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2022 yılı yeni umutlar, yeni beklentilerle 
beraber geldi. Öyle görünüyor ki Koronavirüs 
kısıtlamalarının getirdiği daralmalar giderek 
esniyor. Göç için kritik bölge olan Avrupa Birli-
ği, öncelikle kendi içindeki sınır hareketliliğini 
çözümlemeye bașladı. Ulusal devletlerde 
yeni varyantlarla ilgili șüphelerin giderilme-
siyle beraber ilk dönemdeki zaruri kısıtlama-
ların da giderek azaldığını görüyoruz. Bu 
durum salgın nedeniyle ağırlașan küresel göç 
hareketliliğini tedricen etkileyecektir

Halihazırda İngiltere ve Fransa arasındaki 
Manș denizinde, Afganistan ve çevresinde, 
Batı Afrika kıyılarında, ABD’nin güney sınırın-
da zorunlu göç hareketliliği devam ediyor. 
Uluslararası Göç Örgütü’nün nihai verilerine 
göre geçen yıl tüm kısıtlamalara rağmen 
dünya çapında 84 milyon kiși göç etti. Bu 
rakamın yarısını ulusal sınırlar içindeki iç göç 
olușturuyor. Zorunlu olarak ise 4.4 milyon 
sığınmacının iltica etmek durumunda kaldığı 
kayda düșüldü. Söz konusu rakamlar yer 
yüzündeki göç hareketliliğinin oldukça sıcak 
olduğunu gösteriyor.

Bunun ötesinde küresel projeksiyonlar iklim 
göçleri, ekonomik ve mevsimlik göçler ile 
birlikte insan hareketliliğinin gelecek 30 yılda 
daha da ısınacağını gösteriyor. Unutulma-
malı ki bir yerden bir bașka yere gidebilmek 

öncelikli olarak bir 
insan hakkıdır. 
Medeniyet, 
birbirinden farklı 
toplumların 
temaslarıyla 
gelișmiș ve bugüne gelmiștir.

Bu inșanın temel öznesinin kadınlar olduğu-
nu düșünüyoruz. Saha araștırmalarımız 
gösteriyor ki göç yolunda dahi kadınlar hem 
eșlerine hem çocuklarına destek olarak bu 
çilenin yükünü omuzluyorlar. Bu nedenle 
bültenimizin bu sayısında göç ve kadın bașlı-
ğını ayrıca incelemek istedik. Bunun yanında 
bültenimizde yine makalelerimiz, göç yoluna 
gönül veren sanatçılarla röportajlarımız, 
haberlerimiz ve etkinliklerimiz bulunuyor. 

Tüm dünyada, insan onuruna yakıșır bir 
yașam dileğiyle,

İyi okumalar dilerim.

T a k d i m

Av. Abdullah Resul Demir
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı
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Suriyeli Mülteci Eymenh Hammamı’ı Öldüren Fail Akli 
Dengesi Yerinde Değil Raporu Aldı.

Samsun Vezirköprü’de fırın ișçisi olarak çalıșan 16 yașın-
daki Suriyeli mülteci Eymen Hammamı’ın ırkçı grup tara-
fından bıçaklanarak öldürüldü. Fail akli dengesinin yerinde 
olmadığına dair rapor aldı ve mahkeme taraflarınca kabul 
gördü. Raporun yeniden alınması ve kameraların tekrar 
incelenmesine dair talepler mahkeme tarafından redde-
dildi.

Bangladeș’teki Askeri Yönetim, Arakanlı Sığınmacıları 
Deniz Altında Kalma Riskine Karșı Bhasan Char Adası’na 
Tașımaya Çalıșıyor.

20 yıl önce olușan Bahasan Char Adası’na halihazırda 
6000’in üzerinde göçmen gönderildi. Uluslararası toplum 
askeri yönetimin mültecileri Bahasan Char Adası’na gön-
dermesine tepkili.

Libya da ki Gelișmeler Üzerine UNCHR Yeni Bir Rapor 
Yayımladı.
  
25 Mayıs tarihi itibariyle, Libya Sahil Güvenliği tarafından 
2021’de kurtarılan toplam 8.599 göçmen olduğu kayde-
dildi. UNHCR ve tıbbi ortağı Uluslararası Kurtarma Komite-
si (IRC) acil tıbbi yardım ve temel yardım malzemelerini 
göçmenlere ulaștırmak için hazır bulunuyordu.

Chatitze Kamper

Göç Atlası
Hak İhlalleri ve Gündem
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Göç Atlası
“Burası Geri Gönderme Merkezi mi yoksa hapishane 
mi?”

19 yașındaki Afganistanlı mülteci Sayyid Ümit Sadat’ın 
intiharı ile gündeme gelen Aydın Geri Gönderme Merke-
zinde mültecilere șiddet uygulandığı iddia edildi. Yașanan-
lardan dolayı geceleri korkudan uyuyamadıklarını belirten 
mülteciler, “Sıcak suyumuz yok, petekler yanmıyor, ısına-
mıyoruz. Zulüm șartlarında tutuluyoruz. Telefon hakkımızı 
bile kullanmamıza izin vermiyorlar.

Yemen Yolunda, İnsan Tacirlerinin Denize Atlamaya 
Zorlaması Sonucu En Az 20 Mülteci Boğularak Hayatını 
Kaybetti.

BM mülteciler Yüksek Komiserliği, Cibuti’den kalkan 
teknede en az 200 göçmenin bulunduğunu bildirdi. Yetki-
lilere gore insan tacirleri tekne hereket ettikten yarım saat 
sonra 80 civarı mülteciyi denize atlamaya zorladı. Olay 
sonucunda en az 20 mültecinin boğularak hayatını kay-
bettiği bildirildi.

AB İle ‘Göçmen Anlașması’ 5 Yılını Doldurdu: Türkiye 
Sığınmacıların ‘Bekleme Odası’ Olarak Mı Kalacak Sorusu 
Gündeme Geldi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ‘18 Mart 
Mutabakatı’ 5. yılını doldurmasının ardından Türkiye 
mutabakatın gerekliliklerinin yerine getirilmediğini ve 
güncellenmesi gerektiğini öne sürdü.

MÜLTECİ BÜLTENİ 4MÜLTECİ BÜLTENİ 4



Göç Atlası
UNHCR, Yunanistan'ı Denizde Daha Fazla Geri İtme Bildi-
rimi Nedeniyle Kınadı.

UNHCR, geçen yılın bașından bu yana Ege Denizi'nde 
"birkaç yüz șüpheli geri itme vakası" gözlemlediğini belirt-
ti. BMMYK, yasadıșı geri göndermelere ilișkin aldığı rapor-
ların kendi kaynaklarına dayandığını ve gelișmelere ıșık 
tutmak için kanıtları Yunan makamlarına ilettiğini vurgu-
ladı.

Akdeniz de Göçmen Botu Battı ve 100 ‘den Fazla Ölü 
Bulunduğu Belirtildi.

Akdeniz'de arama kurtarma çalıșmaları yapılmasının 
ardından 130'dan fazla göçmeni tașıyan bir botun battığı-
nı, kurtarma gemilerinin canlı kimseye ulașamadığını 
duyurdu.

Batı Sahra ile Kanarya Adaları Arasındaki Göç Yolunda 17 
Göçmen Daha Hayatını Kaybetti.

İspanya Sahil Güvenliği, Kanarya Adaları açıklarında alabo-
ra olan teknedeki 20 düzensiz göçmenden 17’sinin hayatı-
nın kaybettiğinin geri kalan 3’ünün de hipotermi dolaysıyla 
tedavisini sürdürdüğü bildirdi.
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Göç Atlası
İzlanda'da Koruma Arayıșı: Yunanistan ve Macaris-
tan'dan Gelen Mültecilerin Umudu Giderek Azalıyor.

AB'de mülteci korumasına sahip olan ve kabul ettikleri 
üye devlette kendileri için bir gelecek göremeyen yüzlerce 
insan, İzlanda'da ikinci șansı buldu. İzlanda'nın AB mülte-
cilerinin kabulü konusundaki itibarı 2020 yazında, seyahat 
kısıtlamalarına ve artan sınır kontrollerine rağmen İzlan-
da'ya göçmenlerin gelmesinin önüne geçemedi. 

Yunan Kampında Bir Mültecinin Ölü Bedeni Ancak 12 
Saat Sonra Fark Edildi!

 Mayıs ayında Yunanistan'ın Sakız adasındaki bir mülteci 
kampında genç bir adam bir çadırda tek bașına öldü. 
Gardiyanlar, Somalili mültecinin ölümünden yaklașık 12 
saat sonra olay yerine vardıklarında, cesedin etrafı kemir-
genlerle çevrili olduğu görüldü. 

Türkiye’de Toplamda 150 bin Suriyeliye Vatandașlık 
Verildi.

Nüfus bakımından Kilis’in yüzde 75’i, Hatay’ın yüzde 26’sı, 
Gaziantep’in yüzde 21’i, Mersin’in yüzde 12’si, Adana’nın 
yüzde 11’i Suriyelilerden olușuyor.  Verilere göre Türki-
ye’de 2020 tarihlerinden itibaren bugüne kadar toplam 
150 bin Suriyeliye vatandașlık verildi. Halihazırda Türki-
ye’de 4 milyonun üstünde Suriyeli bulunuyor.  
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Göç Atlası
Suriyeli Mülteci Çocuğu Temsil Eden Dev Kukla, Gazian-
tep'ten Manchester'a Yürütülecek. 

9 yașındaki Suriyeli kız çocuğunu temsil eden dev bir kuk-
lanın, Türkiye'den İngiltere'ye büyük bir sanat çalıșması 
çerçevesinde yürütüleceği duyuruldu. Little Amal (Küçük 
Emel) adı verilen kuklanın 8 ülke gezeceği ve projeye 250 
organizasyonun katkı sağladığı belirtildi.

