin tam anlam›yla varl›k içinde yokluk yaﬂamaktad›r.
Do¤u Türkistan halk› Çin’in bölgede nüfuz kurma çabalar› sonucu çeﬂitli bask›lara maruz kalmakta; sistemli y›ld›rma politikalar› sonucu yurtlar›n›
terk etmeye zorlanmaktad›r. Bölgenin demografik ve kültürel yap›s›n› temelden sarsan Çin, Uygur Türklerinin ço¤unlukta oldu¤u Do¤u Türkistan topraklar›n›n yüzy›llard›r taﬂ›d›¤› ismin aksine, dünyaya, Çin’in resmî kaynaklar›nda geçen “Sincan/Yeni Kazan›lm›ﬂ Topraklar Diyar›” ismiyle tan›nmaktad›r.
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DÜNDEN BUGÜNE DO⁄U TÜRK‹STAN SORUNU
Do¤u Türkistan topraklar›nda birbiri ard›na farkl› Türk devletleri kurulmuﬂtur ve bu topraklar Çin, Rusya ve Türkiye aras›nda tarih boyunca bir çat›ﬂma, hatta bir “kap›ﬂma” alan› olagelmiﬂtir. Gerek kurulan devletler içinde
hiç bitmeyen iktidar kavgalar› gerekse bu verimli ve geniﬂ topraklar›n yabanc› güçlerin sürekli müdahalesine maruz kalmas› -zaman zaman Çin’i bile
vergiye ba¤layacak güçte devletler kurulmas›na ra¤men- bu devletlerin kal›c›, istikrarl› ve uzun ömürlü bir nitelik kazanmas›n› engellemiﬂtir. Ancak
Do¤u Türkistan’›n bugünkü konumuna geliﬂinin kökenleri, 16. yüzy›la kadar
götürülebilir.
Çin’de hüküm süren Mançu ‹mparatoru Sheng Tsu döneminde iﬂgal edilen Mo¤olistan’a, bölgenin kalabal›k ailelerinden Oryatlar›n lideri Tsewang
Rabdan, Mo¤olistan genel valisi olarak atan›r. Bir süre sonra bu durumdan faydalanmak isteyen Rabdan, Do¤u Türkistan ve Tibet üzerine yürüyerek buralar› kendisine ba¤lar.1 Ancak Rabdan’›n bu giriﬂimi, daha büyük öfkelere yol açmaktan baﬂka sonuçlar do¤urmaz. Çin yönetimi, 1757 y›l›nda önce Do¤u Türkistan’›, ertesi y›l da Tibet’i iﬂgal eder; böylece sadece belirli bir düzeyde yetki
verdikleri kiﬂilerin çok fazla güçlenmemesi için gerekli tedbirleri al›r.
Ancak burada ak›lda tutulmas› gereken bir nokta da ﬂudur ki, maalesef,
Do¤u Türkistan’da Çin bask›s› uygulanmaya baﬂlamadan önce bölgede yaﬂayan Müslümanlar birbirlerini katletmiﬂtir. Çin iﬂgalinin gerçekleﬂti¤i s›rada var olan “Hocalar ‹daresi”, ilk baﬂta Do¤u Türkistan halklar›na ‹slam ö¤retisiyle birleﬂmeyi telkin etmeleri için Ça¤atay Hanedan›’n›n hükümdarlar›
taraf›ndan davet edilirler ve aralar›nda Hoca Ahmed Yesevi, Hoca Bahaüddin Nakﬂibend, Hoca Mahmud-i Azam, Azam’›n o¤lu Hoca ‹shak Veli gibi din
âlimlerinin de bulundu¤u bu hocalar, önceleri halk aras›ndaki ba¤› canl› tutmay› ve hatta K›rg›zlar› da din kardeﬂleri olarak etkilemeyi baﬂar›rlar.2 Ancak daha sonra göreve gelen âlimler zamanla as›l amaçtan uzaklaﬂmaya
baﬂlar ve farkl› hocalar aras›nda tam anlam›yla bir rekabet ortam› do¤ar. Ve
bu ﬂekilde halk› bir araya getirmek için ça¤r›lan hocalar, say›lar› giderek artmak suretiyle devletin büsbütün parçalanmas›na yol açar.3 Özellikle Do¤u
Türkistan ile K›rg›z halklar› aras›nda kurulmaya çal›ﬂ›lan kardeﬂlik ba¤lar›,
yine Müslümanlar taraf›ndan zedelenir; Müslüman, Müslüman’› katletmeye
baﬂlar. ‹ç çat›ﬂmalara zamanla Çin de müdahil olur ve Çin yönetimi, durumu kendi lehine çevirme konusunda son derece baﬂar›l› bir politika yürütür.
Yüzy›l kadar bir zaman sonra da, Müslümanlar art›k ba¤›ms›zl›klar›n› geri
kazanmak için savaﬂ›r hâle gelirler. 1863 y›l›na gelindi¤inde Do¤u Türkistanl›lar, Çin bask›s› ve iﬂgalinden kurtulmak için tam 42 kere ayaklanm›ﬂt›r.4 Bu
tarihten 1878 y›l›na kadar Çinliler bir süreli¤ine geri püskürtülür, ancak bu
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ayaklanmay› yürüten Yakup Bey’in vefat›n›n ard›ndan Do¤u Türkistan yeniden Mançu-Çin yönetimine geçer ve Çin’in bundan sonra bir daha ç›kmamak üzere bölgede kuraca¤› sistemle birlikte Do¤u Türkistanl›lar da yavaﬂ
yavaﬂ kendi yurtlar›nda bar›namaz hâle gelir ve mültecili¤i seçmek zorunda
b›rak›l›rlar.
MÜLTEC‹ SORUNUNUN BAﬁLANGICI
Do¤u Türkistan tarihinde mültecilik, büyük oranda 1949 sonras› gerçekleﬂtirilen büyük göçlerle baﬂlar. 1949 y›l›nda Komünist Çin kuvvetlerinin iﬂgallerine maruz kal›p bir yandan da Sovyet Rusya’s›n›n güvenilmez politikalar› aras›nda kalan Do¤u Türkistanl› liderler Mehmet Emin Bu¤ra ve ‹sa Yusuf Alptekin “vatan için vatandan ayr›lma” karar› verirler. Ve bu karar›n üzerine Do¤u Türkistan’dan kitleler hâlinde oldukça zorlu bir göç baﬂlar ve 1949
y›l›n›n Ekim ay›nda yine bu liderler önderli¤inde 7000 Do¤u Türkistanl›, Hindistan ve Pakistan yollar›na düﬂer.5 Göçmenlerin ulaﬂt›klar› ﬂehirler ve say›lar› hakk›nda çeﬂitli kaynaklar farkl› rakamlar vermektedir. Ancak üzerinde
mutabakata var›lan bir gerçek vard›r ki, bu göçmenlerin de¤il yüzlercesi, binlercesi, zorlu yol koﬂullar›na dayanamayarak istedikleri ﬂehirlere varamadan
hayat›n› kaybeder.
Ancak Do¤u Türkistanl›lar›n göçleri 49 göçüyle sona ermemiﬂ ve göçler
50’li y›llar boyunca devam etmiﬂtir. 1950, 1958, 1959 ve 1961 y›llar›nda farkl› say›larda Do¤u Türkistanl› Tibet, Afganistan ve Türkiye’ye göç etmiﬂtir ancak Türkiye’ye as›l toplu göçler 1952, 1965-66 ve 1977 y›llar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu y›llarda ülkelerini terk etmek zorunda kalan Do¤u Türkistanl›lar›n
say›s› on binleri bulmaktad›r. Örne¤in sadece 1962 y›l›nda Çin’e karﬂ› yürütülen ayaklanmalar sonucunda Bat› Türkistan’a göç eden Do¤u Türkistanl›lar›n say›s› 50.000’i geçmektedir.6
Do¤u Türkistanl›lar›n Türkiye’ye kabul edilmeleri ve yerleﬂtirilmeleri
konusunda Do¤u Türkistanl› liderler ‹sa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin
Bu¤ra en etkili isimlerdendir. Do¤u Türkistanl› göçmenler, Türkiye’de Kayseri ve ‹stanbul baﬂta olmak üzere belirli bölgelere yerleﬂtirilirken bugün Türkiye’de 30.000 civar›nda Do¤u Türkistanl›n›n yaﬂad›¤› tahmin edilmektedir.
GÜNÜMÜZDE DO⁄U TÜRK‹STANLI MÜLTEC‹LER‹N DURUMU
GENEL BAKIﬁ
Göçler 1980’li y›llar boyunca da devam etmiﬂtir. Do¤u Türkistan ile ilgili kesin bilgiler veren kaynaklara ulaﬂmak neredeyse imkâns›z olmakla birlikte bugün dünyan›n farkl› bölgelerine da¤›lm›ﬂ Do¤u Türkistan diasporas›n›n bir ila üç milyon civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir7 ve göçmenlerin

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 148

148

yo¤un olarak yaﬂad›¤› ülkeler s›ras› ile Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan,
Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Almanya, Avustralya, Amerika, Kanada,
‹sveç ve ‹sviçre’dir. Ne var ki, zaman ve uluslararas› geliﬂmeler âdeta Uygur
mültecilerinin aleyhine iﬂlemektedir. Çin yönetiminin her türlü bask› politikas›na maruz kalan Uygur Türkleri için 11 Eylül 2001 sald›r›lar›, daha zorlu
bir sürecin baﬂlang›c› olmuﬂtur. Dönemin ABD yönetiminin baﬂlatt›¤› “terörle savaﬂ›” kendi politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için benimseyen Çin yönetimi,
bask› politikalar› ve iﬂkenceden kaç›p komﬂu ülkelere s›¤›nan bütün Do¤u
Türkistanl›lar› “terörist”, “bölücü” veya “aﬂ›r› dinci” olarak damgalamaktad›r.
Buna karﬂ›n Çin sadece Uygurlara de¤il, ayn› zamanda mültecilerin zorunlu
geri dönüﬂü konusunda komﬂular›na da bask› uygulamaktad›r ki, geri dönmek zorunda kalan mülteciler hapis, iﬂkence ve hatta idama maruz kalmaktad›r. Her ne kadar Do¤u Türkistan’› çevreleyen pek çok ülke 1951 Mülteci
Sözleﬂmesi’ne imza atmam›ﬂ olsa da, mültecilerin bu ﬂekilde “iade edilmesi”, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar Beyannamesi’ne ters düﬂmenin yan› s›ra uluslararas› hukuk normlar›na da ayk›r› bir uygulamad›r.8
Çin hükümetinin Do¤u Türkistanl›lar ve Do¤u Türkistanl› mültecilere
yönelik tutumu, uluslararas› insan haklar› örgütlerinin de yak›n takibi alt›ndad›r. Çin’in bask› politikalar› ve Do¤u Türkistanl› mültecilerin durumu ile
ilgili düzenli raporlar haz›rlayan kuruluﬂlardan biri olan Uluslararas› Af Örgütü (UAÖ)’nün raporlar›nda kulland›¤› ifadeler bile, durumun ciddiyetini
göstermektedir. “Uygurlar, Çin’in ‘Terörle Savaﬂ’ Ad›na Uygulad›¤› Bask›dan
Kaç›yor” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 2004 tarihli rapora göre Çin, terörle savaﬂ sürecini
tamamen keyfi uygulamalar üzerinden yürütmektedir:
“Çin hükümeti, ‘ayr›l›kç›l›k’ terimini geniﬂ bir yelpazede yer alan faaliyetleri içine alacak ﬂekilde kullanmaktad›r ve bu faaliyetlerin birço¤u bar›ﬂç›l muhalefet ya da hoﬂnutsuzluk veya din özgürlü¤ü hakk›n›n bar›ﬂç›l kullan›lmas›ndan daha öte de¤ildir. Son üç y›lda bölgede on binlerce insan›n soruﬂturma için gözalt›na al›nd›¤› ve yüzlercesinin, belki de binlercesinin Ceza
Yasas› uyar›nca yarg›land›¤› ya da hüküm giydi¤i bildirilmektedir. Tam say›y› belirlemek olanaks›z olsa da çok say›da Uygur’un ‘ayr›l›kç›l›k’ ya da ‘terörizm’ suçu iﬂledikleri iddias›yla ölüm cezas›na mahkûm edilerek cezalar›n›n
infaz edildi¤ine inan›lmaktad›r.”9
Buna göre farkl› ülkelere s›¤›n›p daha sonra Çin’e zorla geri gönderilen
Uygurlar›n ak›beti, “terörist” ya da yukar›da belirtilen nitelendirmelerle yaftalanmalar› ile paralel olarak tam bir bilinmezli¤in içine sürülmektedir; zira
Çin’e geri dönen pek çok Uygur’un ak›beti, ancak infaz haberi al›nd›¤›nda
aç›¤a ç›kmaktad›r.
UAÖ’nün verilerine göre son y›llarda Pakistan, Kazakistan ve K›rg›zis-
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tan’›n da aralar›nda bulundu¤u baz› komﬂu ülkelerden Çin’e zorla geri gönderilen Uygurlu ilticac›lar›n ve mültecilerin say›s›nda bir art›ﬂ gözlenmektedir. UAÖ raporlar›na göre bu tür vakalar, 11 Eylül sonras›nda Çin’in güvenlik önlemlerini artt›rmas›yla birlikte artm›ﬂt›r ve baz› vakalarda Çinli yetkililerin bu tür geri gönderilme olaylar›n› teﬂvik ettikleri ya da bu olaylarda yer
ald›klar›na dair kan›tlar bile bulunmuﬂtur.10
“Ülke d›ﬂ›na bilgi aktaran aile üyelerine yap›lan misilleme tehditleri de
dâhil olmak üzere bilgi aktarmaya getirilen s›k› k›s›tlamalar nedeniyle Çin’e
geri gönderilen Uygurlar›n ak›beti ile ilgili bilgi edinmek ço¤unlukla zordur.
Bununla birlikte, baz› yeni vakalarda geri gönderilen kiﬂilerin iﬂkence, adil olmayan yarg›lama ve hatta ölüm cezas› da dâhil olmak üzere ciddi insan haklar› ihlallerine maruz kalm›ﬂ olduklar› bildirilmiﬂtir.”11
Çin’in, ülke s›n›rlar› içinde yaﬂayan Uygur ailelerle diasporada yaﬂayan
yak›nlar› veya akrabalar› aras›ndaki iletiﬂimi yak›ndan takip etti¤i ve bu iletiﬂimi s›n›rlamak için türlü önlemler ald›¤› bilinen ve hatta uluslararas› insan haklar› örgütlerinin raporlar›na geçmiﬂ bir gerçektir. Sürgünde yaﬂayan
ve özellikle de Do¤u Türkistan halk›n›n yaﬂad›klar›n› dünyaya duyurmaya
çal›ﬂan Uygur aktivistlerin aileleri ile yapt›klar› telefon konuﬂmalar› dinlendi¤inden, Do¤u Türkistanl› aileler için sürekli bir güvenlik sorunu söz konusudur. Öte yandan, UAÖ’nün de raporlar›na göre aile üyelerine pasaport ya
da di¤er seyahat belgeleri verilmemekte ve böylece yasa d›ﬂ› yollarla seyahat
etmedikçe insanlar›n ülke d›ﬂ›ndaki akrabalar›n› ziyaret etmeleri ya da yanlar›na gitmeleri büyük ölçüde engellenmektedir.12
“Son dönemlerde gelen haberler, bölgedeki denetim ve bask›lar›n son iki
y›l içinde artt›¤›n› göstermekte. Çinli yetkililer özellikle sürgündeki Uygurlar›
geri dönmeye zorlamak ya da yurt d›ﬂ›nda siyasi faaliyetlere kat›lmalar›n› engellemek amac›yla aç›kça aileleri hedef alan bask›lar uyguluyorlar. Gazeteci
olarak çal›ﬂan sürgündeki bir Uygur aktivist, UAÖ’ne, Ekim 2003’te Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki akrabalar›yla yapt›¤› bir telefon görüﬂmesi s›ras›nda
akrabalar›n›n kendisine, Çin polisinin telefon numaras› ve ev adresi de dâhil
olmak üzere yurt d›ﬂ›ndaki yaﬂam›n›n her ayr›nt›s›n› bildi¤ini söylediklerini
anlatm›ﬂt›r. Çin Devlet Güvenli¤i Dairesi yetkililer, ailenin evine gelerek gazetecinin faaliyetlerinin ‘kötü ve tehlikeli’ oldu¤unu söylemiﬂlerdir.”13
Çin Ceza Yasas›’n›n 322. maddesinin, “bir ulusal s›n›r› yasa d›ﬂ› yollarla
geçme”yi bir y›la kadar hapisle cezaland›r›labilecek bir suç olarak tan›mlad›¤› ve Do¤u Türkistanl›lar›n pek ço¤una zaten pasaport ya da seyahat belgesi verilmedi¤i göz önünde bulundurulacak olursa bask› alt›nda kalan Uygurlar›n yurt d›ﬂ›na ç›kabilmek için mecburen yasa d›ﬂ› yollara baﬂvurduklar›
söylenebilir.
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Bu noktalardan hareketle Do¤u Türkistanl› mültecilerin durumu, di¤er
mültecilerden farkl›l›k arz etmektedir. Zira bu insanlar sadece açl›k, yoksulluk ve benzeri zorluklarla de¤il; ayn› zamanda ciddi güvenlik sorunlar›yla da
yüzleﬂmektedirler. Özellikle günümüzde Uygur ailelerinin, çok s›k› güvenlik
önlemleri sebebiyle büyük gruplar hâlinde göç etmesi imkâns›z görünmektedir. Dolay›s›yla bu süreçte aileler parçalanmakta; yukar›da bahsedildi¤i gibi iletiﬂim konusunda bask›larla karﬂ›laﬂ›ld›¤› için ayn› aile fertleri bile ba¤lar›n› tamamen koparmak zorunda kalmaktad›r. Ayr›ca bir baﬂka ülkeye s›¤›nan ve hatta vatandaﬂl›¤›n› de¤iﬂtiren Do¤u Türkistanl›lar dahi, Çin yönetiminin hükümetler üzerinde kurdu¤u bask›lar sonucunda, her zaman bir
“zorla geri gönderilme” riski ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤undan âdeta diken üstünde yaﬂamaktad›rlar. Bu duruma dair örnekler insan haklar› raporlar›nda yer
almaktad›r:
“1989’da Çin’den ayr›ld›ktan sonra Türkiye’ye gelen ve Türk vatandaﬂl›¤›na geçen Uygur tüccar Mahmut Akatal UAÖ’ne, kendisinin May›s 2003’te
merkezi ABD’de bulunan radyo kanal› Özgür Asya Radyosu’na 1997’de evini
ziyarete gittikten sonra Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde keyfi olarak gözalt›na al›nmas› ile ilgili bir röportaj verdi¤i için o¤lunun Aksu ilinin Sinhe bölgesinde bir ay süreyle gözalt›nda tutuldu¤unu anlatt›. Anlatt›¤›na göre polis
onun Türkiye’ye taﬂ›nmas›yla ilgili olarak o¤lunu sorguya çekmiﬂ. Mahmut
Akatal’›n o¤lu, akrabalar›n›n para cezas›n› ödemesinin ard›ndan bir ay sonra serbest b›rak›lm›ﬂ. Aile ﬂimdi, Sinhe d›ﬂ›na ç›kmak istedi¤i her durumda
polisten izin almak zorunda.”14
SONUÇ
Do¤u Türkistanl› mültecilerin Çin’de kalan akrabalar› için çözümü güçleﬂtiren en önemli unsurlardan birisi de Çin’in mültecilerin s›¤›nd›¤› ülkeler
üzerinde sahip oldu¤u etkidir. Öyle ki, Türkiye’ye s›¤›nan Do¤u Türkistanl›lar bile zaman zaman benzer güçlüklerle karﬂ›laﬂmaktad›r. Çin ile ciddi boyutlarda ekonomik iliﬂkilere sahip olan Türkiye, bugüne kadar Do¤u Türkistan’a dair etkin bir siyasi söylem geliﬂtirmekten kaç›n›rken, geçmiﬂte Orta
Asya ülkelerini ziyaret eden baz› Türk liderler, “Do¤u Türkistan” yerine “Sincan” ismini zikretmeyi tercih ederek Türkiye’ye büyük ba¤l›l›k duyan Do¤u
Türkistanl›lar› ziyadesiyle üzmüﬂtür. Do¤u Türkistan ile tarihten gelen ba¤›na ra¤men Türkiye’de bile böyle bir politika yürütülürken, Çin’in pek ço¤u
uluslararas› alanda etkin olmayan komﬂular›n›n, mültecileri zorla geri gönderme konusunda Çin’e karﬂ› dirençli bir politika sergilemesi beklenemez.
Ancak Kanada ve Amerika bu konuda Çin’e karﬂ› koyarken, bu bile Do¤u
Türkistanl› mültecilerin sorunlar›n›n tamamen ortadan kalkt›¤› anlam›na
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gelmemektedir. Bu insanlar sadece topraklar›ndan de¤il; ailelerinden, yak›nlar›ndan ve bütün akrabalar›ndan ayr›lmak zorunda kalmaktad›rlar. Tabiri
caizse, “herkes ancak kendi baﬂ›n› kurtarabilmektedir”. Bu durum da toplumsal bir kangren hâline gelmiﬂ sorunlar›n çözülmesini imkâns›zlaﬂt›rmaktad›r.
Öte yandan Çin’in hem geri gönderilen mültecilere hem de mültecilerin
Çin’de kalan ailelerine uygulad›¤› -düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünün k›s›tlanmas›, sürekli gözetim alt›nda tutulmaktan gözalt›, hapis ve iﬂkenceye varan
uygulamalar- bask› politikalar›n›n uluslararas› kamuoyunun acil dikkatine
ihtiyac› vard›r. Do¤u Türkistan’da yaﬂananlar›n Tibet’ten daha iyi olmad›¤›
ve Tibet konusunda bütün dünyada gösterilen duyarl›l›¤›n Do¤u Türkistan
konusunda da gösterilmesi, en az›ndan ilk aﬂamada uluslararas› giriﬂimlerin
gündemine al›nmas› bak›m›ndan faydal› olacakt›r. K›sacas›, Do¤u Türkistanl› mülteciler sorunu, Çin’in politikalar›ndan ba¤›ms›z bir sorun de¤ildir ve
sorunun çözümü için bu politikalar›n de¤iﬂtirilmesine yönelik giriﬂimlerden
baﬂlamak, en uzun vadeli çözüm süreçlerinden olacakt›r.