Binlerce göçmen Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanya 
toprağı Ceuta kentine yüzerek ve yürüyerek geçmeye 
çalıșıyor.

İspanya’nın Kuzey Afrika bölgesinde ki toprağı Ceuta’ya 
Fas’tan çoğu refakatsiz 1.500 așkın çocukla birlikte 
8.000’den fazla kiși giriș yaptı. Yetkililere göre göç yolunda 
biri boğularak hayatını kaybetti. Her iki ülke de geçișleri 
durdurmak için harekete geçti, gelen 6.000 göçmen Fas’a 
geri gönderildi.

Bangladeș Kıyısındaki Bhasan Char Adasında Yașayan 
Binlerce Arakanlı Müslüman Göçmen, Yașam Koșullarını 
Protesto Ediyor.

Bangladeș’te Hükümetin 2020 yılının aralık ayında 
18.000 mültecinin gönderildiği Char adasında ki göçmen-
ler yașam koșullarından șikayetçi olduklarını bildirdiler. Bu 
nokta da sivil toplum kurulușları Bangladeș Hükümetini 
hem kötü hayat șartlarından dolayı hem de adanın denizin 
altında kalma riskinin olmasından dolayı eleștiriyor.
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Göç Atlası
AB Suriyeli Göçmenleri Ağırlayan Ülkelere Ek Fon Sağ-
lanması İçin Uzlaștı.

Avrupa Konseyi, AB'nin genel göç politikası ve Avrupa 
Konseyi Üyeleri'nin Mart 2021'de yaptığı açıklamalar uya-
rınca, Suriyeli mülteciler için ev sahibi ülkeler olan Türkiye, 
Ürdün, Lübnan ve bölgenin geri kalanına mali desteğe 
devam konusunda resmi tekliflerini gecikme olmaksızın 
iletmesi çağrısında bulundu.

Van’da Göçmenleri Tașıyan Minibüsü Kaza Yaptı.

Van’da çok sayıda göçmeni tașıyan minibüsün kaza yap-
masının ardından,12 kiși hayatını kaybederken 26 kiși 
yaralandı.

İngiltere, Parlomentoya sunulan yeni uyruk ve Sınırlar 
Yasası’yla kara ve deniz yolları üzerinden sınırları geçme-
ye çalıșan mültecileri alıkoyarak bașka bir ülkeye transfer 
edebilmenin yasal zeminini hazırlamaya çalıșıyor. Söz 
konusu tasarı onaylanırsa, ülkeye izinsiz girenler dört yıl 
kadar cezalandırılabilecek.
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Göç Atlası
Yunanistan: Mülteci Çocukların Eğitimine Engel Olan 
Politikalara Son Verin.

(Atina) – İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yaptığı açık-
lamada, Yunan hükümetinin, 13 Eylül 2021'de yeni yıl 
bașladığında sığınma talebinde bulunan çocukların okula 
gidebilmeleri için ayrımcı politikalarda acilen reform yap-
ması gerektiğini söyledi. Son eğitim yılında kamplarda 
yașayan her 7 çocuktan sadece 1'i okula gidebildi ve 
yetkililer derhal öğretmenleri ișe almalı, okul ulașımını 
ayarlamalı ve Covid bahanesiyle sığınmacı çocukları okul-
dan alıkoyan önlemleri kaldırmalı. 

Ankara Altındağ’da Suriyeli Mültecilere Saldırı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen bıçaklı kav-
ganın ardından bir kișin hayatını kaybetmesi ve asılsız 
haberlerle Suriyeli mültecilerin hedef gösterilmesi yerli 
halkın Suriyelilere ait dükkanlara ve araçlara saldırmaları-
na neden oldu.

Afrika Kıtasının Kuzeybatısında Yer Alan Batı Sahra Açık-
larında Bir Tekne Alabora oldu, 42 Göçmen Hayatını Kay-
betti!

İspanyol göçmen hakları kurulușu Walking Across Bor-
ders’a göre, Batı Sahra’da ki kıyı kasabası Dakhala’dan 
yola çıkan göçmen teknesi kısa bir sürede alabora oldu. 
Tekenede 30’u kadın ve 8’i çocuk olmak üzere 42 göçme-
nin hayatını kaybettiği düșünülüyor.
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Göç Atlası
Yunanistan, göçmenlerin sınır dıșı edilmesini hızlandırmak 
için göç bakanlığı tarafından meclise sunulan yeni yasa ile 
baskı yapıyor. Önerilen yasaya göre, ek süreler azaltılır-
ken, polise șu anda göç ve sığınma makamlarının yetkisi 
altında olan bazı prosedürlerde ek yetkiler verilecek. Yasa 
tasarısı, Göç Bakanı Notis Mitarakis tarafından 27 Ağus-
tos Cuma günü Yunan parlamentosuna sunuldu.

BM’nin 40 farklı ülkeden veriler toplayarak hazırladığı 
rapora göre mülteci çocukların üçte ikisi ortaöğrenime 
devam edemiyor. Rapor ayrıca Koronavirüs salgının Mül-
teci çocukların eğitiminde ki çatlakları derinleștirdiğini 
vurguluyor. BM yetkilisi Flippo Grandi’a göre mülteci 
çocukların eğitiminde kaydedilen ilerleme son iki yılda 
yașanan olumsuz koșullar nedeniyle șuan tehdit altında.

Ölümle Sonuçlanan Kavganın Ardından Suriyelilere Ait 
Ev ve Araçlar yakıldı.

İzmir Torbalı'da Batuhan Parlak'ın hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanan kavganın ardından Suriyeli mültecilere ait bir 
ev ve bazı araçlar ateșe verildi, çok sayıda ev tașlandı.
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Göç Atlası
Samos'ta Yeni Kamp “Hastalarımızın Hayatta Kalmasına 
Sadece Yardım Edebiliriz”

Askeri sınıf dikenli tel çitler ve gelișmiș gözetleme sistem-
leri ile gelen bu tesisin inșası için milyonlarca avro harcan-
dı. Bütün bunlar, tek 'suçları' güvenlik ve istikrar arayan 
insanları tutuklamak için. Sığınma bașvurularının toplu 
olarak reddedilmesine ek olarak, bu yeni merkez, mülteci-
lerin tamamen reddedildiğinin bir simgesidir.  

Avrupa’nın Yeni Göç Rotası Polonya ve Belarus Sınırında, 
Göçmen Krizi Yașanıyor!

Polonya, son dönemde Belaurus üzerinden Avrupa Birli-
ği’ne gelen göçmen sayısındaki artıș nedeniyle kendi sını-
rına 150 kilometre boyunca tel örgüden duvar örme kararı 
aldı. Polonya İçișleri ve Yönetim Bakanlığı verilerine göre 
yalnızca ağustos ayı içerisinde 2 bin 100 kiși yasa dıșı 
yollarla Belarus üzerinden Polonya topraklarına giriș yaptı.

Çorlu'da Çöplerden Atık Toplayan 112 Mülteci Gözaltına 
Alındı.

DHA' da yer alan habere göre Çorlu'da çöplerden atık 
toplayan mültecilere saat 06.00 sıralarında operasyon 
düzenlendi. Mültecilerin barındığı ve atıkları götürdükleri 
yerler basıldı. 112 kiși gözaltına alınırken, çekçeklere el 
konuldu.
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Göç Atlası
Japonya'da Yoğunlașan Mülteci Tartıșması

10 Ağustos 2021'de, Japonya Göçmenlik Hizmetleri 
Dairesi (ISA), Sri Lanka'dan bir göçmen gözaltı merkezin-
deki genç bir kadın tutuklunun yakın zamanda ölümüyle 
ilgili raporunu yayınlandı. Rapor, ISA'nın kötü sağlık koșul-
larını anlayamadığını ve uygun tıbbi önlemleri almadığını 
itiraf ediyor . Bu olay sonrasında Japonya da Mültecilik ile 
ilgili protestoların ardından krizler yașandı.

Bodurum’da Mülteci Teknesi Battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 gün önce batan fiber 
teknede kaybolan 3 mülteciden Filistin uyruklu 1'inin 
cansız bedenine ulașıldı. 7 kiși kurtulurken kayıp 2 mülte-
cinin bulunması için çalıșmalar sürdürülmeye devam etti.

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, sınırda göçmen akıșının 
artması nedeniyle sınır polislerine destek için Türkiye’ye 
olan güney sınır boyunca 350 asker ve 40 ordu aracı 
yerleștirdiklerini belirtti. Askerler, 259 kilometre olan 
Türkiye sınır bölgesinde devriye gezecekler. Bunun yanın-
da sınırda  bulunan hasarlı telleri de onaracaklar.
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Göç Atlası
Sığınmacıların Yardımını Suç Sayan Macar Yasası AB 
Yasalarını ve Yüksek Mahkeme Kurallarını İhlal Ediyor.

Tartıșmalı yasa, hayatlarının ve özgürlüklerinin risk altında 
olmadığı bir ülkeden Macaristan'a gelen kișilerin sığınma 
bașvurusunda bulunmasını engelledi. Ayrıca, yasa dıșı 
göçmenlerin sığınma talebinde bulunmalarına yardımcı 
olan kiși ve kurulușları da yasakladı.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde ișçilik yapan 3 Suriyeli mül-
teci; Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El 
Hüseyin El Abdo El Biș’in 16 Kasım 2021 tarihinde yakıla-
rak katledildikleri ortaya çıktı.

11.000’ den fazla göçmen, Polonya, Litvanya ve Letonya 
ile Beyaz Rusya sınırında isteksizce eșlik edildiğini açıkla-
dı. Oradan sınırı geçebilenler ağırlıklı olarak Almanya'ya 
ulașmayı hedefliyor.

MÜLTECİ BÜLTENİ13



MÜLTECİ BÜLTENİ 14

Bize Mehcerin kurulușundan biraz bah-
seder misiniz?
Mehcer 102 yıllık bir dernek fakat Türki-
ye’de kurulalı iki yıl oldu.Derneğin kurulu-
șu 1920’lere kadar gidiyor. 1920’lerde 
Amerika’dan Osmanlı topraklarına göç 
etmiș insanların kurduğu bir dernek. Suri-
ye’den Amerika’dan İstanbul’dan 
Mısır’dan ve Lübnan’dan ta Latin Ameri-
ka’ya giden bir dernektir. Bunların bașını 
Halil ibrahim çekiyor. İliya Ebu Madi, bu 
edebiyatın içinde yer alıyorlar ve Mehcer 
Derneğini kuruyorlar. Bundan yedi yıl önce 
biz isim hakkını aldık ve burada kurduk. 
Artık göçün merkezi İstanbul çünkü. Dün-
yanın farklı yerlerinden edebiyatçılar,ya-
zarlar, müzisyenler burada toplanıyor. Șu 
anda 80 ülkeden 4000’e yakın sanatçıya 

hitap ediyoruz.
İstanbul’a isim hakkını aldıktan sonra 
faaliyetlerimizi bașlattık, sürdürmeye 
devam ediyoruz.

Mehcerde müziğe ilgi duyan göç sanat-
çılarına yer veriliyor mu?
Bizim 12 birimimiz var. Müzik edebiyat, 
tiyatro, sinema gastronomi... Müzik 
grubumuzun bașında Alaa Bey, o müzik 
ișlerini organize ediyor. Müzik grubu 
altında birkaç tane daha grubumuz var. 
Șu anda bir orkestra kuruyoruz grubu-
muzda farklı farklı bağımsız kișiler var. 
Mesela İranlı bir grubumuz var, Arap 
grubumuz var Avrupalı gruplarımız var. 
Biz derneğimiz de bir çok kesime yer veri-
yoruz ve bazen de karma grup halinde 
her telden çalmayı seviyoruz. Bu grupla-
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rımızla farklı yerlerde seminerler, konser-
ler bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bunun 
yanı sıra Ramazan’da Arapların çok sev-
diği bizim de ezgi dediğiniz tarzda șarkılar 
da söylüyoruz, muhafazakar kesime 
hitap eden Arap dünyasının ve Türk İslam 
aleminin çok sevdiği kișileri de derneği-
miz de misafir edip etkinlikler düzenliyo-
ruz. Grubun bașında Muhammed Ebu 
Latin Bey var, onun altında yedi sekiz kiși 
var ve kendisi bu grubu organize ediyor.

Hangi milletten daha çok yoğunluk var?
Arap dünyasından göç daha çok olduğu 
için Arap dünyasından tabii ki. Bunun yanı 
sıra Suriyeliler de fazlasıyla talep ediyor-
lar. Biliyorsunuz ki ülkemizde en çok göç 
Suriyeliler tarafından oluyor.

Yabancı sanatçıların yanında yerli 
sanatçılara da yer veriyor musunuz?
Elbette. Buranın ana hedeflerinden birisi 
de Türk ve yabancı sanatçıları bir araya 
getirip yeni bir sinema akımı, yeni bir 
tiyatro akımı, yeni bir müzik akımı ortaya 
koymaktır.

Göç ve sanatın bağından biraz bahsede-
bilir misiniz?
Bizim bir sloganımız var: Sanat göçmeni-
dir, bir sanatçı göç etmemișse iyi bir eser 
ortaya koyamaz. Sanatçı mutlaka bir 
yerden bir yere göç etmiștir. Günümüzde 
sanatçılara baktığımızda ya Avrupa’dan 
ya da Asya’dan göç etmiș insanlardır.
Göç etmiș insanın eseri çok bașkadır göç 
edenin hasreti,sevgisi, bakıș açısı çok 
daha farklıdır. Gerçek bir sanatçı size 
vatanınızı hatırlatmalıdır. Geldiğiniz yeri 



MÜLTECİ BÜLTENİ 16

hatırlatmalıdır, ruhumuzun melodisini 
ortaya koymalıdır. Müzik ruhun gıdasıdır.

Sanatla farklı ırk ve milletleri bir araya 
getirebilir miyiz?
Eğer farklı ırklar, yapılar, milletler bir 
araya gelip sanat üretmiyorsa sanat 
sanat değildir. Bizim müziğimizde çok 
zengindir. Biz Balkan, Hint, İran müziğini 
mezh edip yeni bir müzik ortaya çıkardık. 
Mimarimiz de aynı șekilde bir çok șehir-
den, ülkeden karıșıp ortaya çıkmıștır. 
Bundan ötürü farklı ırklar, kültürler bir 
araya geldiğinde “sanat” ortaya cıkar. Bu 
coğrafya sanatla dirilecek, kültürle dirile-
cek.

Uluslararası etkinliklerde Mehcer ken-
dini görüyor mu?
Evet biz uluslararası etkinliklere bașladık.
Önümüzdeki aylardan itibaren bizim cok 
ciddi faaliyetlerimiz olacak. Șuanda onun 
alt yapısını hazırlıyoruz. Uluslararası 
küresel düzeyde; İtalya’da, Paris’te, Bre-
zilya’da, Japonya’da, Hindistan’da, Pakis-
tan’da kültürel faaliyetler ile bir çok yerde 
görüneceğiz inșallah.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 
hakkında ne düșünüyorsunuz?
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’ nin 
yaptığı her projeyi, her çalıșmayı destekli-
yorum. UMHD Türkiye de mülteciler için 
kurulan ilk derneklerden, çok güzel çalıș-
malar yapıyorsunuz, yapılan çalıșmaları 
takip ediyorum. Bir çok kișinin bilmediği 
görmediği davaları, mültecilerin haklarını 
savunan bir dernek. Ciddi anlamda mül-
tecilere yakınlık duyan ve bir çok sorunu 
çözen bir dernek olarak görüyorum. 
Birçok șeyin yasallașmasında UMHD’nin 
katkısı olduğunu düșünüyorum. Hepinizi 
takdir ediyor ve tüm arkadașlara bașarı-
lar diliyorum.
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Zeynep Asya Yalçın

Güney Asya’nın en çeșitli ve lezzetli mutfaklarından biri olan 

Pakistan mutfağı, komșusu Hint mutfağıyla büyük benzerlikler 

tașır ve geleneksel yemeklerde Afgan, Türk, İran, Orta Asya mutfa-

ğı esintileri görülür. Pakistan mutfağının temel öğeleri; et, sebze, 

kuru bakliyat, ekmek, pirinç ve çeșitli baharatlardır. 

Kısacası her kültürden farklı soslar, bitkiler ve baharatlar Pakistan 

mutfağını olușturmuștur. Gelin Pakistanlı Sadia’nın desteği ile seç-

tiğimiz bu mutfağın en sevilenlerine birlikte göz atalım!
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Tavuk Karahi

Tavuk Karahi veya Kadai tavuğu, șüphesiz 
Pakistan ve Hindistan'ın içinde ve dıșında 
en popüler yemeklerden biridir. Bu, sizi 
çok yormadan hızlı ve kolay bir șekilde 
hazırlanabilen, restoran tarzı ve çok 
lezzetli bir Pakistan yemeğidir. 
Karahi, adını orijinal olarak pișirildiği tava-
dan -ağır, düz bir tabana sahip daha 
yuvarlak bir dökme demir tava- alır. Gele-
neksel olarak et, bu Karahide açık atește 
kaynatılır ve tavada kızartılırdı.
Tavuk Karahi'nin ayırt edici özellikleri, bol 
domatesli tabanı ve jülyen yeșil biber, 
kișniș ve zencefilli kokulu süslemesidir. 
Hemen tarife geçelim:

Malzemelerimiz;

•Tavuk 

•Karabiber

•Garam Masala (Yöresel Baharat Karı-

șımı)

•Domates 

•Soğan 

•Baharatlar

•Sarımsak 

•Ghee Yağı (Sade Yağ)

•Zencefil 

•Kișniș 

•Yeșil Biber
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Hazırlanıșı;

Yağı ısıtın ve doğranmıș soğanları kızartın. 

Soğanları hafif altın rengi olana kadar sotele-

yin. Ardından sarımsağı, zencefili ve yeșil 

biberi ekleyin. Aromatikler piștikçe soğanların 

rengi koyulașacaktır.

Tavukları soteleyin. Bu sırada bir tutam tuz 

eklemeniz lezzet katmaya yardımcı olur.

 

Domatesleri, baharatları ve tuzu ekleyin. Tüm 

domateslerden gelen su, tavuğu pișirmek için 

yeterli olacaktır.

Yemeğinizi örtün ve pișirmeye bırakın. Tavu-

ğun üstü kapalıyken kısık atește pișmesi 

yumușacık olmasını sağlar.

 

         Bu karıșımın tavanın dibine yapıșmaması 

için gerektiği kadar karıștırarak yüksek atește 

pișmesine izin veriyoruz. Lezzeti yoğunlaștır-

dığımız için kapağını kapatmıyoruz. Ghee/yağ 

ayrılmaya bașladığında tavuk parlak bir görü-

nüm aldığında ișiniz bitmiș demektir.

          Taze çekilmiș karabiber ve Garam Masa-

la’yı da ekledikten sonra güzelce karıștırın. Ve 

yeșil biber, jülyen zencefil ve kișniș ile süsleyin. 

İster ekmek ister pilav ile yiyebilirsiniz.
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Korma

“Korma” (veya qorma) kelimesi “kızartma” veya 
tavada kavurma anlamına gelir. Chicken 
Korma'nın ayırt edici özellikleri, bütün baharat-
ların kullanılması, zengin bir yoğurt masala ve 
üstüne bir kat sadeyağ/ghee olmasıdır. 
Hemen tarife geçelim. Pakistan ve Hint lezzet-
lerinde yaygın olarak kullanılan temel malzeme-
lere ihtiyacınız olacak. İște gerekli malzemeler.