Do¤u Türkistanl› Mülteci
Tarih kitaplar›na konu olmuﬂ
bir zulüm Çin zulmü. Ço¤u
kez masal dinler gibi dinledi
dünya buralarda yaﬂananlar›.
Komünist rejimin 1949
y›l›nda Do¤u Türkistan’› iﬂgal
etmesinin ard›ndan o
bölgede yaﬂayan Müslüman
Türk halk›, çeﬂitli zulüm ve
eziyetlere maruz kald›.
‹ﬂgalden sonra ise halk›n
hak, hukuk, mal ve mülkü
elinden al›nd›. “‹nsan, zorland›¤› ve zor durumda
kald›¤› için bir yerden baﬂka
bir yere göç eder.” diyor
Türkiye’ye göç eden bir mülteci. Yoksa neden b›raks›n
üzerinde nefes ald›¤›,
yaﬂad›¤› topra¤›? Daha
çocuk yaﬂlar›nda zulme hay›r
demek için toplanm›ﬂlar. Bir
araya geldiklerinde tüm
haks›zl›klar› önleyebileceklerini düﬂünmüﬂler.
Gerçekleﬂtirdikleri bir

protesto eylemi sonras›nda
ise hapisle tan›ﬂm›ﬂlar.
15 yaﬂ›ndaym›ﬂ o s›ra.
Arkadaﬂlar› ile birlikte iki
metrelik bir hücrede
kalm›ﬂlar.
Kulaklar›nda yank›lanan
hikâyelerin bir parças› olduklar›n› ilk defa Çinlilerle
karﬂ›laﬂt›klar›nda
anlam›ﬂlar... “Gerek Orta
Asya’daki Türk kardeﬂlerimiz
gerekse Do¤u Türkistan’daki
kardeﬂlerimiz, hepimiz, 20.
yüzy›l›n baﬂ›nda Orta
Asya’da Ruslar, Do¤u
Türkistan’da ise Çinliler
taraf›ndan büyük zulümlere
maruz b›rak›ld›k, bu nedenle
de evlerimizden,
yurtlar›m›zdan baﬂka yerlerde yaﬂamak zorunda
kald›k.” diyor. ﬁimdi
Türkiye’de yaﬂayan ve ne
zaman evine geri dönece¤ini
bilemeyen mültecimiz.
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Bangladeﬂ Topraklar›nda Arakanl›
Mültecilerin Yaﬂam Mücadelesi
(Av. Nesip Y›ld›r›m; MAZLUMDER Genel Bﬂk. Yrd.)
1951 Birleﬂmiﬂ Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Uluslararas› Sözleﬂmesi’ne ve uluslararas› hukuka göre; ›rk›, dini, milliyeti, cinsiyeti,
sosyal grup aidiyeti ve siyasi görüﬂü ne olursa olsun hakl› bir zulüm korkusu yaﬂayarak ülkesinden ayr›lmak zorunda kalan ve bu korku nedeniyle ülkesine dönemeyen veya dönmek istemeyen kiﬂiler mülteci olarak tan›mlanmaktad›r. Arakanl›lar da dinleri ve ›rklar› nedeniyle zulüm görmekte; hatta
hayati tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya kalmakta ve bu nedenle iltica etmektedirler.
Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) veya s›¤›n›lan ülke yasal olarak tan›masa da, göç etmiﬂ tüm Arakanl›lar mülteci konumundad›r.
MENﬁE ÜLKE MYANMAR VE ARAKAN HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER
Myanmar, 1989 y›l›na kadar Burma/Birmanya ad›yla an›lmaktayd›. Ülke
kuzeybat›da Hindistan ve Bangladeﬂ, kuzeydo¤uda Çin, güneydo¤uda Laos
ve Tayland, güneybat› k›y›lar›nda ise Bengal Körfezi ile çevrilidir. Ülkenin 50
milyonu aﬂk›n nüfusunun %90’›n›n Budist, %4’ünün Müslüman oldu¤u belirtilir. Ancak baz› kaynaklar Müslümanlar›n %10 civar›nda oldu¤unu bildirmektedir. ‹ngiltere’den 1948 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Myanmar, 1962
y›l›ndan itibaren askerî cunta taraf›ndan yönetilmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin yo¤un olarak ihlal edildi¤i ülkede -baﬂta Müslümanlar olmak
üzere- dinî ve etnik az›nl›klar, hatta cunta hükümetine muhalif Budist rahipler dahi türlü zulümlerle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Arakan bölgesi hâlen Myanmar devletinin kuzeybat›s›nda kalan bölgedir. Arakan’da nüfusun önemli ço¤unlu¤unu “Rohingya” Müslümanlar› ile
Budist “Rakhine”ler oluﬂturmaktad›r. Bu iki etnik yap›, etnik özellikler ve dil
hususunda da Myanmar’›n di¤er bölgelerinden farkl›l›k göstermektedir. ‹s-
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lam’›n Arakan’a sekizinci yüzy›ldan itibaren bölgeye gelen Müslüman tüccar
ve derviﬂler vas›tas›yla ulaﬂt›¤› belirtilir. Arakan’da 1430’da bir ‹slam devletinin kuruldu¤u ve bu devletin 1784 y›l›nda Budist krall›k taraf›ndan iﬂgal
edilinceye kadar 354 y›l ba¤›ms›z bir devlet olarak kald›¤› bilinmektedir. Bilahare ‹ngiltere’nin ele geçirdi¤i Arakan, 1948 y›l›nda Burma’ya ba¤›ms›zl›k
verilirken Burma s›n›rlar› içerisine dâhil edilmiﬂtir. Etnik ve dinî aç›dan
Myanmar’dan farkl›l›k gösteren, petrol ve do¤al gaz aç›s›ndan Güneydo¤u
Asya’n›n zengin bir bölgesi olan Arakan bölgesinde, bask› ve zulüm her dem
olagelmiﬂtir.
Arakan bölgesinde resmî rakamlara göre yaklaﬂ›k dört milyon Müslüman ve bir buçuk milyon Budist Rakhine’nin yaﬂad›¤› ifade edilmektedir. Ancak Myanmar rejiminin bask›lar›ndan dolay› bugün bu dört milyon Müslüman Arakanl›n›n iki milyonunun di¤er ülkelere göç ettirildi¤i, bölgede hâlen
bir buçuk-iki milyon civar›nda Arakanl›n›n kald›¤› belirtilmektedir.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN YAﬁADI⁄I TEMEL SORUNLAR
Arakanl› Müslümanlar Myanmar askerî cuntas› yönetiminde sistematik
olarak yok edilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bölge Müslümanlar›n›n yaﬂad›¤› temel
sorunlar› ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz:
• Yasal vatandaﬂl›k haklar› tan›nmayan Arakanl›lar kendi ülkelerinde yasa yoluyla “yasa d›ﬂ› göçmen/geçici sakin” olarak muamele görmektedirler.
• Öldürme ve yaralama olaylar›yla Müslümanlar üzerinde bask› oluﬂturulmaktad›r. Askerî cunta hükümeti ve k›ﬂk›rtt›¤› baz› Budistler
arac›l›¤›yla oluﬂturulan yayg›n ﬂiddet sonucunda on binlerce Arakanl› Müslüman öldürülmüﬂ ya da yaralanm›ﬂt›r. Geçmiﬂte Arakan’›n iﬂgaliyle yaﬂanan ﬂiddet olaylar›, ba¤›ms›zl›¤›n ilan›ndan sonra h›z kazanm›ﬂt›r. Bölgede neredeyse her y›l toplu ﬂiddet olaylar› yaﬂanmaktad›r. Bunlar›n yan›nda, Müslümanlara yönelik tecavüz fiillerinin yaﬂand›¤›na dair haberler de gelmektedir.
• Arakanl› Müslümanlar a¤›r vergi, haraçlar ve taﬂ›n›r-taﬂ›nmaz mallar›na el konularak ekonomik aç›dan bitirilmek istenmektedirler. Bir
ay ülke d›ﬂ›nda kalan bir Arakanl›n›n mülkleri müsadere edilmektedir.
• Zorla çal›ﬂt›rma genel bir uygulama olarak devam etmektedir. Arakanl›lar, günlerce, bazen de haftalarca çok a¤›r yaﬂam koﬂullar›nda
devlet zoruyla köleler gibi, ücretsiz çal›ﬂt›r›lmaktad›r.
• Seyahat özgürlükleri bulunmayan Arakanl› Müslümanlar komﬂu
kasabalara dahi izinsiz gidememektedir. Baﬂkent ve baz› illere gidiﬂ-
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leri tamamen yasak oldu¤undan buna ayk›r› davrananlar hapis cezas›na çarpt›r›labilmektedir.
• Evlenmek için devletten izin al›nmas› gerekmektedir. Ancak izin
için prosedürlerin zorlaﬂt›r›lmas› ve al›nan harçlar, evlili¤i neredeyse
imkâns›zlaﬂt›rmaktad›r. Bu uygulama Müslümanlar›n nüfusunun
artmas›n› engellemenin yan› s›ra farkl› ülkelere göçe yönelik sonuçlar da do¤urmaktad›r.
• Bölgede ciddi bir ibadethane sorunu yaﬂanmaktad›r. Arakanl› Müslümanlar›n cami yapmalar›na ya da eskilerini onarmalar›na izin verilmemekte, hatta zaman zaman mevcut camilerin y›k›m› söz konusu olmaktad›r. Cunta hükümeti, bölgede Budistleﬂtirme politikalar›n›
desteklemektedir.
• Arakanl› Müslümanlar›n devlet memuru olma, üniversiteye gitme,
elektrik ve telefon hizmetleri gibi kamu hizmetlerinden faydalanmalar› da engellenmektedir. Arakanl›lar›n yaﬂam alanlar› bu ﬂekilde daralt›larak üzerlerindeki bask›lar artt›r›lmaktad›r.
• Adaletsiz ortam sorunu bulunmaktad›r. Arakanl› Müslümanlara
yap›lan ﬂiddete kar›ﬂan siviller yarg›lan›p cezaland›r›lmamakta ve
olaylar› gerçekleﬂtirenler bir devlet politikas› olarak desteklenmektedir.
• Yukar›da belirtilen haks›zl›klar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›, adaletin sa¤lanmamas›, Arakanl›lar› kendi adaletlerinin tesisi yönünde militarize
etmekte, bu da çat›ﬂma alan› yaratarak devlete askerî müdahale imkân› oluﬂturmaktad›r.
• Myanmar cuntas›, özellikle 11 Eylül sonras›nda uluslararas› toplumu yan›na çekmek ve yapt›¤› a¤›r insan haklar› ihlallerini perdelemek gayesiyle Arakanl›lar› el-Kaide örgütü ile ba¤lant›l› olduklar›n›
iddia ederek suçlamaktad›r. Arakanl›lara yönelik sistematik yok etme politikas› bu ﬂekilde güçlendirilerek devam etmektedir.
SI⁄INILAN ÜLKE BANGLADEﬁ
Arakanl› mültecilerin s›¤›nd›¤› Bangladeﬂ, yaklaﬂ›k 150 milyonluk nüfusu ile nüfus yo¤unlu¤unda km2ye 1000 civar› insan›n düﬂtü¤ü dünyan›n en
kalabal›k ülkelerinden biridir. Güney Asya ülkelerinden Bangladeﬂ; bat›, kuzey ve do¤udan Hindistan, güneydo¤udan Myanmar, güneyden Bengal Körfezi’yle çevrilidir. Eskiden Do¤u Pakistan olarak adland›r›lan Bangladeﬂ, 1971
y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂtir. Ülke, çok partili yönetime sahip bir cumhuriyet olup hak ve özgürlüklerin s›n›rl› oldu¤u ancak geliﬂmekte olan bir
yap›dad›r. Bangladeﬂ, 1951 Sözleﬂmesi veya 1967 Protokolü’nün taraf› de¤il-
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dir. Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (BMMYK) ve Bangladeﬂ’in mülteciler konusunda ortak çal›ﬂmas› mevcuttur. Ancak günümüz itibar›yla Bangladeﬂ’in etkili bir mülteci hukuku ve politikas› yoktur. Ekonomik
aç›dan fakir bir ülke olan ve kendi yurttaﬂlar›n›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama hususunda dahi s›k›nt› yaﬂayan Bangladeﬂ, ülkesine s›¤›nan mültecilere karﬂ›
isteksiz davranmakta ve onlar› geri gönderme çareleri aramaktad›r.
GENEL OLARAK MÜLTEC‹ SAYILARI VE DA⁄ILIM
BMMYK’n›n 2007 y›l› verilerine göre Myanmar’dan göç etme/ettirme nedeniyle toplam 718.900 kiﬂi yerinden edilmiﬂ ve s›¤›nmac› konumuna düﬂürülmüﬂtür. Göç hareketleriyle ilgili rakamlar ﬂu ﬂekildedir: Tayland’a 146.700
kiﬂi (23 y›l önce göç etmiﬂ), Hindistan’a 75.000 kiﬂi (19 y›l önce), Malezya’ya
25.000 kiﬂi (18 y›l önce), Bangladeﬂ’e 177.500 kiﬂi (16 y›l önce), Malezya’ya
44.700 kiﬂi (14 y›l önce), Tayland’a 250.000 kiﬂi (11 y›l önce). Bu listede Birleﬂik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan’a göç eden Arakanl›lar›n say›s› verilmemiﬂtir. Ancak ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n verilerine göre toplam
1.820.000 Arakanl›, baﬂta Bangladeﬂ olmak üzere Suudi Arabistan, Pakistan,
Birleﬂik Arap Emirlikleri, Malezya ve Tayland’da s›¤›nmac› olarak yaﬂamaktad›r. Ad› geçen ülkeler içerisinde de 500 ila 700.000 Arakanl›n›n yaﬂad›¤›
Bangladeﬂ, Arakanl› mültecilerin en yo¤un olarak s›¤›nd›¤› ülkedir. Bangladeﬂ’e olan göçlerin yo¤un olmas›nda Arakan’›n Bangladeﬂ’le olan s›n›rda yer
al›yor olmas› önemli bir etkendir.
Dünya genelinde çok ciddi anlamda bir mültecilik meselesi söz konusudur. Ülkelerindeki silahl› çat›ﬂmalar ve bask›lar sonucunda baﬂta Filistin,
Irak, Afganistan, Pakistan, Sudan, Somali, Do¤u Türkistan, Özbekistan ve
Arakan’da milyonlarca kiﬂi s›¤›nmac› olarak yerinden edilmiﬂ; yine Çeçenistan, Bosna ve Sirilanka’da da çok ciddi mülteci sorunlar› yaﬂanm›ﬂt›r.
S›¤›nmac› ve mültecilerin gittikleri ülkelerden Pakistan iki buçuk milyondan fazla, Suriye bir buçuk milyon, ‹ran ise bir milyon civar›nda s›¤›nmac›/mülteci bar›nd›rmaktad›r. Bu ma¤dur ülkelerdeki milyonlar› bulan s›¤›nmac› say›s›na karﬂ›n, dünyan›n süper gücü say›lan ABD’nin sadece 280.000