Hazırlanıșı;

İlk olarak, soğanları güzel ve altın kah-
verengi olana kadar soteleyin. Bunları 
tavadan çıkarın ve mutfak robotuna 
ekleyin.

Aynı tencereye tüm baharatları ve 
sarımsağı/zencefili ekleyip tavuğu 
soteleyin. Bu arada soğanları yoğurtla 
karıștırın. Tavuk kızartıldığında harman-
lanmıș yoğurt karıșımını toz baharatlar 
ve yeșil biberle birlikte ekleyin.

Üzerini örtüp pișmeye bırakın. Daha 
sonra baharatlarınızı ekleyin. Tekrar 
örtün ve pișirin.

Pișirme ișlemi bitince üzerine su ilave 
edip kaynatın. Düșük atește birkaç 
dakika kaynamaya bırakın. Yağ tepeye 
çıktığında ișiniz bitmiș demektir!

Malzemelerimiz;
 

•Ghee/Sadeyağ 

•Soğan: Geleneksel korma yapar-

ken, soğanları yoğurtla birlikte 

öğütün. 

•Kemikli, doğranmıș, derisiz tavuk 

•Bütün baharatlar: Authentic Chic-

ken Korma, defne yaprağı, kișniș, 

kimyon tohumu ve karabiber gibi 

bütün baharatları kullanabilirsiniz.

•Sarımsak + Zencefil Ezmesi 
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Gulab Jamun

Tatlılardan söz etmezsek mutfağımız 
eksik kalır, okurken bizim mutfağımızı 
hatırlatacak, Pakistan’da da oldukça sevi-
len bir tatlı ile bașlayalım…

Nepal, Pakistan, Bangladeș’te ilgi gören, 
ana malzemesi safran olan bu tatlı, gül 
suyu katılmıș șerbetin içerisine atılması ile 
heyecan vericidir. Malzemeler ile hemen 
bașlayalım…

Malzemelerimiz;
 

•1 çay bardağı un

•2 çay bardağı süt tozu (Kahve için 

kullanılan değil, hamur ișlerinde kulla-

nılan)

•1 yemek kașığı tereyağı

•2 yemek kașığı irmik

•1 çay kașığı karbonat

•Kızartmak için: Bolca sıvı yağ

•Yoğurmak için: 3 yemek kașığı süt

•Șerbet için:

•1 su bardağı su

•2 su bardağı toz șeker

•Yarım limonun suyu

•1 kașık gül suyu

•2 adet kakule
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            Ardından azar azar un ekleyerek yumu-

șak bir hamur elde edin.

 

       Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklü-

ğünde parçalar kopartın.

        Avuç içinizi ıslatın ve hamura elinizle 

yuvarlak șekli verin.

              Bu esnada derin bir tavaya sıvı yağ ekle-

yerek kızdırın.

              Yağ ısındığında ocağın altını kısın ve 

hamurları yağın içine atarak kızartın.

                       Kevgir yardımıyla hamurun her tara-

fının    pișmesini sağlayın.

                      Kızarttığınız hamurları soğuk șerbe-

tin  içine alın ve șerbeti çekmesi için bekleyin.

               Hazırladığınız tatlıları ortadan ikiye 

kesin. İç        kısmına mascarpone peyniri, don-

durma veya kaymak ekleyerek servis edebilir-

siniz. Afiyet olsun.

Hazırlanıșı:

Șerbet için; İlk olarak tencereye su, kakule ve 

toz șekeri alarak kaynamaya bırakın.

 

Șerbet kaynadığında içerisine limon suyu ve 

gül suyu ekleyin ve koyu bir kıvam elde edince 

ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Hamur için: Geniș bir kaba 2 çay bardağı süt 

tozu ekleyin.

Üzerine irmik, karbonat ve yumușamıș tere-

yağı ilave edin.

Yavaș yavaș süt ekleyin ve karıștırın. Hazırla-

dığınız karıșımı oda sıcaklığında 15 dakika 

bekletin.
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Saveiyan

Sadia, son tatlımızın bayramların vazgeçilmezi 
olduğunu söyledi, öyleyse kapanıșı Saveiyan ile 
yapalım.

Hazırlanıșı;

Yağı büyük bir tencerede ısıtın. Parla-
maya bașladığında kakule kabuklarını 
ekleyin ve yaklașık 30 saniye kızartın.

Daha sonra erișteleri ekleyerek orta 
atește, hafifçe kızartın (yaklașık 2-2,5 
dakika)

Ocağı düșük ısıya alarak sütü yavaș 
yavaș ekleyin ve ardından kaynatın. 
Șekeri de ekleyip eriyene kadar karıștı-
rın.

Süt köpürmeye bașladığında, istediğiniz 
kıvama gelene kadar yaklașık 15-20 
dakika karıștırmaya devam edin. Süt 
koyulașmalı ve tatlımız kıvam almalıdır. 
Ve servise hazır!

(Servisi tatlı kasesinde üzerini badem ile 
süsleyerek yapabilirsiniz.)

Malzemelerimiz;
 

•4 yemek kașığı kanola yağı veya 

ghee/sade yağ

•6 kakule kabuğu

•1 paket seviyan, yaklașık 150 

gram (eriște/özel Hint/Pakistan 

marketlerinde bulunur.)

•2 litre tam yağlı süt

•¾ su bardağı șeker
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Yunanistan’ın Göçmenleri
Geri İtmesi İnsan
Haklarına Aykırıdır!

Dilara Güzeldere 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da birbirinin ardı sıra meydana gelen iç savașlar, siyasi istikrarsızlık 
ve ekonomik krizler milyonlarca insanın hayatlarını devam ettirebilmek için bașka ülkelere 
göç etmesini zorunlu kıldı. Bașlangıçta çoğunlukla komșu ülkelere sığınan göçmenlerin, yıllar 
içinde ülkelerine geri dönebilme ihtimallerinin azalmasıyla, göç hareketleri 2015 itibariyle 
Avrupa’ya doğru yoğunlaștı. Halihazırda yeni bir hayat kurma gayesiyle Avrupa’ya yönelen 
göçmenler gerek Avrupa’ya varıș yolunda gerek sınırlarda ve kamplarda çeșitli hak ihlallerine 
maruz kalmakta. Avrupa Birliği bünyesindeki devletler arasında iș birliğinin sağlanamaması, 
ülkelerin mevcut siyasi ve ekonomik problemleri, göçmenlerin temel haklarının korunması ve 
toplumsal entegrasyonu gibi hususları sekteye uğratmaktadır. Özellikle Avrupa’ya geçișin ilk 
durağı olan Yunanistan’da hak ihlallerinin son yıllarda giderek arttığı görülmektedir. 

Yunanistan’a ulașan göçmenler bașlangıçta büyük ölçüde kabul görse de zaman içerisinde 
göçmen sayısının artmasıyla göçmenlerin toplumsal kabulüne yönelik yaygın kanı değiști. 
2010’lu yılların bașlangıcında Yunanistan’daki mülteci sayısının așağı yukarı 3.000 olduğu 
bilinmekteyken, 2016 yılına gelindiğinde bu sayı 46.411’e ulașmıș fakat 2017 yılında 
38.988’e düșmüștür.[ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and 
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UNRWA through UNHCR's Refugee Data Finder at unhcr.org/refugee-statistics.] Bu 
düșüște ülkedeki mülteci sayısının artmasıyla yerel halkın ve siyasilerin değișen tavrı 
kadar, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakat da 
etkili olmuștur. Resmi kayıtlara göre 2020 itibariyle Yunanistan’da 103.136 mülteci bulun-
maktadır.[ A.g.e] Yunanistan’da göç hareketlerinin beraberinde getirdiği sorumlulukların, 
2008 ekonomik krizinden bu yana süregelen yapısal problemleri daha da derinleștirdiği ve 
ekonomik istikrarsızlığa sebep olduğu yönündeki iddialar artıșa geçmiș durumda.[ Four-
nier, Lea. (2021) “Yunanistan Mülteci Haklarını Gözetiyor mu?: İhlallere İlișkin Eleștirel Bir 
Analiz”, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Araștırma Raporu, ss. 1-14.] Temelde, Yuna-
nistan’ın kapasite yetersizliğinin ve özellikle Avrupa Birliği ile iș birliğinin beklenilen sonucu 
vermemesinin bu iddialara zemin hazırladığı söylenebilir. Mevcut durumda, göçmenlerin 
ülkedeki varlığı ile ulusal çıkarlar arasında bir çeșit karșıtlık ilișkisi kurulmasıyla göçmenlere 
yönelik politikalarda hak temelli yaklașım yerini ulusal menfaatlerin korunmasına bırakmıș 
görünüyor.
 
Taraf olduğu 1951 Cenevre Sözleșmesi, 1967 New York Protokolü, AB hukuku ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleșmesi’ne rağmen Yunanistan hem yerel hem uluslararası gelișmeleri 
göçmenlerin aleyhine kullanmaktadır. Bilhassa Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 18 Mart 
2016 tarihinde varılan mutabakat ile göçmen ölümlerinin, insan kaçakçılığının ve yasa dıșı 
göçün önlenmesi hedeflenmiș fakat pratikte sığınma prosedürlerinin uzamasına, tampon 
bölgelerdeki ve kamplardaki göçmen sayısının orantısız bir șekilde artmasına ve sınırlar-
daki hak ihlallerinin sınır güvenliğinin korunması gibi gerekçelerle normalleștirilmesine 
sebep olmuștur. Nitekim BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) mutabakatın yürürlü-
ğe girmesinin hemen akabinde Yunanistan’a gelen sığınmacı ve göçmenlerin mutabakata 
tabi tutulmak üzere gözaltına alındığı ifade etmiștir.

1-) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and UNRWA through 
UNHCR's Refugee Data Finder at unhcr.org/refugee-statistics.
2-) A.g.e
3-) Fournier, Lea. (2021) “Yunanistan Mülteci Haklarını Gözetiyor mu?: İhlallere İlișkin 
Eleștirel Bir Analiz”, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Araștırma Raporu, ss. 1-14.
4-) Gatti, Mauro. (2016) “The EU-Turkey Statement: A Treaty That Violates Democracy 
(Part 1 of 2)” European Journal of International Law, https://www.ejiltalk.org/the-eu-tur-
key-statement-a-treaty-that-violates-democracy-part-1-of-2/ 
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Yunanistan’ın göçmenlere karșı hak ihlalleri, Türkiye’nin AB’nin mülteci krizini çözmeye 
yönelik anlașmalara riayet etmemesinden kaynaklanan hoșnutsuzluğu, Rusya ve İran 
destekli rejim ordusunun İdlib’teki Türk askerlerine saldırması ile taraflar arasında gerginli-
ğin yükselmesi gibi sebeplerle sınırların tek taraflı olarak açılacağını duyurduğu 2020 
Șubat ayından itibaren doruk noktasına ulașmıștır. 2020 itibariyle Yunanistan, varıșları 
engellemek için sınırlardaki gözetimi ve kolluk kuvvetlerinin sayısını arttırmıș, sınır güven-
liğinin sağlanması amacıyla keyfi alıkoyma, șiddete bașvurma ve geri itme gibi yasa dıșı 
eylemleri uygulamaya geçirmiștir.5

Yunan kuvvetlerinin yanı sıra yerel halkın da dahil olduğu saldırılar sonucunda, 2021 yılın-
da yaklașık 16.000 göçmenin geri itildiği bilinmektedir. Sınır Șiddetini İzleme Ağı (Border 
Violence Monitoring Network) tarafından yayınlanan rapora göre, Yunanistan’daki tüm 
geri itme müdahalelerinin neredeyse %90’ı bir veya daha fazla ișkence veya kötü muamele 
içerirken; göçmenler așırı ve orantısız güç kullanımı, elektrikli silah kullanımı, zorla soyun-
ma, ateșli silahla tehdit veya șiddet, polis araçlarında ve gözaltı merkezinde insanlık dıșı 
muamele, telefon ve cüzdanlarına el koyma gibi çeșitli hak ihlallerine maruz bırakılmıștır.6

Göçe sebep olan unsurların uzun yıllarca çözülememesi ile, göçmenlerin temel haklarının 
korunmasına yönelik bütüncül politikalara ve uluslararası iș birliğine her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç hasıl olmuștur. Öte yandan dünyanın hemen her yerinde göçmenlere 
yönelik yaklașımın hak temelli olmaktan uzaklaștığı, gerek İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi gerek 1951 Cenevre Sözleșmesi ve diğer sözleșmeler tarafından tanımlanan 
temel hakların ihlalinin ekonomik istikrar, ulusal güvenlik ve kapasite yetersizliği gibi çeșitli 
gerekçelerle normalleștirildiği görülmektedir. Bu normalleștirmenin kolektif bir harekete 
dönüșmesi sonucunda mevcut hak ihlallerini engellemek veya bu ihlallere karșıt ortak bir 
söylem geliștirmek güçleșmektedir.
 
Her ne kadar Yunanistan’da yașanan olayların öncelikli müsebbibi Yunan hükümeti olsa da 
gerek AB bünyesinde alınan kararlar gerek Türkiye’nin göçmenlere yönelik politikası bu 
hak ihlallerine dolaylı olarak sebep olmuștur. AB’nin 2015’ten bu yana göç krizini yönet-
mekteki bașarısızlığı göçmenlerin Avrupa’ya girișini engellemekteki “bașarısı” ile gölgelen-
mektedir. Mevcut durumda AB bünyesindeki ülkelerin göçmenlere yönelik yaklașımı bu 
politika etrafında șekillenmektedir.
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 Yunanistan’ın hak ihlalleri, “sınır güvenliğini” koruduğu ve göçmenlerin Avrupa’ya kontrol-
süz geçișini engellediği için bir yönüyle mazur görülmektedir. Öte yandan, göçmenlere 
karșı hak ihlallerini tetikleyen bir diğer unsur ise göç meselesinin iç politikada parti menfa-
ati, dıș politikada ise ulusal çıkarlar doğrultusunda ele alınmasıdır. Yunanistan örneğinde 
olduğu gibi, sınırda yașanan hak ihlalleri bir bakıma Türkiye’nin göçmenleri dıș politika aracı 
olarak kullanmasıyla da ilișkilidir. En nihayet, amaç göçmenlere yönelik hak ihlallerine kalıcı 
bir çözüm bulmak ise suçlayacak birini aramaktansa öncelikli olarak birbirini tetikleyen 
olay ve ilișkileri tanımlamak gerekir. Kimsenin üzerine düșeni layığıyla yapmadığı bir kon-
jonktürde herkes suçlunun kim olduğu ve sorumluluğu kimin üstlenmesi gerektiği husu-
sunda sarsılmaz bir yargıya sahiptir fakat gerçekçi çözümler arıyorsak, sorumluluk alması 
gerekeni uzakta aramamak gerekir.
 

5-) Amnesty International. (2021) “Greece: Violence, lies, and pushbacks - Refugees and 
migrants still denied safety and asylum at Europe's borders” https://www.amnesty.ch/-
de/laender/europa-zentralasien/griec-
henland/dok/2021/illegale-push-backs-von-menschen-auf-der-flucht/greece-violence
-lies-and-pushbacks.pdf
 6-) Fournier, Lea. (2021)
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İYİ BİR YALAN
(THE GOOD LIE)

“Mucizeler, inançla devam eden insanlar 
tarafından gerçekleștirilir.”

Böyle bir giriș tercih edilmiș filmde, çünkü 
mucize denebilecek bir yașam öyküsünü 
anlatıyor bize. İçimizdeki bazı yok olmaya 
yüz tutmuș duyguları hatırlatan ve hisset-
tiren bir film. Hem savașın karanlık yüzüne 
hem umuda șahitlik ediyorsunuz.

Film bir bilgilendirme yazısı ile ön hazırlık 
yapıyor izleyiciler için: “1983’te Sudan'da 
Kuzey ve Güney arasında çıkan iç savașta 
terk edilen köyler, Kuzey Hükümeti ordu-
ları ve milisler tarafından tahrip edildi. 
1987 itibariyle binlerce yetim çocuk kilo-

metrelerce yolu yaya olarak yürüyüp  
Sahra altı Afrika’ya doğru Etiyopya ve 
ardından Kenya'ya kaçtı. 13 yıl sonra “Su-
dan'ın Kayıp Çocukları” diye bilinen 
3600 mülteci ABD'ye yerleșmiș oldu.”
Filmin hikayesine gelecek olursak: Güney 
Sudan’ın Bahr-el Gazel kentinde yașayan 
ve mutlu bir hayat süren köy halkı birden 
silah sesleri ile irkilir ve sağa sola kaçıș-
maya bașlarlar. Filmin merkezinde de köy-
leri basılan ve anne babalarını kaybeden 6 
çocuk vardır. Bu çocuklar Etiyopya'ya 
kadar 260 km yürürler. Yolda açlık ve 
susuzluktan dolayı 1 arkadașlarını kay-
bederler. Yolda Etiyopya'ya giden ama 
baskınlar yüzünden dönmek zorunda 

Sena Koç Ulucak
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“Mucizeler, inançla devam eden insanlar 
tarafından gerçekleștirilir.”

Böyle bir giriș tercih edilmiș filmde, çünkü 
mucize denebilecek bir yașam öyküsünü 
anlatıyor bize. İçimizdeki bazı yok olmaya 
yüz tutmuș duyguları hatırlatan ve hisset-
tiren bir film. Hem savașın karanlık yüzüne 
hem umuda șahitlik ediyorsunuz.

Film bir bilgilendirme yazısı ile ön hazırlık 
yapıyor izleyiciler için: “1983’te Sudan'da 
Kuzey ve Güney arasında çıkan iç savașta 
terk edilen köyler, Kuzey Hükümeti ordu-
ları ve milisler tarafından tahrip edildi. 
1987 itibariyle binlerce yetim çocuk kilo-

metrelerce yolu yaya olarak yürüyüp  
Sahra altı Afrika’ya doğru Etiyopya ve 
ardından Kenya'ya kaçtı. 13 yıl sonra “Su-
dan'ın Kayıp Çocukları” diye bilinen 
3600 mülteci ABD'ye yerleșmiș oldu.”
Filmin hikayesine gelecek olursak: Güney 
Sudan’ın Bahr-el Gazel kentinde yașayan 
ve mutlu bir hayat süren köy halkı birden 
silah sesleri ile irkilir ve sağa sola kaçıș-
maya bașlarlar. Filmin merkezinde de köy-
leri basılan ve anne babalarını kaybeden 6 
çocuk vardır. Bu çocuklar Etiyopya'ya 
kadar 260 km yürürler. Yolda açlık ve 
susuzluktan dolayı 1 arkadașlarını kay-
bederler. Yolda Etiyopya'ya giden ama 
baskınlar yüzünden dönmek zorunda 

kalan Sudanlı göçmen kafilesi ile karșıla-
șır ve onlara katılırlar. Oradan da Ken-
ya'ya doğru yola koyulurlar. Yol boyunca 
açlık ve susuzluktan birçok insan hasta 
olur. Göç yolunda askerlerin baskınlarıyla 
onlarca insan tabiri caizse avlanır. Kimisi 
de bir umut kendini nehre atıp karșıya 
geçmek isterken boğulur. Beș kiși kalan 
göç arkadașları Kenya sınırına kadar 785 
km yürürler. Bu yolda șef dedikleri yani 
lider olan Theo, kardeșlerini ve arkadaș-
larını korumak için karșılarına çıkan 
askere teslim olur. Göç yolculuğu 
Kakuma Mülteci Kampında sona erer ve 
burada hastalıktan dolayı bir arkadașla-
rını daha kaybederler.