civar›nda s›¤›nmac› bar›nd›rd›¤›n› belirtmek gerekir; tabii bunlar› da seçerek
ald›¤›n›n alt›n› çizmeliyiz. Anlaﬂ›laca¤› üzere bu sorunlar, genel olarak bizlerin co¤rafyas›nda ve biz bize yaﬂanmaya devam etmektedir.
Irakl› mültecilerin yan› baﬂ›nda olan ve s›¤›n›lan ya da geçiﬂ güzergâh›nda bulunan Türkiye’de de 18.200 kiﬂi s›¤›nmac›/mülteci konumundad›r. Ancak burada, Türkiye’de ayl›k 3000-3500 civar›nda kiﬂinin yakaland›¤›n› ve
birço¤una da temel s›¤›nma hakk› tan›nmadan s›n›r d›ﬂ› edildi¤ini belirtmek
durumunday›z.
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MÜLTEC‹LER‹N KORUNMASI VE ‹HT‹YAÇLARI
“Mültecileri korumak hepimizin sorumlulu¤udur” diyen BMMYK, s›n›rl›
da olsa dünyadaki milyonlarca mültecinin bar›nma, korunma, g›da ve su ihtiyaçlar›n› di¤er uluslararas› kuruluﬂlarla birlikte karﬂ›lamaktad›r. Bu kiﬂiler
aras›ndan s›n›rl› say›da kiﬂi Kanada vb. di¤er üçüncü güvenli ülkelere yerleﬂtirilmektedir.
Dünyada yaklaﬂ›k iki milyon Arakanl›, dört buçuk milyon Filistinli ve di¤er on milyonlarca Müslüman mültecinin baﬂta korunma, bar›nma, g›da ve
su ihtiyaçlar› ile güvenli üçüncü ülkelere yerleﬂtirilme (ki bu ülkelerin önemli bir k›sm›n›n Müslüman ülkeler ol(a)mamas›) gibi insani ihtiyaçlar› bulunmaktad›r. Ma¤dur durumda olan bu kadar çok say›daki insana karﬂ›n, Müslümanlar›n bu insanlar›n sorununun çözümüne alternatif olabilecek etkili
kurumlar›n›n olmamas› son derece üzüntü vericidir.
Türkiye ve baﬂta ‹ngiltere ve Almanya merkezli çal›ﬂan uluslararas› insani yard›m kuruluﬂlar›n›n mültecilere yönelik fark›ndal›k ve temel ihtiyaçlar› karﬂ›lama yönünde çaba ve destekleri bulunmakla birlikte, bunlar›n sürekli ve yeterli miktarlarda olmad›¤›n› belirtmeliyiz. Müslümanlar›n öncelikli olarak kendi mülteci sorunlar›yla yüzleﬂmeleri ve bu sorunlar›n çözümü için
k›sa ve uzun vadeli politika ve etkili programlar üretmeleri gerekmektedir.
BANGLADEﬁ’TE BULUNAN ARAKANLI MÜLTEC‹ KAMPLARI
Bangladeﬂ’in güneydo¤usunda, Burma s›n›r›na oldukça yak›n mesafede,
Cox’s Bazar ile Teknaf aras›ndaki Ukhiya bölgesinde yasal olarak tan›nm›ﬂ
iki resmî mülteci kamp› ile bunlar›n yak›nlar›nda gayriresmî iki kamp daha
bulunmaktad›r. Bu dört kampta yaﬂayanlar haricinde yerleﬂim yerleri içerisinde toplu hâlde yaﬂayan Arakanl› mülteciler de vard›r. Bangladeﬂ’te Arakanl›lar d›ﬂ›nda yaklaﬂ›k 30 y›l önceki Pakistan-Bangladeﬂ çat›ﬂmas› s›ras›nda mülteci durumuna düﬂen Pakistanl› mülteciler de bulunmaktad›r, ancak
bunlarla ilgili hususlar farkl› bir çal›ﬂman›n konusudur.
1- KUTUPALUNG MÜLTEC‹ KAMPI (RESMÎ)
02.02.1992 tarihinde kurulmuﬂ olan kamp üç km2 alan üzerinde yer almaktad›r. Yedi blok, 13 cami ve toplam 3484 ö¤rencisi olan 10 okulun bulundu¤u kampta 3500’ü kay›ts›z toplam 14.988 Arakanl› mülteci bulunmaktad›r. Yak›n zamana kadar sadece 56 mülteci kulübesinin bulundu¤u kampta
yeni inﬂa edilmiﬂ 367 kulübe ile toplam kulübe say›s› 423’e ulaﬂm›ﬂt›r. Kamptaki yiyecek çizelgesinde kiﬂi baﬂ›na iki haftada bir pirinç, bakliyat, soya ya¤›, tuz, ﬂeker, kar›ﬂ›k g›da verildi¤i belirtilmektedir.
Kutupalung kamp›nda kalanlar› Arakanl› olarak de¤il, kuzey Rakhine
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eyaletinden gelen Myanmarl› mülteciler olarak tan›mlayan BMMYK’n›n çal›ﬂma ortaklar› Hollanda, Avrupa Komisyonu, Japonya, ABD, Almanya ve di¤erleri olarak belirtilmektedir.
2- NAYAPARA II (MOSONI) MÜLTEC‹ KAMPI (RESMÎ)
19 Kas›m 1992 tarihinde kurulmuﬂ olan Nayapara II Kamp›, 3,2 km2lik
bir alan› kaplamaktad›r. Kampta 13 cami ve 3968 ö¤rencinin kay›tl› oldu¤u
10 okul bulunmaktad›r. Toplam 15.831 kiﬂinin yaﬂad›¤› belirtilen kampta, yeni inﬂa edilen 46 mülteci kulübesi ile toplam 447 kulübe bulunmaktad›r.
3- LEDA MÜLTEC‹ KAMPI (GAYR‹RESMÎ)
Yukar›da zikredilen iki resmî mülteci kamp› d›ﬂ›nda bölgede geçen y›llara kadar üçüncü bir kamp daha vard›. “Nayapara I” olarak bilinen bu kamp,
Naf Nehri’nin k›y›s›nda, ﬂehirleraras› yol kenar›ndaki dar bir alanda, batakl›k üzerine kurulmuﬂtu. ‹ngiltere merkezli bir ‹slami yard›m kuruluﬂu, kamp› nehirden 1-1,5 km uzakta yeni bir yere ve daha uygun barakalara taﬂ›d›.
Su deposu ve daha düzgün bir yerleﬂim yeri oluﬂturdu. Bu yeni kampta yaklaﬂ›k 8000 mültecinin yaﬂad›¤› bildirilmektedir. Ancak kamp resmî olmad›¤›
için BMMYK veya hükümetten destek alamamaktad›r. Bu kampta kalan
mülteciler g›da, sa¤l›k ve e¤itim konular›nda ciddi s›k›nt›lar yaﬂamaktad›r.
4- KUTUPALUNG MÜLTEC‹ KAMPI (GAYR‹RESMÎ)
Resmî Kutupalung kamp›n›n yak›n›nda gayriresmî bir kamp daha bulunmaktad›r. Toplam 17.000 mültecinin kald›¤› kampta yaklaﬂ›k 3500 ailenin
yaﬂad›¤› bildirilmektedir. Buras› hayat ﬂartlar› aç›s›ndan bölgedeki en kötü
kampt›r. Mülteciler en fazla 9 m2lik alan üzerinde, naylonla kaplanm›ﬂ son
derece kötü koﬂullardaki barakalarda kalmaktad›r. Tepelik, çok dar bir alanda kurulmuﬂ olan kampta sa¤l›k hizmeti, e¤itim imkân› ve g›da maddesi bulmak mümkün olmad›¤› gibi; tuvalet, yol, elektrik ve temiz su bulmak da imkâns›zd›r. K›sacas› bu kamp insani bir yaﬂamdan bahsetmenin hiçbir ﬂekilde mümkün olmad›¤› bir yerdir.
KAYITLI OLMAYAN KUTUPALUNG KAMPI’NDAN TESP‹TLER
(07-09 Aral›k 2008 tarihlerinde Arakanl› mültecilerle yap›lan görüﬂmelerden)
Mamun Nur Refik (35)
“Mayanmar’dan yaklaﬂ›k 12 y›l önce geldim ve Kutupalung kamp›nda
yaﬂ›yorum. Bu kampta yaklaﬂ›k 17.000 kiﬂi kal›yor. Burada okul yok, sa¤l›k
hizmeti yok, hastane yok, iﬂ yok. Naylon baraka evlerde yaﬂ›yoruz. Evleri
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kendimiz yapt›k. Hükümet buraya destek vermiyor. Kampta ﬂu an acil olarak hastaneye gitmesi gereken 200’den fazla hasta var. Burada haftada en az
bir kiﬂi hastal›k veya açl›k nedeniyle ölüyor. Yaklaﬂ›k üç ay önce beﬂ kiﬂilik
bir aile açl›ktan öldü.”
Abduﬂukur
“Arakan’dan buraya göç ettikten sonra Kutupalung kamp›na geldik. Burada yaﬂam kolay de¤il. Buraya ne hükümetten ne de sivil toplumdan yard›m geliyor. Çal›ﬂma iznimiz yok. Sadece da¤dan odun kesip satabiliyoruz
ama yerli halk buna engel oluyor. Okul yok, hastane yok; burada her ﬂeye ihtiyaç var. Arakan’da askerler ve hükümet taraf›ndan Müslümanlara her türlü iﬂkence yap›ld›¤› için buraya göç ettik. Ülkemizde seyahat özgürlü¤ümüz
yoktu. Askerler bizi ücretsiz çal›ﬂt›r›yordu. Boﬂ bir tarla olsa ve bu tarlay› ekmeye kalksak askerler gelip zorla el koyuyordu. Tarla olmay›nca çiftçilik yap›lam›yor. Ailece geçimimizi sa¤layam›yorduk; hayvanc›l›k yapmam›za da
izin verilmiyordu. Askerler hayvanlara el koyup sat›yorlard›. Bu yüzden buraya geldik ama ﬂu anda yaﬂad›¤›m›z bu kampta da hiçbir ﬂeyimiz yok. Burada da insanca yaﬂamak mümkün de¤il. Çocuklar›m›z›n e¤itim alma ﬂans›
yok. Seyahat özgürlü¤ümüz yok. Buray› bir tek Allah düzeltebilir. Türkiye ve
dünya Müslümanlar›ndan dinimiz ‹slam’› yaﬂam›m›z için bize yard›mc› olmalar›n› istiyoruz. Biz önce iman›m›z› nas›l koruyaca¤›m›z›, sonra yemek içmeyi, karn›m›z› nas›l doyuraca¤›m›z› düﬂünüyoruz. Sizlerden ve dünya Müslümanlar›ndan yard›m bekliyoruz.”
‹smini belirtmeyen bir mülteci kad›n
“Sekiz çocu¤um var. Eﬂimin iﬂi olmad›¤› için yiyecek bulam›yoruz. Çocuklar aç. Bazen yemek bekleye bekleye uyuyorlar. Sabah uyan›nca tekrar
yemek istiyorlar. ‹ki gün boyunca yemek bulamad›¤›z zamanlar oluyor. Çocuklar hasta olduklar›nda da bir ﬂey yapam›yoruz. Çünkü burada ne hastane var ne de yemek. Önceli¤imiz yiyecek bir ﬂeyler bulabilmek. Bazen çocuklar›m›z› kaybediyoruz. Onlar› tedavi ettirecek para yok. Kamptan ç›kmak da
çok zor. En önemli sorun para. Çocuklar hasta olduklar›nda yerde yat›yorlar.
Allah korursa yaﬂ›yorlar. Kesinlikle hastaneye gidecek imkân yok. Bu gördü¤ünüz barakada (2,5 m geniﬂli¤e 3 m uzunluk) 10 kiﬂi birlikte yaﬂ›yoruz. Bir
köﬂede yemeklerimizi yap›yoruz. Tuvalet ihtiyac› olursa d›ﬂar›da, aç›k havaya ç›k›yoruz.”
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BANGLADEﬁ MÜLTEC‹ KAMPLARI VE YAﬁANAN SIKINTILAR
Bangladeﬂ’teki mülteci kaplar›nda yaﬂanan s›k›nt›lar›n tespiti hususunda, kampta sürekli çal›ﬂmalar yürüten ve aralar›nda Arakanl›lar›n da bulundu¤u el-Najda Derne¤i temsilcisinin anlatt›klar›n› aktarmak istiyoruz.
35 yaﬂ›ndaki Mahmut Eyüp (Mahmut Alio¤lu) el-Najda Yard›mlaﬂma
Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s›. Cox’s Bazar’da 9.12.2008 tarihinde kendisiyle
yapt›¤›m›z görüﬂmede bize ﬂunlar› anlatt›:
“1986 y›l›nda Arakan’dan Bangladeﬂ’e ailece göç ettik. Burada di¤er Arakanl› mültecilerin sorunlar›yla da ilgileniyoruz. Buraya Burma’n›n Arakan
bölgesinden göç eden Arakanl› mültecilerin çok ciddi sorunlar› var. Genelde
hemen her ﬂeyin yasak oldu¤u kampta mültecilerin d›ﬂar›ya ç›kma ve çal›ﬂma izinleri yok. Ancak resmî kamplarda kalan mülteciler izinle d›ﬂar› ç›kabiliyor. Bu da sadece hastal›k gibi hâllerde mümkün olabiliyor. Mültecilerin
kamplardaki sorunlar› dile getirmelerine ya da gösteri yapmalar›na izin verilmiyor. Kamptaki çocuklar sadece ilkokula gidebiliyor. Mülteci çocuklar›n
ilkokuldan sonra okuma hakk› yok. Kampta mültecilerin evlerinde elektrik
yok. Akﬂam karanl›kta, mum ›ﬂ›¤›nda kal›yorlar. Su sorunu da var. Temiz su
bulmak neredeyse imkâns›z. Yer alt› sular›na kamp›n yüksek olmas› ve zeminin sert olmas› nedeniyle ulaﬂ›lam›yor. Genelde her kampta su sorunu
var. Gayriresmî kamplarda bu sorun daha fazla. Sular uzak bir mesafeden
taﬂ›n›yor. Taﬂ›nan bu sular sadece içmek için kullan›l›yor. Kampta cep telefonu kullanmak yasak, telefon sadece görevli kiﬂilerde var. Resmî olmayan
kamplarda hastal›klar da çok fazla. Bu insanlar sa¤l›k konusunda da hiçbir
yard›m alam›yorlar; ne ilaç ne de tedavi imkânlar› var. Varsa kendi imkânlar›yla ﬂehre tedavi için gitmelerine izin verilebiliyor. Kamplarda acilen tedavi olmas› gereken çok say›da hasta var. Kay›tl› kamplarda bir sa¤l›k oca¤›, bir
doktor ve hemﬂire var. Durumu a¤›r olmayan hastalara buralarda bak›l›yor.
Durumu a¤›r olan hastalar› hastaneye götürmek için ise bir ambulans yok.
Bu hastalar› aile ancak varsa kendi imkânlar› ile hastaneye götürebiliyor.
Kampta yayg›n olarak solunum yolu hastal›klar›, ‘biyomenya’ denilen so¤uk
alg›nl›¤› görülüyor. Çocuklar›n ço¤u bu hastal›¤a yakalan›yor ve çok say›da
çocuk bu nedenle hayat›n› kaybediyor. Kamplarda s›tma ve ishal de oldukça
yayg›n. Çocuklar›n baﬂlar›nda vitaminsizlikten kaynaklanan birçok yara var.
Uyuz ve benzeri deri hastal›klar› kamp sakinlerinin %50’den fazlas›nda görülmekte. Hükümetin ve BM’nin resmî olmayan kamplara yönelik hiçbir yard›m› yok. Burada yaﬂayanlar periﬂan hâldeler. Kampta yiyecek, sa¤l›k, e¤itim, su, elektrik vb. hiçbir ﬂey yok. Kay›tl› kampta yard›mlar ailedeki kiﬂi say›s›na bak›larak yap›l›yor. Haftada bir defa bir aileye yetecek g›dan›n yaklaﬂ›k yar›s› kadar yiyecek yard›m› yap›l›yor. Verilen sadece kuru g›da.. pirinç,

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 163

163

ya¤, ﬂeker, un, makarna ve çay. Et ve meyve verilmiyor. Günlük s›cak yemek
yok. Hükümetin veya BM’nin maddi bir yard›m› yok. ‹laç, giysi, ev eﬂyas› zaten verilmiyor. Kamptakilerin özel tuvalet ve banyolar› yok. Erkekler kamp›n
aﬂa¤›s›nda, dört adet su kuyusunun oldu¤u aç›k alanda bulunan tulumbadan so¤uk suyla banyo yap›yorlar. Kad›nlar için kapal› birkaç banyo var. Kanalizasyon sistemi yok. Evlerden ç›kan at›k su, çukurlara gidiyor. K›sacas›
özellikle gayriresmî kamplarda yaﬂayan mültecilerin durumu çok kötü. Resmî kamplarda mescit, ilkokul, çocuklar›n top oynayabilece¤i yerler, video
gösteri yeri var. Çok çocuklu ailelere yeni bir ev verilebiliyor. 1992 y›l›nda
tahta ve kam›ﬂtan yap›lm›ﬂ olan bu evler 15 y›l sonra ilk kez geçen y›l tamir
edildi.
Kamptaki mültecilerin en önemli ﬂikâyetlerinden biri de müdür ve görevlilerin mültecilere dayak atmas›. Kamplarda hakaret ve iﬂkence var. Bazen ölüm olaylar› bile yaﬂan›yor. Bir süre önce bir mülteci çocuk BM yetkilisine kamptaki koﬂullar› bir mektupla ﬂikâyet etmiﬂ. Görevliler bu yüzden çocu¤un parmaklar›n› kesmiﬂler. Geçmiﬂte bir kiﬂinin de dilinin kesildi¤ini biliyoruz. Cezaland›rma olarak her türlü dayak var. Buna engel olacak bir sistem yok. Görevliler mültecilere rahatça dayak at›labiliyor, bir süre kapal› bir
yerde tutabiliyor. Kampta ancak cinayet gibi büyük suçlar iﬂlendi¤inde soruﬂturma aç›l›yor. Kamptaki bir di¤er önemli sorun da rüﬂvet konusu. Bir
problem oldu¤unda sorunu ancak yetkililere biraz para vererek çözebiliyorsunuz. Kamptaki bir sorunun ﬂikâyet edilmesi hâlinde etkili bir soruﬂturma
yap›lm›yor. Üstüne üstlük ﬂikâyeti yapan kiﬂi ve ailesi hedef oluyor. Bu kiﬂiler hakaret ve daya¤a maruz kalabiliyor. ‹nsanlar bu nedenle ﬂikâyet etmekten korkuyorlar. Mültecilerin ﬂikâyet etme hakk› var ama bu davalar etkisiz
oluyor. Onun için mülteciler dava açma yoluna genelde baﬂvurmuyorlar;
çünkü öldürülebileceklerini düﬂünüyorlar. Sonuç olarak her türlü yard›ma
ihtiyac› olan mülteciler, kamplardaki hayat ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesini istiyorlar.”
MÜLTEC‹LER‹ GER‹ GÖNDERME SORUNU
1992 y›l›nda BM ile Bangladeﬂ aras›nda, Arakanl› mültecilerin güvenli bir
biçimde ülkelerine dönebilmeleri için bir anlaﬂma yap›ld›. Fakat bu anlaﬂma
sonras› ülkelerine dönen mülteciler için gereken tedbirler ne yaz›k ki al›nmad›. Arakan’a dönen mülteciler, kendilerine ait evlerin ve topraklar›n Myanmar askerleri taraf›ndan müsadere edildi¤ini gördüler. Mülteciler ülkeden
kaçma nedenlerinin hâlen devam etti¤ini gördüklerinde, bu durum onlar›n
yeniden s›¤›n›lacak bir ülke aramalar›na sebep oldu.
Mülteci statüsünde bulunan kiﬂilerin zorla s›n›r d›ﬂ› edilmesi, uluslara-
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ras› mülteci hukukunun temel ilkelerinden olan “geri göndermeme” (non-refoulement) ilkesini aç›kça ihlal etmekte ve mültecilerin can güvenliklerini de
riske ederek ak›betlerini belirsiz hâle getirmektedir.
Elbette ki dileyen Arakanl›lar kendi ülkelerinde, kendi topraklar›nda yaﬂamal›lar. As›l olan, Myanmar’›n hak ve özgürlükleri ihlal eden askerî cunta
rejiminden kurtulmas› ve adil yeni bir yönetime sahip olmas›d›r; ancak bu
durumun yak›n dönemde gerçekleﬂmesi için temenniden öteye geçen çal›ﬂmalar gerekmektedir.
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMES‹ VE BM GÜVENL‹K KONSEY‹
Myanmar’daki askerî cunta, baﬂta Arakan bölgesi olmak üzere sivil nüfusun önemli bir bölümüne karﬂ› bilerek sald›r› düzenleme, cinayet, yok etme,
tecavüz, çok say›da sivili zorla yerinden etme ve mallar›na el koyma ile genel
olarak soyk›r›m say›labilecek fiilleri iﬂlemektedir.
Yasal anlamda soyk›r›m; bir plan›n icras› suretiyle, millî, etnik, ›rki veya
dinî bir grubun tamamen veya k›smen yok edilmesi maksad›yla bu gruplar›n
üyelerine karﬂ› aﬂa¤›daki fiillerden birinin iﬂlenmesi sonucunda oluﬂur: Kasten
öldürme, kiﬂilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine a¤›r zarar verme, grubun tamamen veya k›smen yok edilmesi sonucunu do¤uracak koﬂullarda yaﬂamaya zorlanmas›, grup içinde do¤umlara engel olmaya yönelik tedbirlerin
al›nmas›, gruba ait çocuklar›n bir baﬂka gruba zorla nakledilmesi.
Yukar›da say›lan fiillerin Myanmar taraf›ndan iﬂlenmesi sonucu iki milyondan fazla Arakanl› kendi topraklar›n› terk etmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Uluslararas› Ceza Mahkemesi (UCM), Roma Statüsü’ne göre 2002 y›l›nda Hollanda’n›n Lahey kentinde kurulmuﬂtur. Daimi bir mahkeme özelli¤ine sahip ve soyk›r›m, insanl›¤a karﬂ› suçlar, savaﬂ suçlar› gibi belirli konularla ilgili olarak kuruldu¤u tarihten sonra iﬂlenen suçlar hakk›nda yarg›lama
yapma yetkisine sahiptir. Devletlerin kendi iç hukuklar›nda yarg›lamad›¤›
veya yarg›lama konusunda isteksiz davrand›klar› durumlarda UCM, ikincil
bir mahkeme olarak yarg›lama yetkisini kullanmaktad›r.
UCM’nin yarg›lama yetkisinin söz konusu olabilmesi için, suçun ya taraf
ülke topraklar›nda ya da taraf ülke vatandaﬂ› taraf›ndan iﬂlenmesi gerekmektedir. Bunun d›ﬂ›nda, bir suç hakk›nda soruﬂturma aç›labilmesi ancak ilgili devletin gönüllü olarak UCM’nin yarg›lama yetkisini kabul etmesi ya da
BM Güvenlik Konseyi’nin konuyu UCM’ye havale etti¤ine dair bir karar almas› hâlinde mümkün olabilmektedir.
Myanmar devleti UCM’ye taraf de¤ildir; ayr›ca UCM 2002 y›l›ndan sonraki suçlarla ilgilendi¤inden Myanmar yönetimini geçmiﬂe yönelik suçlardan
yarg›layamamaktad›r; oysa ki as›l suçlar bu tarihten önce iﬂlenmiﬂtir. Ancak
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askerî cunta, soyk›r›m suçunu ve yukar›da say›lan suçlar› hâlen dahi, daha
az yo¤unlukta fakat devaml› olarak iﬂlemektedir. Devam eden bu suçlar nedeniyle Myanmar UCM’de yarg›lanabilir. Ayr›ca Mayanmar için -taraf› olmad›¤›ndan- BM Güvenlik Konseyi’nden yarg›lanmas› yönünde karar ç›kmas›
gerekmektedir. Buradaki sorun da BM Güvenlik Konseyi’nin veto yetkisini
kal›c› üyelere tahsis etmesindedir. Konseyin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin,
‹ngiltere ve Fransa’d›r. Myanmar devleti, ülkesinde yapt›¤› zulümler nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’ne genel olarak sevk edilen bir devlettir. Ancak
Çin, Do¤u Türkistan; Rusya ise Çeçenistan’da yapt›¤› soyk›r›m, insanl›¤a karﬂ› suçlar gibi zulümlerine Güvenlik Konseyi’nin müdahale alan› (örne¤i) açmas› endiﬂesiyle Myanmar’›n zulümlerinin üstünü örtmek amac›yla veto
yetkisini kullanmaktad›r. Ayr›ca Çin’in Myanmar’la binlerce kilometrelik s›n›r› ve s›k› ekonomik iliﬂkileri olmas›, insan haklar›n›n menfaatlere kurban
edildi¤ini bir kez daha göstermektedir.
Bu ﬂekilde Arakanl› mültecilere yap›lan zulümlerin yak›n dönemde hesab›n›n verilmesinin beklenmedi¤i gibi, zalim Myanmar’›n Arakanl›lara zulmetmesini engelleyip muhacirlerin kendi ülkelerine dönmelerini sa¤layabilecek etkili bir yapt›r›m da ufukta görünmemektedir.
Ancak bunlar›n yan›nda, Müslüman ülkeler ve baﬂta Türkiyeli Müslümanlar›n, kardeﬂlerinin sorunlar›yla ne derece ilgilendi¤i hususunda kendimizi hesaba çekme vaktinin oldukça geçti¤ini de hat›rlatal›m.

Arakanl› Mülteci
40 yaﬂ›nda bir kad›n. 7-18 yaﬂlar› aras›ndaki beﬂ çocu¤u ve eﬂi ile birlikte bir akﬂam vakti evini terk etmek zorunda kalm›ﬂ. Geldikleri yer Bangladeﬂ s›n›rlar› içinde bulunan Kutupalung kamp›. Buraya geldikten bir y›l sonra hayat arkadaﬂ›n›, eﬂini kaybetmiﬂ. Geride kalan alt› nüfus, uzunlu¤u 3, geniﬂli¤i
2,5 metre olan naylondan yap›lm›ﬂ derme çatma bir
barakada yaﬂ›yor. Bast›klar› yer kara toprak. Muson