Ortak kullanılan tuvaletler, günün belli 
saatlerinde seni hayatta tutacak kadar 
verilen yemekler, sırtını yaslayacak bir 
duvara ve rahatça yatacağın bir yatağa 
hasret geçen yıllar... Hep daha iyi bir 
yașam umuduyla geçirdiler günlerini 
mülteci kampında. Bir gün kamptan ayrı-
lıp refah ve mutlu günler geçireceklerini 
hayal ediyorlardı. Günler, aylar, yıllar 
geçti, umutlar solmaya bașladı. Ta ki 
kamptan ayrılacakların listesinin asıldığı-
nı duyana kadar. Dört arkadașın adı da 
ABD'ye gidecekler listesindeydi.  Kampta 
görevli olan Amerikalı, gidecek kișilere 
Amerika’nın mevsiminden ve koșulların-
dan bahsediyordu: “Șuan iș konusuna 

odaklanmalıyız. İș bulmak için yalnızca 
birkaç ayınız olacak. Ayrıca uçak bileti 
ücretini hükümete geri ödemek zorun-
dasınız.”

Mülteci olmak buydu iște. Çıkarsız kimse 
el uzatmazdı. Bir șeyler verilecekse çok 
daha fazlası alınmalıydı göçmenden, 
sığınmacıdan, mülteciden. Hele ki Ame-
rika’ya gidecek olan bir siyahi isen daha 
gitmeden önce bașlardı șartlar ve 
zorluklar. 

2001, New York 

Telefon, bazalı yatak, hamburger gibi 
hemen herkesin bildiği șeyleri bu insan-
lar burada ilk defa görüyorlar. Afrika’da 
her lokmanın önemini bilen bu gençler 
burada her gün tonlarca yiyeceğin çöpe 
gitmesine çok șașırırlar.

İyi Bir Yalana Götüren Mektup

Kenya’dan Abital'e bir mektup gelir. Bu 
mektup yıllar önce öldü zannettikleri 
liderleri ve kardeșleri Theo'ya ait olabilir 
mi? Bunu öğrenmek için kardeși Mamere 
Kenya'ya mülteci kampına döner. İmkân-
sız gibi görünen, hayal bile edemediği 
șey yıllar sonra gerçek olur ve abisine 
kavușur. Abisinin vücudunda ișkence 
izlerine șahit olan Mamere abisinin 
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“Mucizeler, inançla devam eden insanlar 
tarafından gerçekleștirilir.”

Böyle bir giriș tercih edilmiș filmde, çünkü 
mucize denebilecek bir yașam öyküsünü 
anlatıyor bize. İçimizdeki bazı yok olmaya 
yüz tutmuș duyguları hatırlatan ve hisset-
tiren bir film. Hem savașın karanlık yüzüne 
hem umuda șahitlik ediyorsunuz.

Film bir bilgilendirme yazısı ile ön hazırlık 
yapıyor izleyiciler için: “1983’te Sudan'da 
Kuzey ve Güney arasında çıkan iç savașta 
terk edilen köyler, Kuzey Hükümeti ordu-
ları ve milisler tarafından tahrip edildi. 
1987 itibariyle binlerce yetim çocuk kilo-

metrelerce yolu yaya olarak yürüyüp  
Sahra altı Afrika’ya doğru Etiyopya ve 
ardından Kenya'ya kaçtı. 13 yıl sonra “Su-
dan'ın Kayıp Çocukları” diye bilinen 
3600 mülteci ABD'ye yerleșmiș oldu.”
Filmin hikayesine gelecek olursak: Güney 
Sudan’ın Bahr-el Gazel kentinde yașayan 
ve mutlu bir hayat süren köy halkı birden 
silah sesleri ile irkilir ve sağa sola kaçıș-
maya bașlarlar. Filmin merkezinde de köy-
leri basılan ve anne babalarını kaybeden 6 
çocuk vardır. Bu çocuklar Etiyopya'ya 
kadar 260 km yürürler. Yolda açlık ve 
susuzluktan dolayı 1 arkadașlarını kay-
bederler. Yolda Etiyopya'ya giden ama 
baskınlar yüzünden dönmek zorunda 

Amerika'ya gidip yeni bir hayat sürebil-
mesi için kendi pasaportunu abisine verir 
ve bir bilet alır. Abisi, “olmaz, bu bir yalan” 
dese de, Mamere sevdiklerinin hayatı ve 
iyiliği için söylenen yalanın “iyi bir yalan” 
olduğunu öğrenmiști doktor olmak için 
bașladığı üniversite dersinde. “Yıllar önce 
sen bize bir hayat verdin, kendini feda 
ettin; șimdi o hayatı sana geri veriyorum, 
artık șef sensin” diyerek görevini yapı-
yordu.

“Sudan'ın Kayıp Çocukları” için düzenle-
nen bir kutlamada, bin bir mücadele 
sonunda Amerika'ya gelen o çocuklar-
dan biri konușma için kürsüye çıktığında 
șunları aktardı: “Amerika’ya gelerek 
kurtulduğumuzu söylüyorlar ama aynı 
zamanda birbirimizi kurtardık. Farklılıkla-
rımız bizi ayırmasına rağmen ortak olan 
insanlığımız birleștiriyor. Kardeșlerim ve 
hepimiz için ev dediğimiz bu harika dün-
yayı paylașmaya çalıșalım. Bize “Su-
dan'ın Kayıp Çocukları” diyorlar. Ancak 
kayıp olduğumuzu değil bulunduğumuzu 
düșünüyorum.” 

“Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa 
gitmek istiyorsan birlikte.”

Afrika Atasözü

Birlik, beraberlik, kardeșlik, dayanıșma 
gibi gittikçe hayatımızdan uzaklașan 
değerleri tekrar hatırlatıyor film bize. 
2014 ABD yapımı bu filmin sonunda 3 
ödül ve 3 adaylığı sonuna kadar hak 
etmiș diyorsunuz.
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“Mucizeler, inançla devam eden insanlar 
tarafından gerçekleștirilir.”

Böyle bir giriș tercih edilmiș filmde, çünkü 
mucize denebilecek bir yașam öyküsünü 
anlatıyor bize. İçimizdeki bazı yok olmaya 
yüz tutmuș duyguları hatırlatan ve hisset-
tiren bir film. Hem savașın karanlık yüzüne 
hem umuda șahitlik ediyorsunuz.

Film bir bilgilendirme yazısı ile ön hazırlık 
yapıyor izleyiciler için: “1983’te Sudan'da 
Kuzey ve Güney arasında çıkan iç savașta 
terk edilen köyler, Kuzey Hükümeti ordu-
ları ve milisler tarafından tahrip edildi. 
1987 itibariyle binlerce yetim çocuk kilo-

metrelerce yolu yaya olarak yürüyüp  
Sahra altı Afrika’ya doğru Etiyopya ve 
ardından Kenya'ya kaçtı. 13 yıl sonra “Su-
dan'ın Kayıp Çocukları” diye bilinen 
3600 mülteci ABD'ye yerleșmiș oldu.”
Filmin hikayesine gelecek olursak: Güney 
Sudan’ın Bahr-el Gazel kentinde yașayan 
ve mutlu bir hayat süren köy halkı birden 
silah sesleri ile irkilir ve sağa sola kaçıș-
maya bașlarlar. Filmin merkezinde de köy-
leri basılan ve anne babalarını kaybeden 6 
çocuk vardır. Bu çocuklar Etiyopya'ya 
kadar 260 km yürürler. Yolda açlık ve 
susuzluktan dolayı 1 arkadașlarını kay-
bederler. Yolda Etiyopya'ya giden ama 
baskınlar yüzünden dönmek zorunda 

Göç Yolunda Bir
Gönüllülük Hikayesi

Ben Merve, 20 yașındayım. Üç yıldır Ulus-
lararası Mülteci Hakları Derneği’nde 
gönüllüyüm. Birçok seminer kamp ve 
etkinliklerine katıldım ve derneğin aktif 
gönüllüsüyüm. Geçtiğimiz aylarda bir 
proje için Suriye’ye gitme fırsatım oldu. 
Döndükten sonra günlerce kendime gele-
medim. Neye șükredeceğimi, neye ağla-
yacağımı șașırdım. Derdime dert dediğim 
için utandım. Benim olmadığı için üzüldü-
ğüm her șey için utandım... Anneme kızdı-
ğım, babama darıldığım için utandım... 
Gördüğüm șeyleri idrak etmem günlerimi 
aldı. Oradaki insanların yașadıkları hayat 
mı diye sorguladım. Rabbime sürekli onlar 
için dua ederken buldum kendimi. Çaresiz-

lik nedir gördüm. Gariplik, yokluk kimse-
sizlik nedir gördüm. Evet bir sorumlulu-
ğum vardı kendimce, onlar için çabalamak 
bir șeyler yapmak yardım göndermek… 
Ama gördükten sonra o sorumluluk birden 
ona katlandı. Sorumluluğum için çabala-
mam daha da kuvvetlendi. Boș șeylere 
olan düșüncelerim azaldı. Bir nevi kendimi 
buldum.

Sizlere dıșarıdan öylesine görünen ama 
benim içimi dağlayan bir anımı anlatmak 
istiyorum. Kalbim ağzımda așırı heyecanlı 
bir șekilde, göreceklerimden ya da tahmin 
ettiğimden çok çok farklı șeylerle karıșıla-
cağımdan habersiz bölgeye geçiyorduk. 