ya¤murlar›n›n yo¤un oldu¤u bu bölgede, çal› ve
naylondan yap›lm›ﬂ evleri ne kadar çat› olur dünyalar›na bilinmez. Naylon deliklerden geçen ya¤mur
sular› birçok kez y›kam›ﬂ evlerinin içini. Bir günlük
yiyecekleri varsa ﬂansl› say›yorlar kendilerini. Yatmak için bir örtü ve birkaç küçük minderleri var. Di¤er kamp sakinleri gibi kamp›n içindeki su birikintisini içme suyu olarak kullan›yorlar.
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‹slam’da Ahlaki ve
Hukuki Bir Hak: ‹ltica
(Prof. Dr. Muddathir ‘Abd al-Rahim*)
‹slam’›n, Hz. Muhammed’in iltica ve mültecilere/muhacirlere muamele konusundaki ﬂahsi örnekli¤i ve emirlerinin ba¤l› oldu¤u -bilhassa insan›n haysiyeti ile onun
tüm ﬂartlar alt›nda muhafazas› hususundaki- ahlak ö¤retileri ve hukuk ilkeleri, ‹slam
medeniyetinde kapsaml› ve son derece ayr›nt›l› bir ahlaki de¤erler ve hukuki kurallar
sisteminin geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu ba¤lamda iltica hakk› tan›nmas›, göçmen ve
mültecilerin/muhacirlerin korunmas›, yaln›zca devlet ve hükümetler de¤il, bireyler ve
sivil toplum taraf›ndan da evrensel olarak net bir biçimde ahlaki ve yasal yapt›r›mlar olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Bu makalede bu ö¤retilerle ilkelerin mahiyeti ve yap›s›,
k›sa da olsa, aç›k bir biçimde aç›klanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu normlar ve ilkelerin tarih içerisindeki uygulamalar›n›n çeﬂitli yönleri de öne ç›kar›lmaktad›r.
‹slam’da insan haklar› gelene¤inin1 zengin ve oldukça geliﬂmiﬂ yap›s›n›n
göze çarpan özelliklerinden birisi, Hz. Muhammed’in emirleri ve örnekliklerinin (‹slami terminolojide sünnet) yan› s›ra, Kur’an’da öncelikli olarak kutsal
kabul edilen mültecilere muamele ve onlar›n korunmas›na dair kapsaml› ve
bütünlüklü ahlaki ö¤retiler ve hukuki emirler manzumesidir. Hâlihaz›rda
görülece¤i üzere bu ö¤reti ve emirler manzumesini -Kur’an ve sünnetteki
orijinal hâli ve sonras›nda ‹slam ﬂeriat ve hukukunun önemli klasiklerinde
ayr›nt›l› bir biçimde yer ald›¤› ﬂekliyle- ›rk, inanç, kültür ya da toplumsal statüsüne bakmadan mültecilerin ç›kar› ve refah› için yo¤un bir merhamet ve
ciddi bir endiﬂe ﬂekillendirmiﬂtir.
Konunun detaylar›na geçmeden önce genel fakat temelde önemli iki
noktaya de¤inmek gerekmektedir. Bunlardan birincisi, ‹slam’›n -kesin bir dille ifade edecek olursak- modern veya ça¤daﬂ Bat›l› toplumlarda anlaﬂ›ld›¤›
üzere, insanlar ve Allah aras›ndaki salt ruhani iliﬂkiyi anlatan bir din olma-
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d›¤›d›r. Bundan ziyade ‹slam’› din temelli bir yaﬂam tarz› ﬂeklinde veya
Kur’an ve sünnette kullan›lan Arapça din kelimesiyle tan›mlamak daha do¤ru olabilir. Din, içerisinde maddi ve manevi olan›n giriftleﬂmiﬂ (dichotomous)
deneyim ﬂekilleri oluﬂturmad›¤›, hayat›n tüm safhalar›n›n -kiﬂisel ve toplumsal, iktisadi ve siyasi, sanatsal ve düﬂünsel, ruhani ve bedeni, yarat›c›
olan ve olmayan- birbirine ba¤l› ve ayn› zamanda inanç taraf›ndan sürdürüldü¤ü, dinî anlam ve etik önem yüklendi¤i bir süreklilik ve bir bütün olarak de¤erlendirildi¤i bir yaﬂam tarz›n› anlat›r.2
ﬁu unutulmamal›d›r ki Kur’an, Müslümanlar aç›s›ndan literal olarak Allah kelam›, Allah’›n insanl›¤a nihai ve tamamlanm›ﬂ mesaj›d›r. Peygamberin
sünnetiyle birlikte Kur’an, içerisinden ‹slam’›n manevi ve etik ö¤retilerinin
akt›¤› bir kaynakt›r. Bu ikisi birlikte, ayn› zamanda ‹slam’›n oldu¤u gibi, ümmetin yahut evrensel anlamda zaman ve mekânlar üstü, Müslüman cemaatin ﬂer’i ve hukuki temellerini oluﬂturmaktad›r.
‹nsan tecrübesinin her alan›nda Müslümanlar›n muaﬂeretini -ferdi veya
kolektif- belirleyen veya yönlendiren di¤er konularda oldu¤u gibi, mültecilere muameleye iliﬂkin etik ö¤retiler ve hukuki emirler, birlikte Kur’an ve sünnette kök salm›ﬂ ve prensip olarak onlar taraf›ndan yönlendirilmiﬂtir.
Ele ald›¤›m›z meseleyle ilgili ayr›nt›ya girmeden evvel göz önünde bulundurulmas› gereken ikinci önemli husus da Kur’an’a göre Allah’›n “Âdem’in
çocuklar›na”3 cömertçe bahﬂetti¤i insan›n haysiyet vasf›n›n -esas›nda ‹slam’daki insan haklar› sisteminin tamam›nda oldu¤u gibi- hem iltica talebinde bulunma hem de bu hakk› tan›man›n dayanak noktas›n› oluﬂturmas›d›r. Kur’an’›n iﬂaret etti¤i üzere insanlar yarat›l›ﬂ itibar›yla aciz varl›klard›r
ancak kendilerine pek çok lütufta bulunulmuﬂtur. Allah insan› biyolojik olarak balç›ktan yaratmaya baﬂlam›ﬂt›r; daha sonra nihai olarak -Allah’›n sevgisi ve lütfuyla- fiziken “en güzel surette”4 biçimlendirilmiﬂ yeni bir yaratmaya
dönüﬂecek olan basit bir sperm damlas› hâline getirmiﬂtir. ‹nsana ﬂekil verirken son derece önemli bir aﬂamada da “ona kendi ruhundan üfledi”5 ve böylece insan› yeryüzünde halifesi/vekili olmaya lay›k bir mahlûk hâline getirdi.
Âdem’e bahﬂetti¤i pek çok yetenek aras›nda, ona “her ﬂeyin ismini”6 ö¤retmesi -meleklere dahi bahﬂedilmemiﬂ mühim bir vas›f olan bilgi ve kavramsal
düﬂünme gücü- de bulunmaktad›r.7 Allah’›n insanl›¤a en büyük lütuflar›ndan ve Âdem’in tüm çocuklar›na bahﬂetti¤i haysiyet ile ﬂüphesiz daha yak›ndan alakal› olan bir di¤er haslet de ahlaki özerklik veya seçme özgürlü¤ü ve
vicdand›r. Bu suretle Kur’an’da yer alan benzersiz “dinde zorlama yoktur”8 ibaresi dinî meselelerdeki zorlamay› kesin bir dille nehyeder. Yine Kur’an’da Hz.
Muhammed’e ﬂöyle söylemesi emredilmiﬂtir: “Bu gerçek Rabbinizdendir; o hâlde dileyen inans›n, dileyen inkâr etsin.”9
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‹nsanlara verilen seçme özgürlü¤ü onlar› mahlûkat›n tümünden ay›rmaktad›r. Gökler ve yeryüzü ve bu ikisi aras›ndakiler, kendilerinden kaçamayacaklar› veya sapamayacaklar› belirlenmiﬂ kanunlara uygun hareket etmek durumundayken insana, inan›p inanmama, iyi ve kötü, do¤ru ve yanl›ﬂ
aras›nda özgürce seçim yapma yetene¤i verilmiﬂtir. Bu nedenle gökler ve
yeryüzü, da¤lar ve mahlûkat›n geri kalan›, istem d›ﬂ› (yani) bir biçimde Müslüman iken insan›n mücadelesi -ve muhtemel muazzam baﬂar›s›- sahte olana karﬂ› gerçe¤i, kötüye karﬂ› iyiyi ﬂuurlu ve özgürce tercih ederek, irade sergileyerek Müslüman olmak ve bu suretle ahlak faili olarak kendi potansiyelini gerçekleﬂtirmektir.
Her zaman büyük önemi haiz bir di¤er husus ise -insana bahﬂedilen say›s›z de¤erlerinin yan› s›ra- tüm bu nimetlerin Kur’an’a göre, Âdem’in çocuklar›na onlar›n parlak zekâs›, üstün hizmetleri ve hatta mümin yahut iyi insanlar olduklar› için de¤il; sadece insan olduklar› için lütfedilmiﬂ oldu¤udur.
Son zamanlar›n Kur’an’› Arapça tefsir eden büyük müfessirlerinden biri olan
el-Alusi’nin ifadesiyle insan›n haysiyeti, asaleti ve onuru tüm insanl›¤a ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r: “Onlardan inananlar ile inanmayanlar, dindarlar ve günahkârlar ayn›d›r.”10
Aç›kça anlaﬂ›lmal›d›r ki, Kur’ani ö¤retilere mutab›k olarak, mülteciler
dâhil tüm insanlara -ister bireyler ister gruplar, devletler veya hükümetler
olsun- inanç, ›rk, kültür veya toplumsal statülerine bakmaks›z›n, kendilerine her ﬂeyin yarat›c›s› olan Allah’›n bahﬂetti¤i hak ve haysiyetlerinden dolay› gereken sayg› ve ihtimam› göstererek muamelede bulunmak her anlay›ﬂ
sahibi insan›n, elbette bilhassa Müslümanlar›n, üzerinde ahlaki oldu¤u kadar hukuki de bir vecibedir. Bu kategorik zorunlulu¤un do¤al bir sonucu olarak insana karﬂ› herhangi bir zulüm veya yanl›ﬂ muamelede bulunmak, fiilden sadece do¤rudan etkilenen birey ya da gruplara karﬂ› de¤il, ayn› zamanda tüm insanl›¤a ve esas›nda Yaradan’›n kendisine karﬂ› da kusur iﬂlemek
demektir. Bu nedenle Kur’an’›n kesin ifadelerle tekrar tekrar Müslümanlar›
insanlara karﬂ› zulüm ve adaletsizlik içeren fiiller iﬂlemekten al›koymaya ve
yine ayn› ›srarla bu tür fiillere karﬂ› aktif ve sebatkâr bir biçimde direnmeye
ça¤›rmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir; velev ki söz konusu olan bu insanl›k onurunu alçalt›c› uygulamalar, kendilerine yahut baﬂkalar›na karﬂ› iﬂlenmiﬂ olsun.
Kur’an kesin bir dille ve neredeyse hiddetle sorar:
“Size ne oldu da Allah yolunda ve ‘Rabbimiz! Bizi halk› zalim olan bu ﬂehirden
ç›kar, bize taraf›ndan bir sahip gönder, bize kat›ndan bir yard›mc› yolla!’ diyen zavall› kad›nlar, erkekler ve çocuklar u¤runda savaﬂm›yorsunuz!”11
Kur’an, yine ayn› derecede vurgu yaparak pasif/edilgen kalarak zulme
ve küçük düﬂürülmeye boyun e¤miﬂ kimseleri “kendi kendilerine zulmedenler”

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 170

170

olarak tan›mlamaktad›r. Çünkü devam eden argümana göre, e¤er bu kimseler zorbal›¤a ve adaletsizli¤e karﬂ› etkili bir direniﬂ göstermekten aciz iseler,
varl›klar›n› insan olarak tan›mlayan haysiyet ve özgürlükten mahrum b›rak›lacaklar› o topraklar› (yahut evleri) terk etmelidirler. Çünkü her ﬂeyden öte,
Kur’an’›n s›kça iﬂaret etti¤i gibi, Allah’›n tüm insanl›k için var etti¤i arz öylesine geniﬂtir ve öyle kaynaklarla donat›lm›ﬂt›r ki, Allah’a ﬂuurlu bir ba¤l›l›kla ve ilahi rehberli¤e boyun e¤me niyetiyle çaba gösterenler -Yaradan Rablerinin en baﬂ›ndan beri yapmalar›n› istedi¤i gibi- haysiyet ve özgürlük içerisinde yaﬂayabilecekleri baﬂka topraklar (yahut evler) bulabileceklerdir.
Kur’an’›n kendi ifadesiyle:
“Kendilerine yaz›k eden kimselere melekler canlar›n› al›rken: ‘Ne iﬂte idiniz?’ dediler. Bunlar: ‘Biz yeryüzünde çaresizdik!’ diye cevap verdiler. Melekler de ‘Allah’›n
arz› geniﬂ de¤il miydi, hicret etseydiniz ya!’ dediler. Her kim Allah r›zas› için hicret
ederse yeryüzünde bir s›¤›nma ve bolluk bulacakt›r.”12
Baﬂka bir ayette de ﬂöyle denmektedir:
“Zulme u¤rad›ktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onlar› dünyada
güzel bir ﬂekilde yerleﬂtirece¤iz. E¤er bilirlerse ahiretin mükâfat› elbette daha büyüktür. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir.”13
Bir di¤er ayette ise ﬂöyle buyrulmaktad›r:
“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç ﬂüphesiz Allah -öte
dünyada- güzel bir r›z›kla r›z›kland›racakt›r. ﬁüphesiz Allah, evet O, r›z›k verenlerin en
hay›rl›s›d›r. Allah muhakkak ki onlar› memnun kalacaklar› bir konuma eriﬂtirecektir.”14
...
‹slam’da mültecilere dair ö¤reti ve hükümlerin tamam›n› içeren anahtar ifade Kur’an’›n dokuzuncu suresi olan Tevbe suresinde yer almaktad›r.
Tevbe suresi alt›nc› ayette ﬂöyle ﬂart koﬂulmaktad›r: “...müﬂriklerden (olsa bile)
biri senden aman dilerse ona (derhâl) aman ver... sonra onu kendisini güvende hissedece¤i bir yere ulaﬂt›r...”
Bu ilahi emir, özellikle Kur’an’daki ba¤lam›yla düﬂünüldü¤ünde, aç›kça
ﬂu anlama gelmektedir -ve ça¤lar boyunca önde gelen Müslüman âlim ve
hukukçular da bunu böyle anlam›ﬂt›r: Eman; inanc›, itikad›, kültürü ya da
kökeni her ne olursa olsun onu talep eden herkese, bu kiﬂiler Müslümanlara karﬂ› aktif bir savaﬂ içerisinde olan, inanmayan düﬂman askerleri bile olsalar, geciktirilmeden verilmelidir. Yak›nlarda kaybetti¤imiz Profesör Hamidullah’›n Taberî, Kurtubî ve Râzî gibi klasik dönem âlim ve müfessirlerinin
ayr›nt›l› bir biçimde kaleme ald›klar› eserlerini çok güzel özetleyen veciz ifadesiyle söz konusu pasaj basitçe “herhangi bir kimse s›¤›nma talebinde bulundu¤unda bu talep hiçbir gerekçeyle reddedilemez”15 anlam›na gelmektedir.
Zikredilen pasajda iki ifade büyük önemi haizdir ve k›sa bir aç›klama ge-
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rektirmektedir. Bunlardan birincisi, himaye arama meselesinin anahtar kelimesi, Arapça orijinaliyle isticare kelimesidir ve söz konusu pasaj›n baﬂ›nda
iki kez kullan›lmaktad›r: “...müﬂriklerden (olsa bile) biri senden aman dilerse ona
(derhâl) aman ver.” Lafzen birisinin komﬂulu¤unu istemek demek olan isticare
terimi, himaye istemek manas›na gelen mecazi bir ifadedir. Araplar›n eski
ça¤lara ait misafirini en iyi ﬂekilde a¤›rlama ve hürmet etme görene¤ini yans›tmaktad›r.16 Öte yandan ayn› kökten gelen icare kelimesi, himaye (veya s›¤›nma) sa¤lama eylemini ifade eder. ‹slam’›n de¤er ve ilkeleriyle uyuﬂan, kadim Arap kökenli misafirperverlik, yi¤itlik ve cömertlik gibi kavram ve âdetlerde oldu¤u gibi icare ve isticare de (himaye talep etme ve sa¤lama) ‹slam taraf›ndan oldukça kabul görmüﬂtür; kumar, ›rk asabiyeti, yenido¤an› öldürme (töre cinayeti) ve sarhoﬂluk verici maddelerin tüketimi gibi ‹slami ilkeler
ve ö¤retilerle ba¤daﬂmayan de¤erleri ise sert bir biçimde k›nam›ﬂ/suç addetmiﬂ ve reddetmiﬂtir.
Mezkûr pasajda geçen ikinci önemli ibare ise pasaj›n bitiﬂ cümlesine aittir: “...sonra onu (s›¤›nma talep edeni) kendisini güvende hissedece¤i bir yere ulaﬂt›r.”
Burada kullan›lan orijinal Arapça terim himaye belgesi, s›¤›nak veya geçici
ikamet hakk› anlam›ndaki (kendisinden eman kelimesinin türetildi¤i) memând›r. K›sa bir süre içerisinde genel geçer bir terim hâline gelen ve standartlaﬂan bu kelime Müslüman âlimler, hukukçular ve yöneticiler taraf›ndan
salt mültecilerle s›¤›nma arayanlara de¤il, ayn› zamanda yabanc› tüccarlar,
turistler, diplomatlar ile ziyaretçi akademisyenlere de sa¤lanan himayenin
resmî veya yasal arac› anlam›nda s›kça kullan›l›r olmuﬂtur.
Mültecilere muameleye iliﬂkin geleneksel ‹slami sistemin öne ç›kan iki
vasf›, konunun geniﬂli¤ine ve kapsaml› tabiat›na iﬂaret etmekte olup bu ba¤lamda özel olarak bahsedilmeye de¤erdir. Bunlardan ilki, günümüz standartlar› ve yayg›n uygulamalar› yan›nda inan›lmaz gibi görünen ancak köklerini Peygamber dönemi ve öncesinden alan, ‹slami gelenekte son derece
normal olan ve benimsenen emîn ya da himaye belgesinin yaln›zca hükümet
yetkilileri ve devletin yetki verdi¤i kiﬂilerce de¤il, sivil toplum üyeleri, s›radan
erkekler ve kad›nlar ve hatta birkaç klasik dönem fakihine göre ak›l bali¤ olmuﬂ çocuklar taraf›ndan dahi verilebilmesiydi.17
Söz konusu ikinci önemli vas›f ise eman yahut himaye belgesini vermek
veya onaylamak için Arapça veya baﬂka herhangi bir dilde belge haz›rlaman›n gerekli olmamas›yd›. Talebe karﬂ›l›k söz ile ve hatta izin yahut onay ifade eden el, kol veya baﬂla yap›lan herhangi bir hareketle de eman verilebilmekteydi.18
Himaye belgesinin veriliﬂ ﬂekline veya çeﬂidine bak›lmaks›z›n -mülteci
olsun olmas›n- kendisine eman verilen kimseler topluca müsteminûn (tekili
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müstemin) olarak tan›mlanmaktayd›.
Bunun gibi, geleneksel ‹slam devletleri ve toplumlar›nda genelde müsteminûn, özeldeyse mültecilere -tümü Kur’an ve sünnette yer bulan ‹slami ö¤retilere dayanan- çok önemli bir dizi hak ve imtiyaz verilmekteydi.
Bunlardan birincisi, himaye ve kiﬂisel güvenlik (icâre ve eman) hakk›d›r;
çünkü s›¤›nma hakk›, normalde bir kere tan›nd›ktan sonra feshedilip geri çekilememektedir. Böylece geri göndermeme (non-refoulement) ana ilkesi kesin surette uygulanmaktad›r. ﬁayet bir mülteci daha sonradan bulundu¤u ülkenin
yarg› alan›n› terk etmek isterse, sorumlu otoriteler o kimseyi güvende hissedece¤i bir yere göndermeye -daha önce tart›ﬂ›lan Kur’anî emir uyar›nca- ahlaki ve yasal olarak mecburdur.
‹slam gelene¤inde mültecilerin bundan baﬂka -kendilerini güvende hissedecekleri üçüncü bir ülkeye yerleﬂtirilme seçene¤i- iki kal›c› çözüme ulaﬂma imkân› da bulunmaktayd›. Bunlar› biz bugün, gönüllü geri dönüﬂ ve öncelikle s›¤›nma ve eman verilen ülkede yerel entegrasyonun sa¤lanmas› olarak bilmekteyiz.
‹kinci durumda mülteciler, -Darü’l-‹slam’da (yani, ‹slam’›n Evi veya Pax
Islamica) kal›c› olarak mukîm olan gayrimüslim üyeler gibi- ‹slam hukukuna
göre herkese taahhüt edilen temel bir hak olarak himaye ve güvenceden
(eman) istifade etmeye elbette devam edecektir. Bu kiﬂiler çal›ﬂma hakk›na
sahip olacak, servet ve mülkleri korunacakt›r. ‹nançlar›n› rahatça yaﬂamakta özgür olacaklar, ayn› zamanda evlenme ve çocuklar›n› kendi inançlar›
do¤rultusunda uygun gördükleri üzere yetiﬂtirme hakk›na da sahip olacaklard›r. Bu ise, Muhammed Esed’in bizlere hat›rlatt›¤› üzere, ‹slami ö¤retilerin
baﬂl›ca ilkelerinden birisi olan Kur’an’›n “dinde zorlama yoktur”19 emrinin bir
kere daha do¤rulanmas› ve di¤er dünya dinlerinin kutsal metinlerinde eﬂi
benzeri olmayan ‹slami ö¤retinin temel bir prensibidir.
Yukar›da iﬂaret edilen ö¤reti ve ilkeler rehberli¤inde ve onlardan ilham
alarak dünya üzerindeki Müslüman devlet ve toplumlar, arka arkaya gerçekleﬂen hem Müslüman hem de gayrimüslim göç dalgalar›na kucak açmaya
devam etmiﬂlerdir. Bu süreç, peygamber ve di¤er muhacirlerin MS 622’de
Mekke’den Medine’ye ç›¤›r açan yolculuklar›na kadar gitmektedir. Bu durum
Malezya halk›n›n son zamanlara kadar Bosna’daki etnik temizlikten kurtulanlara kucak açarak onlar›, Avrupa’n›n göbe¤inde vahﬂi katliamlara sahne
olan topraklardan binlerce kilometre uzakta, kendi vatanlar›nda himaye etmesine kadar sürmüﬂtür.
Bu iki olay aras›nda farkl› zaman ve mekânlarda gerçekleﬂen üç olay, ‹slam gelene¤i tarihinde mültecilerin zaman ve mekân üstü muamelelerine
dair geliﬂmeyi resmetmektedir.
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Bunlardan ilki, Ferdinand ve Izabel yönetimindeki Haçl›lar›n elinde bulunan ‹ber Yar›madas›’nda kalan son Müslüman topra¤› olan G›rnata Krall›¤›’n›n 2 Ocak 1492’de çöküﬂüdür. Bu olaydan iki ay sonra bu iki Katolik hükümdar, Ferdinand ve Izabel, Yahudileri yar›madadan ç›kartt›lar. ‹spanya’dan kovulan ‹beryal› çok say›da Yahudi, ‹slam dünyas›n›n muhtelif yerlerine, Fas ve Kuzey Afrika’dan M›s›r, Suriye ve Filistin ile k›sa bir süre içerisinde ‹stanbul’a, geniﬂ Osmanl› topraklar›n›n Balkanlar ve Irak gibi de¤iﬂik
bölgelerine iltica etti.20
‹kincisi, K›r›m, Kafkaslar ve Orta Asya’dan ‹slam dünyas›n›n merkezî
yerlerine gerçekleﬂen -Yahudi, Hristiyan ve Müslüman- kitlesel mülteci
ak›nlar›d›r. Bu mülteci ak›nlar›n›n sebebi öncelikle bu topraklarda Korkunç
‹van (1530-1584) döneminde baﬂlayan Rus yay›lmac›l›¤›, daha sonra ise 1917
Bolﬂevik ‹htilali ve ihtilalin akabinde baﬂlay›p 70 y›l süren militan ateizm
kampanyas›d›r. Bu kampanya süresince ‹brahimi dinlere mensup olanlar
“dine karﬂ› tarihte eﬂi görülmemiﬂ sürekli bir sald›r›”ya maruz b›rak›lm›ﬂlard›r.21
Üçüncü örnek vaka ise 1970 ve 1980’lerde Sudan’da yaﬂanm›ﬂt›r. Dünya
üzerindeki en az geliﬂmiﬂ devletlerden biri olan, uzun süreli istikrars›zl›k ve
iç çat›ﬂmalar›n etkisi alt›ndaki Sudan, yine de Çad’dan bat› bölgesine, güneyde Uganda ve Kongo ile bilhassa Etiyopya’dan do¤u bölgesine çok say›da
mülteci kabul etmeye devam etti. 1980’lerin ortalar›ndan itibaren ülkedeki
mülteci say›s› bir buçuk milyonu aﬂm›ﬂ ve bölge nüfusunun %30’u Etiyopya
s›n›r›ndaki do¤u bölgesinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
1974 y›l›nda, içinde bulundu¤u sorunlara ra¤men Sudan, ülkedeki mültecilerin meselelerinin düzenlenmesine iliﬂkin bir yasay› yürürlü¤e koydu.
Yasan›n yedinci maddesine göre; söz konusu ulusal ve uluslararas› konvansiyonlar aras›nda herhangi bir çak›ﬂma veya tutars›zl›k ortaya ç›kt›¤› takdirde, mülteci meselelerinden sorumlu devlet bakan›yla ilgili di¤er tüm kiﬂiler,
Sudan’›n taraf oldu¤u uluslararas› yasa ve konvansiyonlara öncelik vermeye mecburdur. Bu nedenledir ki, birçok geliﬂmiﬂ ülkenin mültecilere s›¤›nma
hakk› tan›mayarak uluslararas› yapt›r›mlar› yerine getirmede sürekli baﬂar›s›z olmas› karﬂ›s›nda, Sudan’›n mülteci politikas›n›n s›kça dünyadaki en özgürlükçü politika olarak addedilmesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.22 Bu ba¤lamda, Alfred
Nobel’in takipçisi tan›nm›ﬂ ‹sveçli bir avukat, konuya iliﬂkin 1974 yasas›n›,
di¤er ülkelerin taklit etmekte isabet edece¤i bir model olarak tan›mlam›ﬂt›r.23
Gelgelelim ayr›ca ifade etmeye gerek yoktur ki, -ister Sudan örne¤inde
ister dünya üzerinde yaﬂam ﬂekli ve dünya görüﬂü az veya çok ‹slam’dan etkilenmiﬂ olan di¤er toplumlarda- anlaﬂ›l›r bir biçimde oldukça fazla ilgi top-
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lamaya devam eden bu yasa ve politikalar, büyük oranda, tüm insanlar›n
(bilhassa, her nerede ve ne zaman olursa olsun, mülteciler ve di¤er ma¤dur
kimselerin) ç›kar› ve refah› için insana duyulan derin bir merhamet ve ciddi
bir endiﬂenin ﬂekillendirdi¤i bir inanç sistemi ve yaﬂam tarz›na ait ahlaki ve
hukuki ö¤retilerin yans›malar›d›r.

Sonnotlar
* Dr. Muddathir Abd al-Rahim uluslararas› iliﬂkiler, insan haklar›, ‹slam siyaset düﬂüncesi ve kurumlar›, az›nl›klar ve medeniyetleraras› diyalog alanlar›nda uzman bir siyaset bilimcidir.
1997’den bu yana Malezya Kuala Lumpur’da Uluslararas› ‹slam Düﬂüncesi Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve ‹slam Araﬂt›rmalar› bölümünde profesör olarak görev yapmaktad›r. Elinizdeki makale, yazar›n daha önce yay›mlanm›ﬂ üç çal›ﬂmas›na dayanmaktad›r: 16-19 Ocak 1984 tarihli
‹talya, San Remo’da Arap Ülkelerinde Mültecilerin Korunmas› Konferans›’nda sunulmuﬂ olan
‹slam’da Mülteci ve S›¤›nmac› tebli¤i; ‹slam ve Mülteci ve S›¤›nmac› üzerine Sorular, ‹slam ve Güncel Sosyal Sorunlar, Amman, Ürdün, Ürdün Kraliyet Akademisi ‹slam Medeniyeti Araﬂt›rmalar›, Temmuz 1997; ve ‹slam’da ‹nsan Haklar› Gelene¤i W. H. Brackney (ed.) ‹nsan Haklar› ve Dünya’da Temel Dinler, Vol. 3 Westpoint, Connecticut ve London, Praeger Publishers, 2005.
1 Örne¤in, bkz. M. ‘Abd al-Rahim, “‹slam’da ‹nsan Haklar› Gelene¤i”, W. H. Brackney (ed.) ‹nsan
Haklar› ve Dünya’da Temel Dinler, Vol. 3 Westpoint, Connecticut ve London, Praeger Publishers,
2005.
2 A.g.e., 2.
3 Kur’an-› Kerim 17:70 (‹sra suresi). Bu makalede geçen Kur’an pasajlar›n›n ‹ngilizce çevirisinde
zaman zaman beraberce olmak suretiyle ﬂu kaynaklardan faydalan›lm›ﬂt›r: M. Asad, The Message of Qur’an (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980) ve M. A. A. Haleem, The Qur’an: A New Translation,
Oxford World Classics (Oxford Universtiy Press, 2005). [Kaynaklardaki farkl›l›klar ‹ngilizce ve
Türkçe metin içerisinde geçen ayetlerin numaralar›n›n farkl›l›k göstermesine yol açmaktad›r.
Ç.N.]
4 Kur’an-› Kerim 95; 4 (Tîn suresi).
5 Kur’an-› Kerim 15; 29-32 (Hicr suresi), 31:9 (Lokman suresi); 23:12-14 (Müminun suresi).
6 Kur’an-› Kerim 2; 30 (Bakara suresi).
7 Kur’an-› Kerim 2; 30-34 (Bakara suresi).
8 Kur’an-› Kerim 2; 256 (Bakara suresi).
9 Kur’an-› Kerim 18; 29 (Kehf suresi).
10 Al- Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-Azim, c. 15, 117.
11 Kur’an-› Kerim 4; 75 (Nisa suresi).
12 Kur’an-› Kerim 4; 97 (Nisa suresi).
13 Kur’an-› Kerim 16; 41-42 (Nahl suresi).
14 Kur’an-› Kerim 22; 58-59 (Hacc suresi).
15 Muhammed Hamidullah, The Muslim Conduct of State, yedinci bask› (Sh. Muhammad Ashraf:
Lahor, 1973): 75.
16 M. Asad, The Message of the Qur’an, op. cit. 3, 256.
17 Serahsî’nin el-Mebsût, ﬁeybanî’nin Siyer-i Kebir ve Kâsânî’nin Bedâyî’si gibi klasik eserlerde bu

hususlar en ince ayr›nt›s›na kadar tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. M. Hamidullah di¤er pek çok eserin yan› s›ra
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bunlar› da kullanm›ﬂ ve tart›ﬂm›ﬂt›r.
18 A.g.e.
19 M. Esed’in Kur’an-› Kerim 9; 6 (Tevbe suresi) yorumu, op. cit. 3, 256, The Message of the Qur’an.
‹slam devletleri ve toplumlar›nda gayrimüslimlerin haklar› ve hayat tecrübeleri hakk›nda detayl› bir tart›ﬂma için bkz. M. ‘Abd al-Rahim, The Human Rights Tradition in Islam, op. cit. 1-özellikle üçüncü ve dördüncü bölümler.
20 Bkz. H. Kennedy, Muslim Spain and Portugal, a Political History of al-Andalus (Longman: Londra
ve New York, 1996); J. F. O’Callaghan, A History of Medieval Spain (Cornell University Press: Ithaca ve Londra, 1975) ve S. J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic (Macmillan: Londra, 1991).
21 S. P. Ramet (ed.), Religious Policy in the Soviet Union (Cambridge University Press: Cambridge,
1993): 3.
22 M. ‘Abd al-Rahim, Asylum and Sanctuary in Islam, “The Protection of Refugees in Arab Countri-

es” (Arap ülkelerindeki mültecilerin himayesi) konulu seminerde sunulan tebli¤, San Remo, ‹talya, 16-19 Ocak 1984.
23 P. Nobel, Refugee Law in the Sudan, Scandinavian Institute of African Studies (Uppsala, ‹sveç,
1982): 1.
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EKLER
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SEMPOZYUM
FOTO⁄RAFLARI
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I. Oturum - Tarihten günümüze mültecilik
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I. Oturum - Tarihten günümüze mültecilik
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II. Oturum - Mültecilik sorununun çözülmesinde STK'lar›n rolleri
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Mülteci hayatlardan tan›kl›klar
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Mülteci hayatlardan tan›kl›klar

multecilik kitabi SON

6/16/09
12:08 PM

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› ve BMMYK Türkiye Temsilcili¤i, Türkiye’deki mültecilerin problemlerinin çözümü için bir protokol imzalad›.
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Mültecilik: Sorunlar, Tan›kl›klar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
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DÜNYADAK‹
MÜLTEC‹
HAREKETLER‹
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1998 y›l›nda S›rbistan'›n Kosova'y› iﬂgali on binlerce insan› mülteci olmaya zorlad›.
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ABD'nin Afganistan'a açt›¤› savaﬂ sonras›nda 4.000.000 Afgan, mülteci olarak farkl› ülkelere s›¤›nd›.
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S›rp katliam› nedeniyle 1.500.000 Bosnal› 1992-95 y›llar› aras›nda mülteci durumuna düﬂtü.

multecilik kitabi SON
Page 193

multecilik kitabi SON

6/16/09

12:08 PM

Page 194

Filistin topraklar›nda 1948'den bu yana devam eden ‹srail iﬂgali nedeniyle
5,6 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kald›.
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So¤uk savaﬂ döneminin sona ermesiyle 1994-96 ve 1999’dan günümüze devam eden Rus-Çeçen savaﬂlar›nda
yar›m milyondan fazla insan muhacir durumuna düﬂtü.
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2.000.000 Arakanl›, Myanmar cuntas›n›n bask›lar›ndan kaçarak farkl› ülkelere s›¤›nd›.
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ABD'nin 2003 y›l›nda Irak'› iﬂgal etmesinden sonra 4,8 milyon insan yerinden edildi.
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‹HH ‹NSAN‹
YARDIM VAKFI
2007 - 2008
MÜLTEC‹
ÇALIﬁMALARI
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n
2007-2008 Y›llar›nda
Mültecilere Yönelik Yard›mlar›
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, aﬂa¤›da belirtilen alanlarda mültecilere yönelik yard›m çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
1. AC‹L YARDIM ÇALIﬁMALARI
Savaﬂ, do¤al afet gibi kriz durumlar› sonucu iltica etmek zorunda kalan
ma¤durlara ‹HH,
• Acil bar›nma ve ihtiyaç ünitelerinin kurulmas› (prefabrik konutlar, çad›r kentler, aﬂevleri vb.),
• Acil sa¤l›k yard›mlar› (gezici sa¤l›k hizmetleri, ilaç ve bbi malzeme yard›mlar›, tedavi hizmetleri vb.),
• G›da, giyecek ve di¤er ihtiyaç malzemeleri yard›mlar› yapmaktad›r. Kad›n, çocuk ve yaﬂl›lar›n güvenli¤inin sa¤lanmas› vakf›m›z›n öncelikleri aras›ndad›r.
2. SOSYAL YARDIMLAR
‹HH; savaﬂ, do¤al afet ve yoksulluk gibi nedenlerle yer de¤iﬂtirmiﬂ insanlar›n bar›nd›¤› mülteci statüsü alm›ﬂ veya almam›ﬂ olan kamplar› ziyaret etmektedir. Kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren mültecilere yönelik
gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar:
• G›da ve ihtiyaç maddeleri yard›mlar›,
• Bar›nma ve altyap› yard›mlar›,
• ‹ﬂ ve meslek edindirme projeleri,
• Temiz içme suyuna kolay ulaﬂmalar›n› sa¤layabilmek için su kuyular›
aç›lmas›,
• Yetimlere sahip ç›k›lmas›.
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3. SA⁄LIK YARDIMLARI
Mültecilerin yaﬂad›klar› yerlerdeki sa¤l›k koﬂullar›n›n kötü olmas› ve
sa¤l›k hizmeti alamamalar› hastal›klar›n yay›lmas›na ve tedavi edilebilir
hastal›klardan kaynaklanan ölümlerin artmas›na neden olmaktad›r. ‹HH,
mültecilerin içinde bulunduklar› koﬂullar› iyileﬂtirmek ad›na çeﬂitli yönelik
sa¤l›k hizmetleri vermektedir. Bunlar:
• ‹laç yard›m›,
• Gezici klinikler,
• Muayene hizmetleri.
4. E⁄‹T‹M YARDIMLARI
Mültecilerin yaﬂad›klar› yerlerde e¤itimin imkânlar›n›n k›s›tl› olmas› nedeniyle ‹HH’n›n gerçekleﬂtirdi¤i e¤itim yard›mlar› ﬂöyledir:
• E¤itim kurumlar inﬂa etmek,
• E¤itim için araç-gereç yard›m›nda bulunmakta,
• E¤itim burslar› temin etmek.
Ayr›ca kriz bölgelerinden ö¤renciler Türkiye’ye getirilmekte ve e¤itimciler için mesleki geliﬂim programlar› sa¤lanmaktad›r.
5. KÜLTÜREL YARDIMLAR
Farkl› ülke ve bölgelerdeki kamplarda yaﬂamak zorunda kalan mülteciler için bir süre sonra bu kamplar birer hapishaneye dönüﬂmektedir. Mültecilerin e¤itim olanaklar›n›n k›s›tl› olmas› ve ekonomik imkâns›zl›klar, gelecek nesillerin sa¤l›kl› geliﬂimine engel olmaktad›r. Bu alanda yaﬂanan s›k›nt›lar› en aza indirmek için çal›ﬂan ‹HH, mültecilerin yaﬂad›¤› bölgelerde,
• Yaz›l› ve görsel e¤itim materyalleri temin etmekte,
• Kültür merkezleri, cami ve medreseler inﬂa etmekte,
• Kurslar düzenlemektedir.
6. B‹L‹NÇLEND‹RME ÇALIﬁMALARI
‹HH, dünyan›n farkl› bölgelerinde yaﬂanan mülteci sorunlar›n›n gündeme getirilmesi, kamuoyunun do¤ru biçimde bilgilendirilmesi, sosyal sorumluluk bilinciyle harekete geçilmesi, mülteci haklar›n›n ihlallerinde önleyici
rol oynanmas› gibi amaçlarla bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yürütmektedir. ‹HH
bu amaçla;
• Panel, sempozyum ve uluslararas› konferanslar düzenlemekte,
• Mültecilerin yaﬂad›klar› sorunlara iliﬂkin raporlar haz›rlamakta,
• Süreli yay›nlar ve internet arac›l›¤› ile kamuoyunu bilgilendirmekte,
• Kitaplar yay›nlamakta,
• Bas›n aç›klamalar› yapmakta,
• Radyo ve televizyon programlar› haz›rlamaktad›r.
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Ülke ve Bölgelere Göre
2007-2008 ‹HH Yard›mlar›
BALKANLAR
• ‹HH, 1992 y›l›ndan bu yana Bosna Savaﬂ›, Kosova Savaﬂ› ve bölgede yaﬂanan di¤er çat›ﬂma alanlar›nda acil yard›mlar ve rehabilitasyon çal›ﬂmalar›yla faaliyet göstermektedir.
BOSNA-HERSEK
• Bosna-Hersek’teki savaﬂ nedeniyle yaﬂad›klar› ﬂehirleri terk eden sivil mültecilerin geri dönüﬂü için evlerinin yeniden inﬂa edilmesine destek verilmesi.
KOSOVA
• Kosoval› mülteci ailelere ve yetimlere maddi yard›m yap›lmas›.
ARNAVUTLUK
• Arnavutluk’ta bulunan mültecilere acil g›da,
giysi, yatak ve di¤er ihtiyaç
malzemesi yard›mlar› yap›lmas›.
• Ramazan ve kurban
dönemlerinde kumanya ve
et yard›m› yap›lmas›.
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ORTADO⁄U
‹HH, kuruldu¤u tarihten bu yana Ortado¤u’da kesintisiz olarak insani
yard›m çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir. Bölgeye 2007 y›l›ndan bu yana yap›lan
yard›m kalemleri aﬂa¤›daki gibidir:
IRAK
• Kerkük ve Keferi bölgesinde yaﬂayan 300 mülteci aileye g›da yard›m›
yap›lmas› ve aileler için ›s›t›c› temin edilmesi.
• Kerkük ve çevresinde yaﬂayan 1500 mülteci aileye g›da paketleri da¤›t›lmas›.
• Ramazan ay› organizasyonunda Irak içerisinde yer de¤iﬂtirmiﬂ 1770
mülteciye g›da paketleri da¤›t›lmas›.
• Kurban organizasyonunda Irak içerisinde yer de¤iﬂtirmiﬂ olan 4000
mülteci aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
• Kerkük’te yaﬂayan mültecilerin ücretsiz yararlanaca¤› bir poliklinik
kurulmas›.
• Irak’›n Kerkük, Kaferi ve kuzey bölgelerinde 5500 mülteci aileye g›da ve
›s›t›c› yard›m› yap›lmas›.
• Baﬂta Ba¤dat ve Felluce gibi zor ﬂartlar›n hâkim oldu¤u ﬂehirlerde askerî operasyonlardan kaçan 2000’i aﬂk›n mülteci aileye acil yard›m yap›lmas›.
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› yukar›da belirtilen kamplar›n yan› s›ra kay›ts›z ve isimsiz
çok say›da kampta da yard›m çal›ﬂmalar› yürütmektedir.
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• Irak’ta mültecilerin faydalanaca¤› bir do¤umevinin kurulmas›.
• Kerkük’te mültecilere acil yard›m yap›lmas›.
• Irak’ta 500 mülteci yetime giysi yard›m› yap›lmas›.
• Irak savaﬂ›ndan kuzey bölgelere kaçan mültecilere acil yard›m yap›lmas›.
• Kerkük’te bulunan mültecilere acil yard›m yap›lmas›.
• Kuzey Irak’taki mülteci ö¤rencilere 313 adet içinde k›rtasiye malzemesi de bulunan çanta da¤›t›lmas›.
• Kuzey Irak’taki mülteci yetimlere giysi yard›m› yap›lmas›.
• Kuzey Irak’taki mültecilere Ramazan kumanyas› da¤›t›lmas›.
• Kuzey Irak’taki mülteci çocuklar için kans›zl›k ilac› sa¤lanmas›.
• Irak’›n tüm bölgelerindeki mültecilere kurban eti da¤›t›lmas›.
LÜBNAN
• Lübnan’daki Filistin kamplar›nda yap›lan yard›mlar›n genel da¤›l›m›:
• Nahr’ul-Barid mülteci kamp›nda yaﬂayan 5300 Filistinli mülteci aileye
630.000$’l›k g›da paketi da¤›t›lmas›.
• Nahr’ul-Barid mülteci kamp›nda yaﬂayan 1000 Filistinli mülteci aileye
iki ay boyunca s›cak yemek da¤›t›lmas›.
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• 180 ö¤renciye k›rtasiye malzemesi da¤›t›lmas›.
• Kurban döneminde 5000 Filistinli mülteci aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
• Ramazanda, mülteci kamplar›nda yaﬂayan 285 Filistinli aileye g›da
yard›m› yap›lmas›.
• 10.000 mülteci aileye g›da, battaniye, ›s›t›c› ve giysi yard›m› yap›lmas›.
• Sayda kentinde mülteci çocuklar›n istifade etmesi için bir kültür merkezi inﬂa edilmesi.
• Beyrut’ta mülteci yetimler için yetim destekleme merkezinin inﬂas›na
destek olunmas›.
• Sayda kentinde Ayn el-H›lweh ve Mia mia kamp›nda yaﬂayan Filistinli mülteciler için ‹stanbul E¤itim Merkezi aç›lmas›.
• Nahr’ul-Barid kamp›nda acil yard›m da¤›t›lmas›.
• Burc el-Berecne, Mar ‹lyas, Baddawi, El-Buss ve ﬁatilla kamplar›ndaki
mültecilere Ramazan kumanyas› da¤›t›lmas›.
• Kamplarda yaﬂayan 307 fakir aileye bir y›l boyunca sponsor olunmas›.
• Kamplarda yaﬂayan 100 yetime giysi yard›m› yap›lmas›.
• Filistin mülteci kamplar›nda k›rtasiye malzemesi da¤›t›m›.