Merve Yazar
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Gümrükten geçerken oldukça gerildim. 
Savașın sıklıkla olduğu sürekli bombalar 
atılan bir bölgeye geçiyordum çünkü. Ne 
yazık ki orada insanlar yașıyor. Bunu 
idrak etmem zaman aldı. Benim bir 
günlük geçip o kadar gerilmeme sebep 
olan yerde insanlar yașamaya çalıșıyor-
lardı. Bölgeye geçtik, farklı beldeleri 
görmeye gittik. Çok zor șartlarda yașa-
maya çalıșan aileler ve çocuklar vardı. 
Sanki herkes umudunu kaybetmiști. 
Çadır kentleri ziyaret etmeye bașladık, 
küçücük çadırlarda kalabalık aileler yașı-
yordu. Arabayı durdurup dıșarı çıktık. Bizi 
görünce koșarak gelmeye bașladılar, her 
bir çadırdan birer ikișer çocuklar çıktı. 
Kimisi kardeșini kucağını almıș, kimisi 
elinden tutup yanımıza geliyordu. Bizi 
gördüklerinde yüzlerinde beliren tebes-
sümü tarif edemem… Bambașkaydı. Bir 
tane kız çocuğu 11-12 yașlarında sarı 
saçlı, kendinden oldukça büyük kıyafet-
leri giymiș ve kucağında kardeșiyle bana 
gülümseyerek “kazağın çok güzel” dedi, 
daha sonra yanında ki arkadașına döndü 
ve tekrarladı “ablanın kazağı çok güzel” 
dedi, kendimi çok zor tuttum, teșekkürü 
zor ettim ve arabaya geçtim. Neredeyse 
hayatımda hiçbir cümleden bu kadar 
etkilenmemiștim. Gözyașlarım istemsiz 
akıverdi, o kazak bana dikenli bir kazak 
oluverdi. Ona vermeyi çok isterdim ama 

imkanlardan ötürü mümkün değildi.
O kazağı bir daha giyemedim.

Dönerken son bir çadır kente daha uğra-
dık fakat șașkınlığım șudur ki arabadan 
inemedik. Çünkü o beldede ki insanlar 
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çok fazla savașa ve çatıșmaya tanık 
oldukları için insanlara çok yabancılaș-
mıșlardı. Küçücük çocuklar insanlara 
vahșice yaklașmayı öğrenmiști. Üstelik 
bunu bir diziden, bir bireyden görerek 
değil bizzat yașayarak öğrenmișlerdi.

Șükretmek anlamlandı, çaresizlik anlam-
landı, yoksulluk anlamlandı... Gerçekleri 

gördüm. Bir dizi, film ya da belgesel 
olmasını istediğim bir tabloydu orası. 
Keșke gerçek olmasaydı dediğim. Keșke-
lerle dolup tașan bir tecrübeydi benim 
için. Bundan sonrası için çok farklı baktı-
ğım bir hayatım var. Çabalarım, gayele-
rim daha farklı. Rabbim her bir çaresiz 
kulunun gönlüne ferahlık, hayatına 

rahatlık versin inșallah. Hiçbir șey yapa-
mıyorsanız bile gönülden dua etmenizi 
temenni ediyorum.
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Kadınlar niçin göç ediyor?

• Sınır ötesindeki aile üyelerine kavușmak için,

• İș bulabilmek için,

• Eșinden boșandıktan sonra yeni bir hayat kurmak için

• Daha iyi hayat șartlarına sahip olmak için.

Göçmen kadınlar göç ettiklerinde sağlık açısından ne gibi sorunlarla karșılașmaktadırlar?

• Ülkenin sağlık hizmetlerinden etkili bir șekilde yararlanabilmek için dil bilmeleri ve iș sahibi 

olmaları gerekiyor.

• Ailenin ihtiyaçlarının karșılanması beklentisi ve farklı bir kültürde yașamaktan dolayı üzerle-

rinde baskıya neden olabiliyor.

Göç Yolunda Kadının
Psikolojisi

Foto: Uğur Gallen

Hazırlayan: Zehra Bakan
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• Hem göçmen hem kadın olmalarından dolayı cinsel taciz, tecavüz ve șiddete uğrayabili-

yorlar.

• Ekonomik ve sosyal güvencelerinin olmaması nedeniyle sağlık giderleri yeterince karșı-

lanamıyor.

• Göçmen kadınlarda en sık görülen sağlık sorunları psikolojik ve jinekolojik problemler 

oluyor.

Kadınlar göç ettiklerinde nasıl ișlerde çalıșıyorlar?

• Statüsü düșük olan ișlerde 

• Düșük maașlı ürün ve servis ișlerinde

• Ev ișlerinde

• Kadın-erkek eșitsizliğinin olduğu ișlerde

Olumsuz çalıșma koșulları göçmen kadınların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını etkiliyor!

Göçmen kadınların

• Çalıșma saatleri uzun olabiliyor.

• İșyerinin verdiği izin sürelerinin yetersiz olabiliyor.

• Yaptıkları ișlerin fiziksel olarak zorlayıcı olabiliyor.

• İș yerlerinde kötü muamele ile karșılașabiliyorlar.

• Pozitif ayrımcılık ilkesi ihlal edilebiliyor.
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KAMYONETİM ORADA
KALDI!

Abdüllatif Tırlı

Dünle aynı, yarından farklı bir gündü. Bir 
hinlik vardı havada. Sinsice yaklașan bir 
șeyler vardı, hissetti ama akıl erdiremedi. 
Neyse ki ölüm bu sabah uğramamıștı. 
Șimdi kalkıp sağ olduğu vakitlerin kıymeti-
ni bilip anı yașamalıydı.
 
Çatısı olmayan odasından çıkıp tek duvarlı 
salonlarına geçti. Babası zar zor bulduğu 
bir somon ekmeği akșama ve yarına yete-
cek șekilde böldü. Oturup bir tașın üstüne 
yemeye bașladılar. Kendilerine düșen pay 
küçük olduğu için kısa sürede bitmiști. 
Sessizlik hakimdi. Ne annesi ne de babası 
konușuyordu. Bu yüzden canı çok sıkılmıș-
tı. Çıkıp dıșarı kamyonetiyle oynamanın iyi 

geleceğini düșündü. Ve tatlı sesiyle ses-
sizliği bozdu. “Baba kapının önünde kam-
yonetimle oynayabilir miyim?” Babası 
annesine bakarak istemeyerek ve korka-
rak izin vermek zorunda kaldı. Çünkü ne 
kadar unutursa yașananları o kadar iyiydi. 
Sevinçle dıșarı fırladı. Sevinçle dıșarı çıktı 
çıkmasına ama bir ceylan gibi de ürküyor-
du. Hayal dünyasında yarattığı karakter-
lerle bașladı oynamaya. Kamyonetine 
doldurduğu toprakları belirlediği bir nokta-
ya boșaltıyor. Yıkılan evleri tekrar inșa 
etmek için kendince çabalıyordu.

Oynarken birden bir gölge düștü üstüne 
korkarak hemen kaçtı kamyonetini de 
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alarak. Gökyüzüne baktı. Bir güvercindi. 
Güvercinin gölgesi düșmüștü üzerine. 
Gölgeden korkarak yașamak ne büyük 
acıydı. Bir ömür böyle nasıl geçerdi? 
Derin bir oh çekip kaldığı yerden oyna-
maya devam etti. Saatler geçti güneș 
yerini değiștirdi, bulutlar yavaș yavaș 
gitmeye hazırlandı. Bir an da olsa her 
șeyi unuttu. Tüm vahșet silindi hafızasın-
dan bir dakika da olsa. Mutluydu. Ama 
mutluluğu uzun sürmeyecekti. Bir 
bomba sinsice yaklașıyordu. Yaklaștıkça 
kușlar susuyor kaçacak yer arıyor. Ama o 
hâlâ her șeyden bihaber oynuyordu. 
Üzerine düșen gölgeyi bu sefer fark 
etmiyordu. Dalıp gitmiști hayal dünya-
sında.

Bombanın yaklașan sesini bile duymu-
yordu. Ve birden șiddetli bir sarsıntıyla 
yüreği ağzına geldi ve oynadığı yere yığıl-
dı. Sıçrayan parçalar kafasına isabet 
etmiști. Biraz bekledikten sonra doğrul-
du. Hiç acı hissetmiyordu. Ama yarası 
ciddiydi. Korkarak kamyonetini alıp eve 
doğru koștu. “Anne” diyerek koșarak 
geldi içeri. “Oyuncağım kirlendi siler 
misin?” Anneden ses yok. Tekrar yüksek 
bir sesle “Anne üstüm de toz oldu hiç 
kıyafetim kaldı mı?” Annesi çocuğa bak-
mıyor. Bu sefer bir hata yapmıș hissine 
kapılarak kafasından akan kanlardan 
habersiz “Anne... beni duyuyor musun?” 

Hâlâ ses yok. Dıșarıda kıyamet kopuyor 
annesi çocuğa bakmıyor. Çocuk her 
șeyden bihaber. Sadece oyuncağı ve 
kıyafeti kirlendi diye yaș akıtıyor gözle-
rinden.

Annesi kızdığı için mi susuyordu? Oyun-
cağının kirlenmesi onun suçu muydu? 
Dayanamayıp annesine özür dilemek için 
yanına gitti. Nefes almıyordu. Hareket 
etmiyordu. Gözleri ufka dalmıș. Çocuk bu 
sefer annesinin öldüğünü anladı. Biraz-
dan kendisinin de öleceğinden habersiz 
annesinin dizinin dibine çöktü. Bari 
babası çıkıp gelse. Kendisi mi dıșarıya 
gidip arasa? Kim bilir hangi tașın altında 
rastlayacak bilmiyor. Kamyoneti elinde 
bașında yara bekliyordu babasının 
gelmesini. Beklerken yoruldu. Bedeni 
üșüdü. Gözleri hafiften kapanmaya baș-
ladı. Arada bir açıp etrafa bakınıyordu. 
dünya dönüyordu etrafında, gücü yavaș 
yavaș tükeniyordu. Direnemiyor artık 
amansız ölüme. Annesinin dizinin dibin-
de kavușuyor annesine. Annesi kollarını 
açmıș karșılıyordu oğlunu. Sarılıp öptü. 
“Her șey geçti oğlum. Bitti artık. Korkmak 
yok. Burada bizi öldüremezler” diyerek 
oğlunu teselli ediyordu. Çocuk pek kav-
rayamadı. Cennet denen yer burası 
olmalıydı. Kendince tahminler yürütür-
ken annesine seslendi. “Anne. Kamyone-
tim orada kaldı. Gidip alabilir miyim?”
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1) Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?