multecilik kitabi SON

6/16/09

5:13 PM

Page 208

208

ÜRDÜN
• ‹SMEK iﬂ birli¤i ile Ürdün’de mülteci kamplar›nda yaﬂayan toplam 84
ö¤renciye beﬂ dalda mesleki e¤itim verilmesi. Bu ö¤rencilerden 7’sinin Türkiye’ye getirilerek tezhip, tak› tasar›m›, ebru, ya¤l› boya dallar›nda e¤itmen
olacak ﬂekilde yetiﬂtirilmesi.
• Ürdün’e s›¤›nan 400 Irakl› mülteci aileye g›da paketleri da¤›t›lmas›.
• Ramazanda 375 Filistinli mülteci aileye g›da paketleri da¤›t›lmas›.
• Ürdün’deki mülteci çocuklar›n e¤itimine destek olmak için 10 mülteci
kamp›n›n her birine bilgisayar merkezi kurulmas›.
• Ürdün’deki mülteci çocuklar›n mesleki e¤itimi için Türkiye’de e¤itim
almalar›n›n sa¤lanmas›.
• Ürdün’deki Filistinli mültecilere Ramazan kumanyas› da¤›t›lmas›.
• Ürdün’deki Filistinli yetim mültecilere k›yafet yard›m› yap›lmas›.
• Ürdün’deki Filistin mülteci kamplar›ndaki çocuklara k›rtasiye malzemesi da¤›t›lmas›.
• Ürdün’deki Filistinli hastalar›n tedavi edilmesi.
• Ürdün’deki Filistin mülteci kamplar›nda kurban eti da¤›t›lmas›.
F‹L‹ST‹N
• Suriye ve Ürdün’e s›¤›nm›ﬂ olan iki milyonu aﬂk›n mülteciden, en
muhtaç durumdaki 200’ü aﬂk›n mülteci aileye acil yard›m, sa¤l›k yard›m› ve
eﬂya yard›m› yap›lmas›.
• Gazze’nin Um en-Nasr köyünde yaﬂayan 260 Filistinli mülteci aileye g›da ve battaniye yard›m› yap›lmas›.
• Gazze’de 10.000 mülteci aileye g›da, 250 aileye battaniye yard›m› yap›lmas›.
• Gazze’de 2000 mülteci çocu¤un istifade edebilece¤i bilgisayar e¤itim
merkezi kurulmas› ve k›rtasiye yard›m› yap›lmas›.
• ‹srail’in iﬂgal etti¤i topraklarda yaﬂayan Filistinli mültecilere yönelik iki
okulun inﬂas›na destek olunmas›.
• Gazze’de yaﬂayan toplam 10.400 aileye g›da yard›m›nda bulunulmas›.
• ‹srail içinde yaﬂayan Filistinli mültecilerin faydalanaca¤› iki hastanenin inﬂas›na destek verilmesi.
• Bat› ﬁeria’da yaﬂayan 215 yoksul mülteci ö¤renciye k›rtasiye yard›m›
yap›lmas›.
• Kurban’da 4825 Filistinli mülteci aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
• Gazze’de Jabalya mülteci kamp›na acil g›da ve ilaç yard›m› yap›lmas›.
• Gazze’de Jabalya, Sahil, Nuserayat, Dir el-Belah, Hanyunus, Refah,
Dreç ve Megazi mülteci kamplar›ndaki mültecilere kurban eti da¤›t›lmas›.

multecilik kitabi SON

6/16/09

5:13 PM

Page 209

209

• Gazze Jabalya kamp›nda fakirlere ücretsiz ekmek da¤›tacak bir f›r›n
kurulmas›.
• Gazze’de mültecilere hizmet veren hastanelere acil sa¤l›k malzemeleri ve ilaç yard›m› yap›lmas›.
• Gazze’deki Jabalya, Sahil, Nuserayat, Dir el-Belah, Hanyunus, Refah,
Dreç ve Megazi mülteci kamplar›nda Ramazan kumanyas› da¤›t›lmas›.
• Gazze’de bulunan Jabalya, Sahil, Nuserayat, Dir el-Belah, Hanyunus, Refah, Dreç ve Megazi mülteci kamplar›nda k›rtasiye malzemesi da¤›t›lmas›.
• Gazze’deki mülteci kamplar›na acil g›da yard›m› yap›lmas›.
• Son ‹srail sald›r›lar›ndan sonra mülteci durumuna düﬂen kiﬂilere çad›r,
battaniye, k›yafet ve maddi yard›m yap›lmas›.
• Gazze’de mültecilere hizmet veren hastanelere ilaç yard›m› yap›lmas›.
SUR‹YE
• Ramazan ay›nda ﬁam’daki 150 Filistinli mülteci aileye g›da paketi
da¤›t›lmas›.
• Kurban döneminde Suriye’de yaﬂayan Irakl› ve Filistinli 3100 mülteci
aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
• Suriye - Irak s›n›r›nda mahsur kalan ve çölde çad›rlarda yaﬂam mücadelesi veren Filistinli mültecilere çöl klimalar›, has›r, g›da ve so¤utucu da¤›t›lmas›.
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• Suriye’deki Filistin mülteci kamplar›ndaki 82 hastan›n tedavi edilmesi.
• Suriye’deki 230 Filistinli mülteci çiftin evlendirilmesi.
• Suriye’deki Handen Nun mülteci kamp›nda yaﬂayanlar aras›nda yayg›n olarak görülen kanser hastal›¤›n›n yay›lmas›n› önlemek için bölgedeki
yüksek gerilim hatt›n›n yer alt›na döﬂenmesi.
• Suriye’deki Filistin mülteci kamplar›nda Ramazan kumanyas› da¤›t›lmas›.
• Suriye’deki Filistin mülteci kamplar›ndaki çocuklar için k›rtasiye malzemesi da¤›t›lmas›.
• Suriye’deki Filistin mülteci kamplar›nda acil yard›m, temel temizlik
malzemeleri ve tekerlekli sandalye da¤›t›lmas›.
• Suriye’deki Filistin mülteci kamplar›nda kurban eti da¤›t›lmas›.
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KAFKASYA
Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›n›n ard›ndan baﬂlayan özgürlük mücadelelerinde Kafkasya bölgesinde çok büyük ac›lar yaﬂayan ve yerlerinden edilen
Çeçenler, komﬂu ülkelere s›¤›narak hayatlar›n› devam ettirmeye çal›ﬂ›yorlar.
AZERBAYCAN
• Azerbaycan’a s›¤›nm›ﬂ olan 250 Çeçen mülteci yetime ayl›k düzenli
maddi yard›m yap›lmas›.
• Çeçen mülteci ailelerine bar›nma, yiyecek, giyecek ve t›bbi malzeme
deste¤i verilmesi.
• Mülteci çocuklar›n okudu¤u iki okula bilgisayar laboratuvar› kurulmas›.
• Çeçen mültecilerin e¤itim gördü¤ü Daymong e¤itim kurumuna ayl›k
e¤itim deste¤i sa¤lanmas›.
• Mültecilere sa¤l›k yard›m› yap›lmas›.
• Ramazan ve kurban dönemlerinde g›da ve giysi yard›mlar› yap›lmas›.
• Bakü’de bulunan Sakatlar Derne¤i’ne nakit yard›m› ve sa¤l›k malzemeleri temini konusunda dönemsel olarak destek sa¤lanmas›.

multecilik kitabi SON

6/16/09

5:13 PM

Page 212

212

• Ramazan ay›nda, Azerbaycan’da yaﬂayan Karaba¤l› 150 mülteci aileye
g›da yard›m› yap›lmas›.
• Kurban döneminde Karaba¤l› mültecilere kurban eti da¤›t›lmas›.
GÜRC‹STAN
• Gürcistan’daki savaﬂtan kaçan Gürcü mültecilere g›da yard›m› yap›lmas›.
• Gürcistan’da yaﬂayan Çeçen mültecilere g›da yard›m› yap›lmas›.
• Ramazan ve Kurban dönemlerinde g›da ve giysi yard›mlar› yap›lmas›.
• Mülteci yetimlere ayni ve nakdi yard›m yap›lmas›.
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ASYA
Dünyadaki çat›ﬂmalar›n en yo¤un yaﬂand›¤› bölgelerden biri olan Asya’da ‹HH kriz dönemleri ve sonras›nda mülteci çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir.
AFGAN‹STAN
• Celal Abad’daki mülteci kamp›nda 5000 kiﬂiye Ramazan döneminde
kumanya yard›m› yap›lmas›, Kurban döneminde kurban eti da¤›t›lmas›.
• K›ﬂ mevsiminin çok sert geçti¤i Afganistan’da Kabil, Karrahi, Kanber ve
Celalabad’da; ﬁeyh M›sri mülteci kamplar›nda 1700 aileye acil g›da ve elbise
yard›m› yap›lmas› ve battaniye da¤›t›lmas›.
• Harguti mülteci kamp›nda 1700 aileye elbise ve battaniye yard›m›
yap›lmas›.
• Savaﬂ sebebiyle iç göçe maruz kalan Mezar-› ﬁerif Kalinbafha mülteci
kamp›ndaki muhacirler için 21 adet çad›r kurulmas›.
• Celalabad’da ﬁey M›sri mülteci kamp›nda 350 aileye Ramazanda kumanya da¤›t›lmas›.
• Mezar-› ﬁerif, Ali Abad, Araplar ve Kalinbafha mülteci kamplar›ndaki
1000 mülteci aileye kurban eti da¤›t›lmas›. Celalabad’daki ﬁeyh M›sri, Hisar
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ﬁahi, Harguti ve Ettihad mülteci kamplar›ndaki 700 aileye ayni yard›m yap›lmas›.
• Kunduz-Kampi Ba¤i ﬁirket mülteci kamp›ndaki 520 mülteci aileye kumanya yard›m› yap›lmas› ve kurban organizasyonu çerçevesinde 4000 aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
PAK‹STAN
• Kurban çal›ﬂmalar› çerçevesinde Haripur, Quetta ve Peﬂaver’deki mülteci kamplar›nda yaﬂayan 2400 aileye kurban eti da¤›t›lmas›.
• Haripur’daki Afgan mülteci kamp›n›n ana yolla ba¤lant›s›n› sa¤layan
1 km uzunlu¤unda yol yap›lmas›.
• Pakistan Haripur’daki Afgan mülteci kamplar› ile Muzafferabad’da
Jammu Keﬂmirli mültecilerin kald›¤› kamplarda ve Mardan ﬂehrinde, FATA
ve NWFP eyaletlerinden evlerini terk etmek zorunda kalan yurt içi muhacirlerin yaﬂad›klar› kamplarda yaklaﬂ›k 4000 aileye yard›m yap›lmas›.
• Pakistan’daki mültecilere “Kurban Konservesi Projesi” kapsam›nda
40.000 adet et konservesi da¤›t›lmas›.
• Pakistan’›n Mardan ﬂehrindeki Bajourlu 400 mülteci aileye acil g›da
yard›m› da¤›t›lmas›.
• Haripur bölgesindeki mülteci kamplar›nda yaﬂayan Afgan çocuklara
ücretsiz hizmet vermek amac›yla Uluslararas› Rumi Okulu’nun aç›lmas›.
Okulda hâlihaz›rda 520 mülteci ö¤renci e¤itime devam etmektedir.
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• ‹slamabad’da erkek ve Haripur’da k›z çocuklar›n bar›nd›¤› Msal yetimhanesinde, 60 Afgan mülteci yetime e¤itim imkân› sa¤lanmas›.
• Haripur ﬂehrindeki Afgan mülteci kamplar›ndaki 300 aileye Ramazan’da g›da yard›m› yap›lmas›.
• Pakistan Kuveta depreminde evleri y›k›lan 400 mülteci aileye acil g›da
ve battaniye yard›m› yap›lmas›.
• Pakistan’daki mülteci kamplar›na ve fakir halka kurban eti da¤›t›lmas›.
• Keﬂmir’deki Celabandi mülteci kamp›nda kalan mülteci ailelere temel ihtiyaç maddesi yard›m› yap›lmas›.
• Pakistan ve Keﬂmir’deki mültecilere yönelik tedavi ve t›bbi malzeme
yard›m› yap›lmas›.
• Mülteci yetimlere yönelik nakdi yard›m yap›lmas›.

BANGLADEﬁ
• Bangladeﬂ Cox Bazar’da, Myanmar’›n bask› ve zulmünden kaçan Arakanl› mültecilerin yaﬂad›¤› Teknaf Leda mülteci kamp›ndaki 2000 aileye muson
mevsiminin neden oldu¤u olumsuzluklar sebebiyle acil g›da yard›m› yap›lmas›
• Ramazan ay›nda Cox Bazar’daki Khutapalong Sorpara mülteci kamp›nda bulunan 500 aileye g›da yard›m› yap›lmas›.
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• Cox Bazar ﬂehri Teknaf Leda, Khutapalong Sorpara mülteci kamp›ndaki 3000 aileye kurban eti da¤›t›m› yap›lmas›.
• Bangladeﬂ’te bulunan Arakan mülteci kamplar›nda, mülteci çocuklar
için bir okul inﬂa edilmesi.
• Temiz suya ulaﬂamayan mülteciler için kamplarda 31 adet su kuyusu
aç›lmas›.
• Chittagong kamp›nda bir bilgisayar merkezi kurulmas›.
• Mültecilere yönelik t›bbi malzeme yard›m› yap›lmas›.
• Ramazan ve kurban dönemlerinde mültecilere kumanya ve k›yafet da¤›t›lmas›.
• Cox’s Bazar’da mülteci çocuklar için 200 kiﬂilik okul yap›lmas› ve
Teknaf bölgesindeki ‹bni Abbas yetimhanesinin restorasyonunun tamamlanmas› ve çocuklar›n k›rtasiye ve elbise vb. çeﬂitli ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›.
• 2007’de yaﬂanan sel felaketinin ard›ndan 2000 aileye acil yard›m
ulaﬂt›r›lmas›.
• Katarakt hastas› 200 mültecinin ameliyat edilmesi.
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F‹L‹P‹NLER/ MORO
• Ramazanda Moro, Cotabato ﬂehrindeki yaklaﬂ›k 4000 aileye kumanya yard›m› yap›lmas›.
• Cotabato ﬂehrindeki 1350 mülteci aileye kurban eti ve kumanya da¤›t›m› yap›lmas›.
H‹ND‹STAN
• Hindistan’da bulunan Filistinli mülteci kamplar›na kurban eti da¤›t›m›, kumanya yard›m› ve k›yafet yard›m› yap›lmas›.
• Hindistan’da bulunan Filistinli mülteci kamplar›na Ramazan döneminde kumanya da¤›t›m› ve nakdi yard›m yap›lmas›.
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AFR‹KA
‹HH, iç çat›ﬂma ve kar›ﬂ›kl›klar›n hâkim oldu¤u Afrika ülkelerindeki sorunlar› yak›ndan takip edip yerlerinden edilerek mülteci durumuna düﬂürülmüﬂ insanlara sosyal ve yap›sal yard›mlar yapmaktad›r.
SUDAN
• Sudan’daki Eritreli mültecilere ait kamplarda yaﬂayan 10.000 mülteci
aileye g›da, giysi ve e¤itim yard›m› yap›lmas›.
• Darfur mültecilerinin yaﬂad›¤› kamplarda sa¤l›k taramas›, g›da yard›m› ve e¤itim yard›mlar› yap›lmas›.
• Yetimlere k›yafet yard›m› yap›lmas›.
• Mülteciler için mescit ve medrese inﬂa edilmesi.
• Kurban organizasyonunda 4200 mülteci aileye et da¤›t›lmas›.
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n
Mültecilere Yönelik Yurt içi Çal›ﬂmalar›
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n insan haklar› ve insani yard›m merkezli çal›ﬂmalar› aras›nda mültecilere yönelik çal›ﬂmalar önemli bir yer tutmaktad›r.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, kriz bölgelerine ulaﬂt›ktan sonra, ilk etapta acil
yard›m ve kurtarma çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂmakta, bu çal›ﬂmalar› takip
eden süreçte, yaﬂanan ma¤duriyetler hakk›nda dünya kamuoyunu bilgilendirerek resmî ve sivil kuruluﬂlar› çözümde rol almaya davet etmektedir.
‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n mültecilere yönelik çal›ﬂmalar›, acil yard›m
çal›ﬂmalar› ile baﬂlar ve mültecilerin yaﬂam koﬂullar›n›n normalleﬂtirilmesi
sürecine kadar devam eder. Mülteciler; bar›nma, sa¤l›k, e¤itim, g›da ve giysi
yard›mlar› ile desteklenir.

Tablo: 1

2007– 2008 y›llar›nda ‹stanbul’da yard›m edilen mülteci aileler
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Çeçen

Irak

Afrika

Afgan

Ah›ska

Do¤u Türkistan

Özbek

‹stanbul

260

50

10

13

50

25

12

Yalova

30

Ankara

40

Gaziantep

60

Van

6

Sivas

18

Tokat

8
Tablo: 3

19

2008 y›l›nda illerde yard›m edilen mülteci aileler

Çeçen

Irak

Afrika

Afgan

Özbek

‹stanbul

350

104

30

20

35

Yalova

35

Ankara

51

Gaziantep

42

9

Do¤u Türkistan Ah›ska
100

75

‹ran
5

5
6

Van

2

1

6

Sivas

18

Tokat

54

19

A¤r›

1

Çank›r›

16

Çorum

60

25

Nevﬂehir

1
Tablo: 4

2008 y›l› mülteci ailelerin uyruklar›na göre da¤›l›m›
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‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n yurt içi yard›m alanlar› çerçevesinde;
Nakdi yard›m: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2008 y›l› içinde Türkiye’de bulunan mülteciler için (kira yard›m›, yol harc›rah›, ev giderleri vb.) 1.300.964TL
tutar›nda nakdi yard›mda bulunmuﬂtur.
• Dul han›m ve engelli durumda olan Çeçen mülteci ailelere kira yard›m› yap›lmas›.
• Ülkesine geri dönmek isteyen Çeçen mülteci ailelere yol yard›m› yap›lmas›.
• 2008 A¤ustos ay›nda Gürcistan ile Rusya aras›nda ç›kan savaﬂ sebebi
ile 22 Çeçen ailenin Türkiye’ye getirilerek ikametlerinin sa¤lanmas›, ülkelerindeki durumun düzelmesiyle geri dönmelerine yard›mc› olunmas›.
• TC. Musul Konsoloslu¤u arac›l›¤›yla Irak’›n Telafer ﬂehrinden tedavi
amac›yla 17’si hasta, 12’si refakatçi olmak üzere toplam 29 kiﬂinin Diyarbak›r’a getirilmesi. Gelen hasta ve refakatçilere 4.350 TL nakdi yard›m yap›lmas›.
• Van ve A¤r› illerinde 2008 y›l› içerisinde yedi Özbek uyruklu aileye
7.200 TL tutar›nda alt› ay boyunca düzenli nakdi yard›m yap›lmas›.
• Çank›r›’da Ramazan ay› içinde Irakl› 20 aileye g›da yard›m› ve 1000 TL
tutar›nda nakdi yard›m yap›lmas›.
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Ayni yard›m: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2008 y›l› içinde Türkiye’de bulunan mülteciler için 496.669,00TL tutar›nda ayni yard›mda (çocuk bezi ve eﬂya temini vb.) bulunmuﬂtur.
• Ümraniye giyim ma¤azas›nda 107 mülteci aileye (415 kiﬂi) k›yafet yard›m› yap›lmas›.
• K›rklareli Gazi Osman Paﬂa Yabanc› Kabul ve Bar›nma Merkezi’nde geçici ikamet eden Filistin, Irak, ‹ran, Somali uyruklu 167 mülteciye pantolon,
gömlek, ayakkab› ve iç çamaﬂ›rdan oluﬂan 167 adet ayni yard›m paketi teslim edilmesi.
• Diyarbak›r’a getirilen Irakl› hasta ve refakatçilere pantolon, gömlek,
ayakkab› ve iç çamaﬂ›rdan oluﬂan 29 adet ayni yard›m paketi da¤›t›lmas›.
• Çorum’da bulunan Afgan ve Irak uyruklu 85 aileye ekim ay› içersinde
g›da, tekstil, giysi ve sobadan oluﬂan ihtiyaç malzemeleri da¤›t›lmas›.
• Tokat ilinde bulunan Afgan ve Irak uyruklu 46 aileye ekim ay› içersinde g›da, giysi, tekstil ve sobadan oluﬂan ihtiyaç malzemeleri da¤›t›lmas›.
• Ankara’da Somali, Irak ve Sudan uyruklu 170 kiﬂiye her ay düzenli olarak g›da yard›m› yap›lmas›. (‹htiyaç hâlinde ev eﬂyas› ve giysi yard›mlar› da
yap›lmaktad›r.)
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• Konya’da Somali uyruklu 12 aileye düzenli olarak g›da yard›m› yap›lmas›. Ailelerin ihtiyac› hâlinde ev eﬂyas›, tekstil malzemesi ve giysi yard›mlar›n›n yap›lmas›.
E¤itim yard›m›: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2008 y›l› içinde Türkiye’de bulunan mülteciler için 30.392TL tutar›nda e¤itim yard›m›nda bulunmuﬂtur.
• Muhacirlerin mülteci statülerinin bulunmamas› sebebiyle okullara kay›t yapt›ramayan ve sonuç olarak e¤itimden mahrum kalan çocuklar›n, günümüzde ihtiyaç duyduklar› bilgi birikimine sahip olmalar›na katk› sa¤lamak amac›yla Ümraniye, Fenerbahçe ve Beykoz Çeçen mülteci kamplar›nda
bulunan ö¤rencilere yedi haftal›k yaz e¤itim kursu düzenlenmiﬂtir. Kurs,
sosyal aktivitelerle desteklenmiﬂtir. Düzenlenen e¤itim kursuna 73 ö¤renci
kat›lm›ﬂt›r. Kursa kat›lan ö¤rencilere e¤itim dönemi sonunda bisiklet hediye
edilmiﬂtir. Yaz e¤itim sürecinde ö¤rencilere yap›lan sosyal yard›mlar, ö¤retmen ücretleri, düzenlenen sosyal aktiviteler ve ö¤rencilere al›nan hediyeler
kapsam›nda toplam 21.050TL harcanm›ﬂt›r.
• 2008 e¤itim-ö¤retim döneminde Ah›skal› 50 ö¤renciye k›rtasiye seti
yard›m› yap›lmas›.
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Sa¤l›k yard›m›: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, 2008 y›l› içinde Türkiye’de bulunan mülteciler için 1.540.750TL tutar›nda sa¤l›k yard›m›nda bulunmuﬂtur.
Muayene, tahlil/tetkik, ameliyat, do¤um, protez, ortopedik malzemeler, ilaç
temini, nakdi sa¤l›k yard›mlar› alanlar›nda hizmet verilmiﬂtir.
• 25 Mart 2008 tarihinde Filistin’den tedavi amac›yla vakf›m›z arac›l›¤›yla getirilen 55 hasta ve 30 refakatçiye Baﬂakﬂehir’de 10 daireli bir bina kiralanarak geçici olarak ikamet imkân› sunulmas›.
• T‹KA (Türk ‹ﬂ Birli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤›) taraf›ndan Türkiye’ye getirilen 19 hasta ve 9 refakatçinin de eklenmesiyle toplam 74 hasta ve
39 refakatçiye sa¤l›k, nakdi, ayni, kira ve sosyal yard›mlar yap›lmas›.
• Çeçen mültecilerin sa¤l›k problemlerinin anlaﬂmal› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda takip edilerek ilaç ihtiyaçlar› tedarik edilmesi.
• BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i ile 14 Haziran 2008’de imzalanan iﬂ
birli¤i protokolü çerçevesinde ‹stanbul Ofisi taraf›ndan vakf›m›za yönlendirilen 37 hastan›n çeﬂitli hastane ve polikliniklerde tedavilerinin sa¤lanmas›, hastalara ilaç yard›m› yap›lmas›.
G›da yard›m›: ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› Ramazan ve Kurban dönemlerinde mültecilere g›da ve giysi da¤›t›m organizasyonlar› düzenlemiﬂtir.
• Kamplarda yaﬂayan Çeçen ailelere her ay g›da da¤›t›m› yap›lmas›.
• 2008 y›l› içersinde Gaziantep’te bulunan Afgan, Irak ve Özbek uyruklu
60 aileye yedi ay düzenli olarak 26.790TL tutar›nda g›da yard›m› yap›lmas›.
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Rehabilitasyon çal›ﬂmalar›
• ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, ülkemizde mülteci konumunda bulunan Çeçen, Irakl› ve Do¤u Türkistanl› ailelere psikolojik destek olmak amac›yla haziran ay› içersinde bir piknik organize edilmesi. Pikni¤e toplam 120 aile (500
kiﬂi) kat›lm›ﬂt›r. Filistin’den tedavi amac›yla gelen hastalara yönelik olarak
da bo¤az turu ve piknik program› düzenlenmesi.
Sosyal yard›mlar
• Ramazan Bayram› öncesinde Türkiye’de yaﬂayan mülteci konumundaki Ah›ska, Do¤u Türkistan ve Özbekistanl› 223 mülteci aileye 59.150TL tutar›nda nakdi yard›m yap›lmas›.
• Ramazan Bayram› öncesinde Ümraniye, Beykoz ve Fenerbahçe Çeçen
kamplar›nda 150 aileye g›da, et ve bayram çikolatas›ndan oluﬂan kumanya
paketleri da¤›t›lmas›.
• Ah›ska, Do¤u Türkistan ve
Irakl› 400 aileye 400 paket et yard›m› yap›lmas›.
Filistinli hastalar için yap›lan yard›m miktarlar›
Bilinçlendirme çal›ﬂmalar›
‹HH, dünyadaki ve Türkiye’deki mültecilerin yaﬂad›¤› problemlere çözüm bulmak ve sorunlar›n›
kamuoyuna taﬂ›mak maksad›yla
sempozyum, bas›n aç›klamalar›,
seminer ve toplant›lar düzenlemektedir.
• ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›
Dünya Mülteciler Günü öncesinde,
14 Haziran 2008 tarihinde, mülteci
sorunlar›n›n kamuoyunun gündemine getirilmesi ve tart›ﬂ›lmas› yönünde, “Mültecilik: Sorunlar, Tan›kl›klar ve Çözüm Önerileri” konulu bir sempozyum düzenlemiﬂtir. Programa BMMYK Türkiye
Temsilcili¤i’nin yan› s›ra mültecilerle ilgili çal›ﬂmalar›yla bilinen
STK temsilcileri sunumlar›yla ve
farkl› ülkelerden mülteci olarak

Sosyal yard›m

261.538TL

Kira yard›m›

91.000TL

Nakdi yard›m

75.000TL

Sa¤l›k yard›m›

811.000TL

Toplam

1.238.538TL

Tablo: 5
2007 y›l› mülteci birimi harcama kalemleri
Nakdi Yard›m

555.700TL

Ayni yard›m

494.385TL

E¤itim yard›m›
Sa¤l›k yard›mlar›
Toplam

34.855TL
1.192.135TL
2.277.075TL

Tablo: 6
2008 y›l› mülteci birimi harcama kalemleri
Nakdi Yard›m

1.300.964TL

Ayni yard›m

496.669TL

E¤itim yard›m›

30.392TL

Sa¤l›k yard›mlar›

1.540.750TL

Toplam

3.368.775TL

Tablo: 7
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Türkiye’de bulunan isimler de tan›kl›klar›yla kat›l›m sa¤lam›ﬂlard›r.
• 22 Özbek mültecinin Van Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan hukuka ayk›r› bir ﬂekilde ‹ran’a s›n›r d›ﬂ› edilmesinden dolay› kamuoyunu bilgilendirmek amac›yla 14 Ekim Sal› günü Topkap› Eresin Otel’de MAZLUMDER’le
ortak bir bas›n aç›klamas› yap›lmas›.
• BMMYK ‹stanbul Ofisi temsilcileri ile vak›f merkezimizde Türkiye’de
mültecilik mevzuat› ve uydu kentlerde bulunan mültecilerin sorunlar› görüﬂülerek fikir teatisinde bulunulmas›.
• Türkiye’deki göç hareketlerini araﬂt›rmak üzere ‹spanya’dan Türkiye’ye gelen ‹spanya Katolik Göç Komisyon Derne¤i (Asociación Comisión
Católica Española de Migración-ACCEM) yetkilileri ile vak›f merkezimizde
toplant› düzenlenmesi.
• ‹spanya S›n›r Tan›mayan Doktorlar Örgütü (Médecins Sans Frontières)’nün mültecilerin sa¤l›k sorunlar› hakk›nda araﬂt›rma yapmak üzere
Türkiye’ye gelen yetkilisi ile vak›f merkezimizde toplant› yap›lmas›.
• BMMYK’nın STK’larla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleﬂtirdi¤i
istiﬂare toplantısı 2008 yılında Cenevre’de düzenlendi. ‹HH’nın da katıldı¤ı ve
üç gün süren toplantıda dünyadaki mülteci problemleri ve çözümleri
konusunda STK’ların destekleri ve BMMYK’dan beklentileri istiﬂare edildi.
Savaﬂ ve çat›ﬂmalar›n bitti¤i, do¤al afetler karﬂ›s›nda üst düzey bir yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n gösterildi¤i, tüm insanlar›n özgür ve adaletin
hâkim oldu¤u bir dünyada yaﬂamas› dile¤iyle.
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Tablo: 4

Tablo: 4

2007-2008 y›llar› toplam harcama karﬂ›laﬂt›rmas›
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