Benim adım Ghazwan Assaf. Kuzey Suriye, Halep'tenim. 6 yıldır Almanya'da yașıyorum. 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği okuyorum. Suriye devriminin bașlamasından ve ülkemdeki 
mevcut durumun bozulmasından bu yana hayat her geçen gün daha da kötüye gidiyor ve 
özgürlük, barıș hayali giderek daha imkansız görünüyor.

İșlerin bir an önce çözülmesini ve ülkemin yeni bir demokratik politikaya sahip olmasını 
ummuștum ama ne yazık ki șiddeti hep arttı. Maalesef çok sayıda can kaybı yașandı. Ve çok 
sayıda insan göç etti ben de onlardan biriydim. Ülkemi savunamadım. Korkak olduğumdan, 
korktuğumdan değil... Pilotlara veya ağır silahlara gücüm yetemeyeceğinden. 

2) Sanata olan ilginiz nasıl bașladı?
Daha önce çizim yapmayı hiç öğrenmedim. Sanata 2015 yılında Almanya'ya geldiğimde baș-
ladım. Zamanı faydalı bir șeylerle değerlendirmeye çalıștım.

Suriyeli Sanatçı Ghazwan
Assaf ile Röportaj

Ceyda Yıldız

MÜLTECİ BÜLTENİ45



Ülkemdeki savaștan kaçma deneyimim, kaçıș 
ve umut duygularını ifade etme yeteneğimi 
geliștirmeme yardımcı oldu. Sanat sayesinde 
birçok arkadașla tanıștım.

Sanatın dili, ruhları ve duyguları iletmeye yeti-
yor...

3) Sanat sizin için ne ifade ediyor?
Çizim yapmayı seviyorum, renkleri seviyorum. 
Sanat sayesinde özgürlüğü tadabiliriz, duygu-
larımızı ve ilkelerimizi ifade edebiliriz. Yoksul-
lukla, ırkçılıkla ve mezhepçilikle savașabiliriz. 
Sanat sayesinde dünyayı güzelleștiriyoruz!
 
4) İlham ve motivasyon kaynağınız nedir?
Duygularım ve deneyimlerim en büyük ilham ve 
motivasyon kaynağım. Amacım, yıkımın unutulmaması, boș yere israf edilmemesi ve bunu 
yașayan insanların duygularına saygı gösterilmesi ve ilham vermesidir.
 
5) En sevdiğiniz sanat eseriniz hangisi? Biraz bahsedebilir misiniz?
En sevdiği eserimin ismi “Kaçıș ve Umut” (yağlı boya ile boyanmıștır).

İlk bașta bu fikri kurșun kalemle çizdim. Bir yıllık gelișimden sonra resim alanındaki deneyi-
mim sayesinde yağlı boya ile boyamaya yöneldim.
Bu tablonun bir kopyası bazı Avrupa ülkelerinde ve Çin’de sergilendi, birçok kurum ve okul 
onu kullandı.

Resim benim için çok șey ifade ediyor. Kolay bir yolla savașı terk etmek isterdim, fakat 
maalesef kaçıș tehlikeli ve karanlık bir süreçti. Yani kısacası ben ülkemi terk etmedim, 
aksine savașı ve adaletsizliği terk ettim. Sevinç derin acının ardından, ıșık saf karanlıktan 
ve güç zayıflığın derinliklerinden geldiğinde, o durumlarda parıldayan yetenek özel bir 
șeydir. Bende de durum böyle. Hayal edilebilecek en zor koșullarda büyük bir yeteneğin 
öne çıktığı canlı bir örneği.
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6) Sanatı duygu ve düșüncelerinizi ifade etmede nasıl kullanıyorsunuz?
Sanat; duygularımı ve bașkalarının duygularını ifade edebilmemin ve aynı zamanda insan-
lık kimliğimiz, kültürümüz, dinimiz, dilimiz diğerlerinde farklılık gösterdiği için diğer 
toplumlarla fikirleri paylașabilmemin yoludur.

7) Bir mülteci olarak ne gibi zorluklarla karșı karșıya kaldınız, ne gibi acılar yașadınız?
Bir insanın bir sebep yüzünden ya da buna mecbur kaldığı için evinden vazgeçmesi kolay 
bir șey olmadığı gibi, yașayacak bașka bir yer araması da kolay bir șey değildir.

Mültecileri sevmeyen birileriyle konuștum. Birçoğu yașam tarzımız hakkında olumsuz 
düșüncelere sahip. Bazıları evde oturup yardım almak istediğimizi düșünüyor. Ben bunlara 
rağmen yine de ısrar ettim ve bașarılı oldum. Bu topluluğun bir parçası oldum, güvenlik ve 
özgürlük içinde yașayabileceğim yeni bir ev buldum. Bütün bunlar bana yeni bir hobiyi, 
"sanatı" keșfetmem için ilham verdi. 

Sergilerde Alman, Türk ve farklı milletlerden insan-
larla tanıștım, artık ailem gibiler. Bir vatanda 
kültürlerin farklılașması ve kabul edilmesi 
devletin bașarısının bir parçasıdır.

Mülteci olduğumu hissetmiyorum. Benim 
haklarım bir Alman vatandașının haklarından 
farklı değil. Dünyadaki bütün ülkelerin iltica 
fikrini kabul ettiğini söyleyemeyiz. Hatta ırkçı-
lık her yerde. Bu, tüm ülkeyi temsil ettikleri 
anlamına gelmiyor ama ne yazık ki bazıları 
mülteciler hakkında pek bir șey bilmiyor.

Evet, ilk aylarda mülteci olabiliriz. Birçoğumuz 
bașarılı olduğunu kanıtladı ve dili öğrendi, 
bazıları kendi ișlerini kurabildi.
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Ancak, hayatta kalmak için kaçmak zorunda olmanız, evinizi, eski hayatınızı, arkadașlarını-
zı ve ailenizi kaybetmeniz çok acı vericidir.

8) Sanatınız ile dünyaya ve diğer mültecilere vermek istediğiniz mesajınız nedir?
Ülkemizden keyfi değil, savaș șartlarından dolayı göç ettik. Çizimlerim benim hayatımı ve 
savaștan,adaletsizlikten kaçan herkesin hayatını ifade ediyor. Temennim; Dünyaya barıș 
mesajı. Diğerleri bunun aracılığıyla savașın çirkinliğini daha iyi anlayabilir, hissedebilir.

9) “Sanat” ve “mülteci” kavramları nasıl bir 
araya geliyor?
Sanat barıșın dilidir ve ben bir mülteci olarak 
barıșı arıyorum. 

10) En büyük hayaliniz nedir?
En büyük hayalim kardeșimin tedavi görmesi. 
Kardeșimin vücuduna șarapnel isabet etti. O 
șu an Türkiye'de bulunmakta. Ne yazık ki, 5 
yıldan fazla bir süre önce bağırsaklarında yara-
lar ve yırtılmalar vardı. Maalesef yaralar henüz 
iyileșmedi. Hastaneden, hastaneye gezmesi-
nin faydasız olduğuna dair bir geri dönüș aldı. 
Șu anda evde oturuyor. Arada bir ona biraz 
para göndermeye çalıșıyorum. Umarım bunu 
birileri görebilir. Umarım ona herhangi bir 
hasta gibi davranılır ve en önemlisi bir insan 
olarak tedavi edilmeye hakkı vardır.

11) Sanatın sizin için iyileștirici bir yanı da oldu mu? Kendinizi ifade etmenin bir yönte-
mi olarak sanat içinizdeki duyguları nasıl açığa çıkarıyor?
Evet, sanat benim için ilaç.
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12) Sanatınız dünyaya ülkeniz ve sizin hika-
yeniz hakkında ne söylüyor?
Dünyaya barıș mesajı. Diğerleri onun aracılı-
ğıyla savașın çirkinliğini düșünüyor. Alman-
ya'nın her yerinde gezici sergim var ve eserle-
rime talep var. Barıșı, insanlığı ve savașın 
çirkinliğini            konu alan 14 sergi düzenlendi. 
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SAHADAYIZ!

Șebinur Doğan

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak, masada ve sahada 

çalıșmalarımızı sürdürerek göç gündemine dair bilgi aktarımı sağ-

lamaya devam ediyoruz. Son bir yılda gerek araștırma gerekse 

saha gözlemine dayalı olarak 12 farklı ülkeyi içeren çeșitli analiz 

ve raporlarımız yayımladı. Gerçekleștirilen bu çalıșmalar, göç gün-

demine dair güvenilir ve kolay ulașılabilir kaynaklar sunma nokta-

sında kamuoyu ve karar alıcıları bilgilendirmek için önem teșkil 

ediyor. 
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Dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye gelerek yașam mücadelesi veren mülteci kardeșleri-
mize hukuki ve sosyal uyum da dahil olmak üzere birçok farklı alanda destek olan Uluslara-
rası Mülteci Hakları Derneği ramazan ayında Fatih Șehzadebașı camii avlusunda düzenlenen 
Ümmet İftarı programında mülteci kardeșlerimiz ile iftarımız yaptık ve hasbihal ettik.
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2023 dönemi  için
makale alımına devam 

ediyoruz.




